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ΑΠΟΦΑΗ 

 

 

ηε παξνύζα ππόζεζε ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ εμεηάδεη απηεπάγγειηα 

ηηο από κέξνπο ηνπ ζηαζκνύ πηζαλέο παξαβάζεηο ησλ άρζρωλ 33(2)(α) θαη  

33(2)(ε) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7 (Ι) ηνπ 1998 

(όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) θαη ηεο παξαγξάθνπ Σ.3 ηνπ Κώδηθα 

Δηαθεκίζεσλ, Σειεκπνξηθώλ Μελπκάησλ θαη Πξνγξακκάησλ Υνξεγίαο, όπσο 

εθηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΥ ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Η δηεξεύλεζε πξνέθπςε ζην πιαίζην παξαθνινύζεζεο ησλ ξαδηνθσληθώλ 

ζηαζκώλ παγθύπξηαο εκβέιεηαο θαηά ηηο εκεξνκελίεο 27.11.2003, 28.11.2003 θαη 

29.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 16.30 θαη 19.00.  

 

Καηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ κε επηζηνιή ηεο 

εκεξνκ. 27.2.2004 έζεζε ελώπηνλ ηνπ ζηαζκνύ ηηο δηεξεπλώκελεο παξαβάζεηο, γηα 

νπνηεζδήπνηε εμεγήζεηο ή / θαη παξαζηάζεηο θαη θάιεζε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ 
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ζηαζκνύ όπσο δειώζνπλ θαηά πόζν επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ θαηά ηελ εμέηαζε 

ηεο ππόζεζεο.   Σνλίζηεθε επίζεο όηη ζε πεξίπησζε πνπ δε ιεθζεί νπνηαδήπνηε 

απάληεζε κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ 

ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε απόθαζεο ρσξίο ηελ απάληεζε 

ηνπ ζηαζκνύ. 

 

Οη  δηεξεπλώκελεο παξαβάζεηο εθηίζεληαη πην θάησ ζηα ππό ζηνηρεία 1-16: 

 

1. ηηο 27.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 16:40 θαη 16:50, θαηά ηε δηαθνπή γηα 

κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ πξνζερώλ 

εθπνκπώλ (trailer) ηεο εθπνκπήο “Dancing to the Rhythms”, δε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθοσζηηθά κέζα επηζήκαλζες, θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 

7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 

 

2. ηηο 27.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 16:40 θαη 16:50, ε δηαθνπή γηα 

κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ πξνζερώλ 

εθπνκπώλ (trailer) ζην ελδηάκεζν ηεο εθπνκπήο “Dancing to the Rhythms”, 

είρε δηάξθεηα πέξαλ ησλ 3 ½ ιεπηώλ (4΄15΄΄) θαηά παξάβαζε ηεο 

παραγράθοσ Σ.3 ηνπ Κώδηθα Δηαθεκίζεσλ, Σειεκπνξηθώλ Μελπκάησλ 

θαη Πξνγξακκάησλ Υνξεγίαο, όπσο εθηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΥ ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 

10/2000).  

 

3. ηηο 27.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 17:40 θαη 17:45, θαηά ηε δηαθνπή γηα 

κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ πξνζερώλ 

εθπνκπώλ (trailer) αλάκεζα ζηελ εθπνκπή “Dancing to the Rhythms” θαη 

ζην «Δειηίν Εηδήζεωλ», δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθοσζηηθά κέζα 

επηζήκαλζες, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ 

θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα). 

 

4. ηηο 27.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:05 θαη 18:10, θαηά ηελ πξώηε 

δηαθνπή γηα κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ 

πξνζερώλ εθπνκπώλ (trailer) ηεο εθπνκπήο «Πνιηηηζηηθέο Σειίδεο», δε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθοσζηηθά κέζα επηζήκαλζες, θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 

7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 

 

5. ηηο 27.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:15 θαη 18:20, ε εθπνκπή 

«Πνιηηηζηηθέο Σειίδεο» δηαθόπεθε γηα δεύηεξε θνξά γηα κεηάδνζε 
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δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξηθώλ κελπκάησλ ή / θαη αλαγγειηώλ πξνζερώλ 

εθπνκπώλ (trailer) ύζηεξα από 6΄32΄΄, θαηά παξάβαζε ηνπ άρζροσ 33(2)(ε) 

ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7(Ι) ηνπ 1998 

(όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 

 

