
 

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 20/2004(18)) 

 

AYTEΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΡΑΔΙΟ ΣΟΥΠΕΡ» 

 

 

Ημερομηνία  Απόφασης: 24 Μαρτίου, 2004 

 

 

Ενώπιον: κ.κ. Αλέκου Ευαγγέλου, Προέδρου, Μαίρης Κουτσελίνη, Αντιπροέδρου, Π. 

Κωνσταντίνου Κυριακίδη, Νίκου Παπαϊωάννου, Φρόσως Ριζοπούλου- Ηγουμενίδου και 

Μαρίας Δωρίτη, Μελών.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

 

Στη παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερευνά αυτεπάγγελτα τις από 

μέρους του σταθμού πιθανές παραβάσεις παραβάσεις των άρθρων 33(2)(α), 33(2)(β), 

33(2)(η) και 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 

(όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται στο 

Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

(Κ.Δ.Π.10/2000).  

 

Δυνάμει του κανονισμού 42(4) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000) η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 26.1.2004 ζήτησε 

από τον σταθμό όπως την πληροφορήσει την ονομασία και τους χορηγούς των εκπομπών 

που μεταδόθηκαν: 

 

(α) στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:00 – 19:00 

(β) στις 28.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:00 – 19:00 

(γ) στις 29.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:00 – 19:00 
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Ο σταθμός με επιστολή του ημερομ. 2.2.2004 ενημέρωσε την Αρχή ότι οι εν λόγω εκπομπές 

δεν επιχορηγούνται. Σε ότι αφορά την ονομασία των εκπομπών ο σταθμός ανάφερε ότι οι 

εκπομπές που μεταδόθηκαν στις 27 και 28.11.2003 ονομάζονται Ζώνη 16:00 – 19:00 και οι 

εκπομπές που μεταδόθηκαν στις 29.11.2003 ονομάζονται Ζώνη 15:00 – 18:00 και Ζώνη  

18:00 – 21:00.  

 

Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή της ημερομ. 

24.2.2004 έθεσε ενώπιον του σταθμού τις διερευνώμενες παραβάσεις για οποιεσδήποτε 

εξηγήσεις ή / και παραστάσεις και κάλεσε τους εκπροσώπους του σταθμού όπως δηλώσουν 

κατά πόσο επιθυμούν να παρευρεθούν κατά την εξέταση της υπόθεσης.  

 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις οι οποίες τέθηκαν ενώπιον του σταθμού εκτίθενται στο 

συνημμένο παράρτημα Α: 

 

Ο σταθμός μέχρι σήμερα δεν κατέθεσε στην Αρχή οποιεσδήποτε εξηγήσεις ή / και 

παραστάσεις και δεν εξέφρασε την επιθυμία να παρευρεθεί κατά την εξέταση της υπόθεσης.  

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και περιστατικά 

συμπεριλαμβανομένων και των κασετών με τις εν λόγω εκπομπές και κρίνουμε ότι:  

 

 Σε 38 περιπτώσεις ο σταθμός μετέδωσε διαφημιστικά διαλείμματα χωρίς να  

χρησιμοποιήσει ακουστικά μέσα επισήμανσης κατά παράβαση του άρθρου 33(2)(α) 

του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 Σε 15 περιπτώσεις μεταδόθηκαν μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα κατά 

παράβαση του άρθρου 33(2)(β) του προαναφερθέντος Νόμου.  

 Σε 13 περιπτώσεις ο σταθμός διέκοψε το πρόγραμμα του πριν περάσουν 20 λεπτά, για 

μετάδοση διαφημίσεων τηλεμπορικών μηνυμάτων ή/και αναγγελιών προσεχών 

εκπομπών (trailer) κατά παράβαση του άρθρου 33(2)(η) του πιο πάνω Νόμου. 

 Σε 4 περιπτώσεις η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και 

μηνυμάτων τηλεμπορίας έχει υπερβεί το 20% κατά παράβαση του άρθρου 34(2) του 

προαναφερθέντος Νόμου, και 

 Σε 14 περιπτώσεις μεταδόθηκαν διαφημιστικά διαλείμματα η διάρκεια των οποίων 

υπερέβαινε τα 31/2 λεπτά κατά παράβαση  της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα 
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Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π.10/2000). 

 

Η Αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ), έχει δώσει στο σταθμό το δικαίωμα 

να ακουσθεί και μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή των, κατά την κρίση της, 

επιβαλλομένων κυρώσεων. 

 

Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υποθέσεως, η Αρχή δίνει στο σταθμό την 

ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση της παράβασης για σκοπούς επιβολής 

κυρώσεων. 

 

Η Αρχή καλεί τον σταθμό, εάν επιθυμεί, όπως υποβάλει τις εισηγήσεις και απόψεις του 

εγγράφως για σκοπούς επιβολής κυρώσεων μέσα σε δέκα (14) μέρες από την λήψη της 

παρούσας. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η Αρχή 

θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων. 

 

                                                                           

           

              (Α. Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ) 

                     Πρόεδρος 

             Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 20/2004(18)) 

 

AYTEΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΡΑΔΙΟ ΣΟΥΠΕΡ» 

 

 

Ημερομηνία  Απόφασης: 28 Απριλίου, 2004 

 

 

Ενώπιον: κ.κ. Αλέκου Ευαγγέλου, Προέδρου, Μαίρης Κουτσελίνη, Αντιπροέδρου, Π. 

