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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα την 

από μέρους του οργανισμού πιθανές 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). 

 

Η πιο πάνω Παράγραφος προνοεί: 

ΣΤ. Πρόνοιες σχετικές με διάρκεια και διαστήματα χρονικής μετάδοσης 

διαφημιστικών και τηλεμπορικών μηνυμάτων. 

3. Διακοπές στο ενδιάμεσο προγράμματος 

Οι διακοπές στο ενδιάμεσο προγράμματος για διαφημίσεις, τηλεμπορία και 

αναγγελίες προσεχών εκπομπών (trailers), δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 3,5 λεπτά.    

 

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

ημερομ.12.2.2021 έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. 

Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω: 

 

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις και/ή τις θέσεις σας 

αναφορικά με την ως άνω πιθανές παραβάσεις, έχετε το δικαίωμα να τις υποβάλετε 

γραπτώς και/ή προσωπικώς στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Η υποβολή των 

παραστάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω 

δικηγόρου της επιλογής σας.  
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτώς τις εξηγήσεις και/ή τις 

παραστάσεις και/ή τις θέσεις σας αναφορικά με την ως άνω πιθανές παραβάσεις, 

καλείστε όπως τις υποβάλετε στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το αργότερο εντός 

εικοσιπέντε (25) ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής. 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε προσωπικώς τις εξηγήσεις και/ή τις 

παραστάσεις και/ή τις θέσεις σας αναφορικά με την ως άνω πιθανές παραβάσεις, 

καλείστε να πληροφορήσετε την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών 

από τη λήψη της παρούσας επιστολής ότι επιθυμείτε να τις υποβάλετε προσωπικώς, 

ώστε να ειδοποιηθείτε ανάλογα με ειδική επιστολή. 

 

Εάν επιθυμείτε να επιθεωρήσετε το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, παρακαλείστε 

όπως ενημερώσετε άμεσα την Αρχή και εν πάση περιπτώσει εντός επτά (7) ημερών από 

την ημερομηνία λήψης της παρούσας επιστολής, ώστε να  καθοριστεί η ημερομηνία και 

η ώρα της επιθεώρησης.  

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέσα στις ανωτέρω  καθορισμένες 

προθεσμίες, δύναται να προχωρήσει στη λήψη απόφασης χωρίς την απάντησή σας. 

       

Σε περίπτωση που η Αρχή, μετά την εξέταση όλων των δεδομένων της υπόθεσης, 

καταλήξει σε εύρημα παράβασης, τότε θα κληθείτε να υποβάλετε τις θέσεις σας 

αναφορικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

Η διερευνώμενες παραβάσεις που τέθηκαν υπόψη του οργανισμού εκτίθενται στα πιο 

κάτω υποστοιχεία: 

 

1. Στις 7.11.2020, μεταξύ των ωρών 10:00-11:00, η πρώτη διακοπή για μετάδοση 

διαφημίσεων ή/και τηλεαγοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος  

«Βάλε Μουσική Και Φύγαμε Γι’ Αλλού» με τον Γιάννο Γιαννακού, είχε χρονική 

διάρκεια πέραν των 3 ½ λεπτών (07΄22΄΄), κατά παράβαση 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).  

 

2. Στις 11.11.2020, μεταξύ των ωρών 07:00 - 08:00, η πρώτη διακοπή για 

μετάδοση διαφημίσεων ή/και τηλεαγοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

«Πρωινή Έκδοση» είχε χρονική διάρκεια πέραν των 3 ½ λεπτών (06΄10΄΄), κατά 

παράβαση της παραγράφου ΣΤ.3 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 

Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των 
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περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

(Κ.Δ.Π.10/2000).  

 

3. Στις 11.11.2020, μεταξύ των ωρών 09:00 - 10:00, η πρώτη διακοπή για 

μετάδοση διαφημίσεων ή/και τηλεαγοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

«Μουσικό Αστεροσκοπείο» είχε χρονική διάρκεια πέραν των 3 ½ λεπτών (07΄28΄΄), 

κατά παράβαση 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).  

 

4. Στις 11.11.2020, μεταξύ των ωρών 17:00-18:00, η πρώτη διακοπή για 

μετάδοση διαφημίσεων ή/και τηλεαγοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

«Διαδράσεις» είχε χρονική διάρκεια πέραν των 3 ½ λεπτών (11΄34΄΄), κατά παράβαση 

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).  