6. ηηο 27.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:15 θαη 18:20, θαηά ηε δεύηεξε 

δηαθνπή γηα κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ 

πξνζερώλ εθπνκπώλ (trailer) ηεο εθπνκπήο «Πνιηηηζηηθέο Σειίδεο», δε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθοσζηηθά κέζα επηζήκαλζες, θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 

7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 

 

7. ηηο 27.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:40 θαη 18:45, θαηά ηελ ηξίηε 

δηαθνπή γηα κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ 

πξνζερώλ εθπνκπώλ (trailer) ηεο εθπνκπήο «Πνιηηηζηηθέο Σειίδεο», δε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθοσζηηθά κέζα επηζήκαλζες, θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 

7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 

 

8. ηηο 28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 16:40 θαη 16:50, θαηά ηε δηαθνπή γηα 

κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ πξνζερώλ 

εθπνκπώλ (trailer) ηεο εθπνκπήο “Dancing to the Rhythms” δε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθοσζηηθά κέζα επηζήκαλζες, θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 

7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 

 

9. ηηο 28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 16:40 θαη 16:50, ε δηαθνπή γηα 

κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ πξνζερώλ 

εθπνκπώλ (trailer) ζην ελδηάκεζν ηεο εθπνκπήο “Dancing to the Rhythms”, 

είρε δηάξθεηα πέξαλ ησλ 3 ½ ιεπηώλ (4΄40΄΄) θαηά παξάβαζε ηεο 

παραγράθοσ Σ.3 ηνπ Κώδηθα Δηαθεκίζεσλ, Σειεκπνξηθώλ Μελπκάησλ 

θαη Πξνγξακκάησλ Υνξεγίαο, όπσο εθηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΥ ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 

10/2000).  

 

10. ηηο 28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 17:40 θαη 17:45, θαηά ηε δηαθνπή γηα 

κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ πξνζερώλ 

εθπνκπώλ (trailer) αλάκεζα ζηελ εθπνκπή “Dancing to the Rhythms” θαη 

ζην «Δειηίν Εηδήζεωλ», δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθοσζηηθά κέζα 

επηζήκαλζες, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ 

θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα). 

 

11. ηηο 28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:10 θαη 18:15, θαηά ηελ πξώηε 

δηαθνπή γηα κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ 
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πξνζερώλ εθπνκπώλ (trailer) ηεο εθπνκπήο «Πνιηηηζηηθέο Σειίδεο», δε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθοσζηηθά κέζα επηζήκαλζες, θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 

7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 

 

 

12. ηηο 28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:20 θαη 18:25, ε εθπνκπή 

«Πνιηηηζηηθέο Σειίδεο» δηαθόπεθε γηα δεύηεξε θνξά γηα κεηάδνζε 

δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξηθώλ κελπκάησλ ή / θαη αλαγγειηώλ πξνζερώλ 

εθπνκπώλ (trailer) ύζηεξα από 4΄30΄΄, θαηά παξάβαζε ηνπ άρζροσ 33(2)(ε) 

ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7(Ι) ηνπ 1998 

(όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 

 

13. ηηο 28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:20 θαη 18:25, θαηά ηε δεύηεξε 

δηαθνπή γηα κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ 

πξνζερώλ εθπνκπώλ (trailer) ηεο εθπνκπήο «Πνιηηηζηηθέο Σειίδεο», δε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθοσζηηθά κέζα επηζήκαλζες, θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 

7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 

 

14. ηηο 28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:20 θαη 18:25, ε δεύηεξε δηαθνπή γηα 

κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ πξνζερώλ 

εθπνκπώλ (trailer) ζην ελδηάκεζν ηεο εθπνκπήο «Πνιηηηζηηθέο Σειίδεο», 

είρε δηάξθεηα πέξαλ ησλ 3 ½ ιεπηώλ (4΄15΄΄) θαηά παξάβαζε ηεο 

παραγράθοσ Σ.3 ηνπ Κώδηθα Δηαθεκίζεσλ, Σειεκπνξηθώλ Μελπκάησλ 

θαη Πξνγξακκάησλ Υνξεγίαο, όπσο εθηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΥ ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 

10/2000).  