Κωνσταντίνου Κυριακίδη, Νίκου Παπαϊωάννου, Φρόσως Ριζοπούλου- Ηγουμενίδου και 

Μαρίας Δωρίτη, Μελών.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

Στις 24 Μαρτίου 2004 η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αποφάσισε ότι στην παρούσα 

υπόθεση υπάρχουν παραβάσεις των άρθρων 33(2)(α), 33(2)(β), 33(2)(η) και 34(2) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα) και της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 

Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π.10/2000).  

 

Η Αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ), έχει δώσει στο σταθμό το δικαίωμα 

να ακουσθεί και μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή των, κατά την κρίση της, 

επιβαλλομένων κυρώσεων. 

 

Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υποθέσεως, η Αρχή έδωσε στο σταθμό την 

ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση της παράβασης για σκοπούς επιβολής 

κυρώσεων. 
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Η Αρχή  με επιστολή της ημερομ. 2.4.2004 κάλεσε τον σταθμό, εάν επιθυμεί, όπως υποβάλει 

τις εισηγήσεις και απόψεις του εγγράφως για σκοπούς επιβολής κυρώσεων μέσα σε 

δεκατέσσερις (14) μέρες από την λήψη της επιστολής. Τονίστηκε επίσης ότι σε περίπτωση 

που δεν ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων. 

 

Ο σταθμός δεν έχει υποβάλει στην Αρχή οποιεσδήποτε εξηγήσεις ή παραστάσεις.  

 

Ύστερα από τα πιο πάνω και αφού έλαβε υπόψη όλα τα ενώπιον της στοιχεία η  Αρχή κρίνει 

και αποφασίζει όπως επιβάλει στο σταθμό κυρώσεις ως ακολούθως: 

 

 Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 27.11.2003 το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των 

1.500Λ.Κ. όπως αναφέρεται πιο κάτω: 

 

Για τις 2 παραβάσεις του άρθρου 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Νόμου 7(I) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), ήτοι υπό στοιχεία 34 και 

35 το διοικητικό πρόστιμο των 750Λ.Κ. για κάθε υπό στοιχείο. 

 

Σε ό,τι αφορά τις 7 παραβάσεις του άρθρου 33(2)(η) του προαναφερθέντος Νόμου, ήτοι υπό 

στοιχεία 4, 8, 11, 14, 17, 21, και 32, τις 14 παραβάσεις του άρθρου 34(4)(α) του 

προαναφερθέντος Νόμου, ήτοι υπό στοιχεία 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30 και 

33, τις  7 παραβάσεις του άρθρου 34(4)(β), ήτοι υπό στοιχεία 2, 10, 13, 16, 20, 27 και  29 και 

τις 5 παραβάσεις της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 

Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ  των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), ήτοι υπό 

στοιχεία 5, 7, 23, 25 και 31, που σημειώθηκαν την ίδια μέρα, δεν επιβάλλουμε οποιοδήποτε 

πρόστιμο.   

 

 Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 28.11.2003 το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των 

1.500Λ.Κ. όπως αναφέρεται πιο κάτω: 
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Για τις 2 παραβάσεις του άρθρου 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Νόμου 7(I) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), ήτοι υπό στοιχεία 66 και 

67 το διοικητικό πρόστιμο των 750Λ.Κ. για κάθε υπό στοιχείο. 

 

Σε ό,τι αφορά τις 3 παραβάσεις του άρθρου 33(2)(η) του προαναφερθέντος Νόμου, ήτοι υπό 

στοιχεία 40, 45 και 64, τις 14 παραβάσεις του άρθρου 34(4)(α) του προαναφερθέντος 

Νόμου, ήτοι υπό στοιχεία 36, 38, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61 και 63, τις  7 

παραβάσεις του άρθρου 34(4)(β), ήτοι υπό στοιχεία 37, 39, 44, 50, 55, 58 και  60 και τις 6 

παραβάσεις της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων 

και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ  των περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), ήτοι υπό στοιχεία 42, 

46, 48, 52, 62, και 65, που σημειώθηκαν την ίδια μέρα, δεν επιβάλλουμε οποιοδήποτε 

πρόστιμο.   

 

 

 Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 29.11.2003 το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των 

1.500Λ.Κ. όπως αναφέρεται πιο κάτω: 

 

Για τις 2 παραβάσεις του άρθρου 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Νόμου 7(I) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), ήτοι υπό στοιχεία 85 και 

86 το διοικητικό πρόστιμο των 750Λ.Κ. για κάθε υπό στοιχείο. 

 

Σε ό,τι αφορά τις 3 παραβάσεις του άρθρου 33(2)(η) του προαναφερθέντος Νόμου, ήτοι υπό 

στοιχεία 72, 74 και 83, τις 10 παραβάσεις του άρθρου 34(4)(α) του προαναφερθέντος 

Νόμου, ήτοι υπό στοιχεία 68, 69, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 81 και 82, την  παράβαση του 

άρθρου 34(4)(β), ήτοι υπό στοιχείο 80 και τις 3 παραβάσεις της παραγράφου ΣΤ.3 του 

Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ  των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 
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Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), ήτοι υπό στοιχεία 70, 73 και 84 που σημειώθηκαν 

την ίδια μέρα, δεν επιβάλλουμε οποιοδήποτε πρόστιμο.   

 

Ο σταθμός καλείται να εμβάσει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το διοικητικό 

πρόστιμο των £4.500 που του έχει επιβληθεί μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την 

κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης. 

           

         
 

 

           (Α. Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ) 

                     Πρόεδρος 

             Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
 

 

 