 

5. Στις 11.11.2020, μεταξύ των ωρών 18:00-19:00, η πρώτη διακοπή για 

μετάδοση διαφημίσεων ή/και τηλεαγοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

«Μουσικές Αναζητήσεις» είχε χρονική διάρκεια πέραν των 3 ½ λεπτών (07΄30΄΄), 

κατά παράβαση 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). 
 

Ο οργανισμός, μέσω επιστολής του Εμπορικού Διευθυντή του, κ. Π. Χαραλάμπους, 

ημερομ. 17.2.2021 (Παράρτημα Α’), υπέβαλε γραπτώς τις εξηγήσεις και θέσεις του 

αναφορικά με την εν λόγω υπόθεση. 

 

Ο οργανισμός δεν εξέφρασε την επιθυμία όπως επιθεωρήσει τον διοικητικό φάκελο 

της εν λόγω υπόθεσης, ούτε να υποβάλει προσωπικώς τις θέσεις του.  

 

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

συμπεριλαμβανομένων και των γραπτών θέσεων του οργανισμού όπως υποβλήθηκαν 

διαμέσου του Εμπορικού Διευθυντή του και κατόπιν προσεκτικής παρακολούθησης 

των υπό αναφορά προγραμμάτων κρίνουμε ότι, στις 7 & 11.11.2020, μεταξύ των 

ωρών 10:00 – 11:00, και 07:00-19:00 ο ραδιοφωνικός οργανισμός «ΡΑΔΙΟ 

ΑΣΤΡΑ», μετέδωσε: 
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 Πέντε διακοπές στο ενδιάμεσο των πιο πάνω ραδιοφωνικών προγραμμάτων οι 

οποίες είχαν χρονική διάρκεια πέραν των 3 ½ λεπτών (η πρώτη διακοπή είχε 

χρονική διάρκεια 07΄22΄΄, η δεύτερη 06΄10΄΄ , η Τρίτη 07΄28΄΄, η τέταρτη 

11΄34΄΄ και η Πέμπτη 07΄30΄΄) . 

 

Σε ό,τι αφορά στις απόψεις του οργανισμού όπως αυτές υποβλήθηκαν με την 

επιστολή του Εμπορικού Διευθυντή του, ημερομ. 17.2.2021, η Αρχή κρίνει ως εξής:  

 

Η Αρχή αποδέχεται την απολογία του ραδιοφωνικού οργανισμού, και αντιλαμβάνεται 

ότι ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές δυσκολίες κατά την εγκατάσταση νέου 

λογισμικού προγράμματος χάριν ελέγχου της ροής του προγράμματος και των 

διαφημίσεων. Παρόλα αυτά, οι από μέρους του ραδιοφωνικού οργανισμού 

παραβάσεις δεν αναιρούνται ούτε παύουν να υφίστανται. Η Αρχή κρίνει πως 

οποιαδήποτε τεχνική αναβάθμιση δύναται να διακυβεύσει και να θέσει εν κινδύνω 

την ομαλή ροή διαφημίσεων του ραδιοφωνικού οργανισμού θα πρέπει να ελέγχεται 

ενδελεχώς και επιμελώς προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα όπως αυτά που 

οδήγησαν στις υφιστάμενες παραβάσεις. 

 

Εν πάση περιπτώσει, η Αρχή χαιρετίζει την γρήγορη αναχαίτιση των προβλημάτων 

που προέκυψαν και την δέσμευση του οργανισμού για την από τούδε και στο εξής 

πιστή τήρηση των άρθρων και κανονισμών της ραδιοτηλεοπτικής Νομοθεσίας.  

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχουν 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). 

 

Ως εκ τούτου, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη της όλα 

τα ενώπιόν της στοιχεία, και περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών 

θέσεων του ραδιοφωνικού οργανισμού, αποφασίζει να επιβάλει στον οργανισμό τις 

ακόλουθες κυρώσεις: 

 Για την παράβαση 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), που έγινε στις 7.11.2020, την 

κύρωση της Προειδοποίησης. 

 Για τις 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), που έγιναν στις 11.11.2020, την 

κύρωση της Προειδοποίησης. 

 

 

Η Αρχή καλεί τον ραδιοφωνικό οργανισμό να είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον, 

προκειμένου να μην προκύψουν παρόμοια περιστατικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                  Πρόεδρος 

                                    Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  
  ΧΚ 

 