 

15. ηηο 28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:35 θαη 18:40, ε εθπνκπή 

«Πνιηηηζηηθέο Σειίδεο» δηαθόπεθε γηα ηξίηε θνξά γηα κεηάδνζε 

δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξηθώλ κελπκάησλ ή / θαη αλαγγειηώλ πξνζερώλ 

εθπνκπώλ (trailer) ύζηεξα από 9΄10΄΄, θαηά παξάβαζε ηνπ άρζροσ 33(2)(ε) 

ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7(Ι) ηνπ 1998 

(όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 

 

16. ηηο 28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:35 θαη 18:40, θαηά ηελ ηξίηε 

δηαθνπή γηα κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ, ηειεκπνξίαο ή / θαη αλαγγειηώλ 

πξνζερώλ εθπνκπώλ (trailer) ηεο εθπνκπήο «Πνιηηηζηηθέο Σειίδεο», δε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθοσζηηθά κέζα επηζήκαλζες, θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 

7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 
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Ο ζηαζκόο κέρξη ζήκεξα δελ ππέβαιε νπνηεζδήπνηε εμεγήζεηο ή /θαη παξαζηάζεηο 

ελώπηνλ ηεο Αξρήο θαη νύηε δήισζε θαηά πόζνλ επηζπκεί λα παξεπξεζεί θαηά ηελ 

εμέηαζε ηεο ππόζεζεο. 

 

Έρνπκε κειεηήζεη κε κεγάιε πξνζνρή όια ηα ελώπηνλ καο ζηνηρεία θαη 

πεξηζηαηηθά θαη θξίλνπκε όηη:   

 

1. ηηο 27.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 16:40-16:50, 17:40-17:45, 18:05-18:10, 

18:15-18:20 θαη 18:40-18:45 (σποζηοητεία 1, 3, 4, 6 θαη 7) θαη ζηηο 

28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 16:40-16:50, 17:40-17:45, 18:10-18:15, 18:20-

18:25 θαη 18:35-18:40 (σποζηοητεία 8, 10, 11, 13 θαη 16), κεηαδόζεθαλ 

δηαθεκίζεηο ρσξίο λα αλαγλσξίδνληαη εύθνια σο ηέηνηεο θαη ρσξίο λα 

δηαρσξίδνληαη ζαθώο από ην ππόινηπν πξόγξακκα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

αθνπζηηθώλ κέζσλ επηζήκαλζεο, θαηά παξάβαζε ηνπ άρζροσ 33(2)(α) ηνπ 

πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα), ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Η δηαθήκηζε θαη ε 

ηειεκπνξία πξέπεη λα αλαγλωξίδνληαη εύθνια ωο ηέηνηεο θαη λα δηαθξίλνληαη 

ζαθώο από ην ππόινηπν πξόγξακκα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νπηηθώλ ή 

αθνπζηηθώλ κέζωλ επηζήκαλζεο».  

 

2. ηηο 27.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:15-18:20 (σποζηοητείο 5) θαη ζηηο 

28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 18:20-18:25 θαη 18:35-18:40 (σποζηοητεία 12 

θαη 15), ην δηάζηεκα κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δηαθνπώλ γηα κεηάδνζε 

δηαθεκίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ππό αλαθνξά εθπνκπώλ, ήηαλ κηθξόηεξν 

από 20'00'' εθπνκπήο, (6΄32΄΄, 4΄30΄΄ θαη 9΄10΄΄), θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 

33(2)(ε) ηνπ  πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7(1) ηνπ 

1998 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα), βάζεη ηνπ νπνίνπ: «Όηαλ 

παξεκβάιινληαη δηαθεκίζεηο ή ηειεκπνξηθά κελύκαηα ζε εθπνκπέο άιιεο 

από εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (ζη), πξέπεη λα παξέρεηαη 
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δηάζηεκα είθνζη ηνπιάρηζην ιεπηώλ κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δηαθνπώλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθπνκπήο». 

 

3. ηηο 27.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 16:40-16:50 (σποζηοητείο 2) θαη ζηηο 

28.11.2003, κεηαμύ ησλ σξώλ 16:40-16:50 θαη 18:20-18:25 (σποζηοητεία 9 θαη 

14), νη δηαθνπέο ζην ελδηάκεζν ησλ ελ ιόγσ πξνγξακκάησλ γηα κεηάδνζε 

δηαθεκίζεσλ είραλ δηάξθεηα πέξαλ ησλ 3 ½ ιεπηώλ (4΄15΄΄, 4΄40΄΄ θαη 4΄15΄΄), 

θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ Σ.3 ηνπ Κώδηθα Δηαθεκίζεσλ, 

Σειεκπνξηθώλ Μελπκάησλ θαη Πξνγξακκάησλ Υνξεγίαο όπσο εθηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα ΙΥ  ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), δπλάκεη ηεο νπνίαο: «Οη δηαθνπέο 

ζην ελδηάκεζν πξνγξάκκαηνο γηα δηαθεκίζεηο, ηειεκπνξία θαη αλαγγειίεο 

πξνζερώλ ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ (trailers) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 3 

½ ιεπηά». 

 

Η θηινζνθία ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαθεκηζηηθώλ 

κελπκάησλ πεγάδεη κέζα από δύν βαζηθέο αξρέο: ην δηθαίσκα ηνπ ηειεζεαηή λα 

παξαθνινπζεί απξόζθνπηα έλα πξόγξακκα ρσξίο ζπρλέο θαη κεγάιεο ζε δηάξθεηα 

δηαθνπέο θαη ην ζεβαζκό πξνο ην έξγν πνπ επηβάιιεηαη λα κεηαδνζεί εληαίν, σο 

αλζξώπηλε δεκηνπξγία. 

 

Η ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ δηαθεκηζηηθώλ δηαθνπώλ θαζώο επίζεο ηεο ρξήζεο 

νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ αλαγλώξηζεο ηνπο πξνβιέπεηαη ξεηά από ηελ Οδεγία 

«Τειεόξαζε Χωξίο Σύλνξα» (97/36/EC) ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 89/552/ΕΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ.  πγθεθξηκέλα ην άξζξν 10(1) ηεο Οδεγίαο πξνλνεί όηη: «Η 

ηειενπηηθή δηαθήκηζε θαη ε ηειεκπνξία πξέπεη λα αλαγλωξίδνληαη εύθνια ωο 

ηέηνηεο θαη λα δηαθξίλνληαη ζαθώο από ηα άιια κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε νπηηθώλ ή/θαη αθνπζηηθώλ κέζωλ».  Ελδεηθηηθό είλαη θαη ην 

άξζξν 11(4) ηεο Οδεγίαο, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ:  «Όηαλ πξνγξάκκαηα άιια από 
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εθείλα από ηελ παξάγξαθν 2 δηαθόπηνληαη από δηαθεκηζηηθά κελύκαηα ή 

κελύκαηα ηειεκπνξίαο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη δηάζηεκα 20 ηνπιάρηζηνλ 

ιεπηώλ κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ δηαθνπώλ γηα δηαθήκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπνκπήο».  

 

Όπσο ζρνιηάδεη ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/552/ΕΟΚ ζρεηηθά κε ηε 

δηαθήκηζε, ν Π. Γ. Γαγηόγιοσ ζην ζύγγξακκα ηνπ «σληαγκαηηθό Γίθαηο – 

Αηοκηθά Γηθαηώκαηα Α’», εθ. 1991, παραγ.884: 

 

«Η διαθήμιζη είναι η σπςζοθόπα πλεςπά ηηρ ηηλεοπάζευρ. Δεν είναι θςζικά 

καθόλος επίμεμπη καθ’ εαςηήν. Ανηιθέηυρ καθιζηά δςναηή ηην ανεξαπηηζία ηυν 

ηηλεοπηικών ζηαθμών από ηην κπαηική ή άλλη κηδεμονία και εξςπηπεηεί 

αναμθιζβήηηηα ηην λειηοςπγία ηηρ αγοπάρ. 

 

Σςνεπάγεηαι όμυρ και απκεηούρ κινδύνοςρ καηασπήζευρ. Οι ηηλεοπηικοί ζηαθμοί, εν 

ότει ηυν ςτηλών ειζοδημάηυν από ηην διαθήμιζη, μποπούν να κλείνοςν ηα μάηια ή 

και να επιδιώκοςν όλο και μεγαλύηεπη έκηαζη ηυν διαθημιζηικών εκπομπών και 

μάλιζηα ζηον δημοθιλή ηηλεοπηικό σπόνο και ειρ βάπορ όλυν ηυν άλλυν 

ππογπαμμάηυν, διακόπηονηαρ οποιεζδήποηε και μάλιζηα δημοθιλείρ εκπομπέρ………  

 

Η διαθήμιζη ππέπει επομένυρ να καηοσςπυθεί μεν, αλλά και πποζηαηεςθεί από ηιρ 

ίδιερ ηιρ καηασπήζειρ ηηρ. Για ηο λόγο αςηό η οδηγία πποβλέπει κανόνερ πος ηηπούν 

ηη διαθήμιζη ζηο μέηπο ηος εύλογος, θεμιηού και νόμιμος αθενόρ και απαγοπεύοςν 

ηιρ διάθοπερ μοπθέρ καηασπήζευρ ηηρ αθεηέπος………». 

 

Ελ όςεη ησλ αλσηέξσ, ε Αξρή θξίλεη θαη απνθαζίδεη όηη ππάξρνπλ παξαβάζεηο ησλ 

άξζξσλ 33(2)(α) θαη  33(2)(ε) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Νόκνπ 7 (Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) θαη ηεο παξαγξάθνπ 

Σ.3 ηνπ Κώδηθα Δηαθεκίζεσλ, Σειεκπνξηθώλ Μελπκάησλ θαη Πξνγξακκάησλ 
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Υνξεγίαο, όπσο εθηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΥ ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη 

Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Η Αξρή, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 3(2)(δ), έρεη δώζεη ζην ζηαζκό ην 

δηθαίσκα λα αθνπζζεί θαη κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή ησλ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο, επηβαιινκέλσλ θπξώζεσλ. 

 

Παξά ηαύηα θαη ππό ην θσο ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππνζέζεσο, ε Αξρή δίλεη ζην 

ζηαζκό ηελ επθαηξία λα αθνπζζεί θαη κεηά ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ, γηα 

ζθνπνύο επηβνιήο θπξώζεσλ. 

 

Η Αξρή θαιεί ηνλ ζηαζκό, εάλ επηζπκεί, όπσο ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ εγγξάθσο 

γηα ζθνπνύο επηβνιήο θπξώζεσλ κέζα ζε δεθαηέζζερης (14) κέξεο από ηε ιήςε 

ηεο παξνύζαο επηζηνιήο.  ε πεξίπησζε πνπ δελ ιεθζεί απάληεζε κέζα ζηελ πην 

πάλσ πξνζεζκία, ε Αξρή ζα πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή θπξώζεσλ. 

 

 

 

                        

           (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ) 

                          Πξόεδξνο 

                    Αξρήο  Ραδηνηειεόξαζεο  Κύπξνπ 

 

 

Μ.Α. 
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ΑΡΥΗ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΡΑΗ ΚΤΠΡΟΤ 

 

(ΤΠΟΘΔΗ ΑΡ. 26/2004(17)) 

 

AYTEΠΑΓΓΔΛΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

 ΑΠΟ ΣΟ ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΑΘΜΟ «ΡΑΓΙΟ ΗΛΙΟ» 

 

 

Ηκεροκελία Απόθαζες:  2 Φεβροσαρίοσ, 2005 

 

 

Δλώπηολ:  θ.θ. Νίθνπ Παπατσάλλνπ, Πξνέδξνπ, Αλδξέα Ισάλλνπ, Αληηπξνέδξνπ, 

Νίθνπ Παπακηραήι, Μαίξεο Κνπηζειίλε, Μαξίαο Δσξίηε θαη Αλδξέα 

Κσλζηαληηλίδε, Μειώλ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

 

Σελ 1
ε
 Δεθεκβξίνπ 2004, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ απνθάζηζε όηη ζηελ 

παξνύζα ππόζεζε ππάξρνπλ παξαβάζεηο ησλ άρζρωλ 33(2)(α) θαη  33(2)(ε) ηνπ 

πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7 (Ι) ηνπ 1998 (όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) θαη ηεο παξαγξάθνπ Σ.3 ηνπ Κώδηθα 

Δηαθεκίζεσλ, Σειεκπνξηθώλ Μελπκάησλ θαη Πξνγξακκάησλ Υνξεγίαο, όπσο 

εθηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΥ ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Η Αξρή, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 3(2)(δ), είρε δώζεη ζην ζηαζκό ην 

δηθαίσκα λα αθνπζζεί θαη κπνξνύζε λα πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή ησλ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο, επηβαιινκέλσλ θπξώζεσλ. 

 

Παξά ηαύηα θαη ππό ην θσο ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππνζέζεσο, ε Αξρή έδσζε ζην 

ζηαζκό ηελ επθαηξία λα αθνπζζεί θαη κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο γηα 

ζθνπνύο επηβνιήο θπξώζεσλ. 



 10 

Η Αξρή  κε επηζηνιή ηεο εκεξνκ. 22.12.2004 θάιεζε ηνλ ζηαζκό, εάλ επηζπκεί, 

όπσο ππνβάιεη ηηο εηζεγήζεηο θαη απόςεηο ηνπ εγγξάθσο γηα ζθνπνύο επηβνιήο 

θπξώζεσλ κέζα ζε δεθαηέζζεξηο (14) κέξεο από ηελ ιήςε ηεο επηζηνιήο. 

Σνλίζηεθε επίζεο όηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ιεθζεί νπνηαδήπνηε απάληεζε κέζα 

ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

επηβνιή θπξώζεσλ. 

 

Ο ζηαζκόο δελ έρεη ππνβάιεη ζηελ Αξρή νπνηεζδήπνηε εμεγήζεηο ή παξαζηάζεηο.  

 

Η Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο όια ηα ελώπηνλ ηεο 

ζηνηρεία, θξίλεη θαη απνθαζίδεη όπσο επηβάιεη ζην ζηαζκό θπξώζεηο σο 

αθνινύζσο: 

 

 Γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 27.11.2003 ην ζπλνιηθό δηνηθεηηθό 

πξόζηηκν ησλ 200Λ.Κ.  όπσο αλαθέξεηαη πην θάησ: 

 

Γηα ηελ παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 33(2)(ε) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

ηαζκώλ Νόκνπ 7(I) ηνπ 1998 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα), ήηνη 

ππό ζηνηρείν 5 ζηελ απόθαζε εκεξνκελίαο 1.12.2004, ην δηνηθεηηθό πξόζηηκν ησλ 

200Λ.Κ. 

 

ε ό,ηη αθνξά ηηο 5 παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νόκνπ, 

ήηνη ππό ζηνηρεία 1, 3, 4, 6 θαη 7 ζηελ απόθαζε εκεξνκελίαο 1.12.2004 θαζώο 

επίζεο ηελ παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ Σ.3 ηνπ Κώδηθα Δηαθεκίζεσλ, 

Σειεκπνξηθώλ Μελπκάησλ θαη Πξνγξακκάησλ Υνξεγίαο όπσο εθηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα ΙΥ  ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ 

ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), ήηνη ππό ζηνηρείν 2 ζηελ απόθαζε εκεξνκελίαο 

1.12.2004, νη νπνίεο ζεκεηώζεθαλ ηελ ίδηα κέξα, ε Αξρή δελ επηβάιιεη 

νπνηνδήπνηε πξόζηηκν.   
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 Γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 28.11.2003 ην ζπλνιηθό δηνηθεηηθό 

πξόζηηκν ησλ 300Λ.Κ.  όπσο αλαθέξεηαη πην θάησ: 

 

Γηα ηηο 2 παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 33(2)(ε) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη 

Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7(I) ηνπ 1998 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα), ήηνη ππό ζηνηρεία 12 θαη 15 ζηελ απόθαζε εκεξνκελίαο 

1.12.2004, ην δηνηθεηηθό πξόζηηκν ησλ 300Λ.Κ., ήηνη 150 Λ.Κ. γηα θάζε ππό 

ζηνηρείν. 

 

ε ό,ηη αθνξά ηηο 5 παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 33(2)(α) ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νόκνπ, 

ήηνη ππό ζηνηρεία 8, 10, 11, 13 θαη 16 ζηελ απόθαζε εκεξνκελίαο 1.12.2004 

θαζώο επίζεο ηηο δύν παξαβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ Σ.3 ηνπ Κώδηθα 

Δηαθεκίζεσλ, Σειεκπνξηθώλ Μελπκάησλ θαη Πξνγξακκάησλ Υνξεγίαο όπσο 

εθηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΥ  ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), ήηνη ππό ζηνηρεία 9 θαη 14 ζηελ 

απόθαζε εκεξνκελίαο 1.12.2004, νη νπνίεο ζεκεηώζεθαλ ηελ ίδηα κέξα, ε Αξρή 

δελ επηβάιιεη νπνηνδήπνηε πξόζηηκν.   

 

Ο ζηαζκόο θαιείηαη λα εκβάζεη πξνο ηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ ην 

δηνηθεηηθό πξόζηηκν ησλ ₤500.- πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί κέζα ζε ηξηάληα (30) κέξεο 

από ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

 

                        

           (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ) 

                          Πξόεδξνο 

                    Αξρήο  Ραδηνηειεόξαζεο  Κύπξνπ 

 

Μ.Α. 


