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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 64/2020(3) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΓΜΑ (SIGMA TV)»  

 ιδιοκτησίας της εταιρείας «SIGMA RADIO T.V. PUBLIC LTD» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 15 Απριλίου, 2021 

 

Eνώπιον: κ.κ. Ρόνας Πετρή Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, 

Σέργιου Ποΐζη, Τάσου Κυρμίτση και Χρύσως Τσόκου, Μελών.   

 

Οι κ.κ. Πάνος Κανελλόπουλος και Αγγελική Λαζάρου Μέλη, ειδοποιήθηκαν κανονικά 

για τη συνεδρία, αλλά  δεν παρευρέθηκαν για προσωπικούς λόγους. 

 

 

Εκ μέρους του οργανισμού: ο κ. Χρύσανθος Τσουρούλλης, Διευθύνοντας Σύμβουλος 

του τηλεοπτικού οργανισμού «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΓΜΑ (SIGMA TV)» 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

Στην παρούσα υπόθεση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις 

από μέρους του οργανισμού πιθανές παραβάσεις των κανονισμών 21(4), (5), (6) και 

22(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 

10/2000). 

 

Οι πιο πάνω κανονισμοί προνοούν ως εξής:  

21- 

      (4) Οι σταθμοί λαμβάνουν μέτρα για τήρηση των γενικά  παραδεκτών 

κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη 

συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και  το πλαίσιο της 

εκάστοτε εκπομπής.  Ιδιαίτερη μέριμνα επιβάλλεται στα προγράμματα 

που μεταδίδονται σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως  

παρακολουθούν ανήλικοι. 

       (5) Οι σταθμοί έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι τηλεθεατές ή 

ακροατές είναι πάντοτε ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του 

προγράμματος που παρακολουθούν. 
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      (6) Οι σταθμοί εξασφαλίζουν όπως τα προγράμματα τα οποία 

μεταδίδονται εντός της οικογενειακής ζώνης είναι κατάλληλα για όλο 

το κοινό,  συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των 

δεκαπέντε ετών. 

22.-(1)   Με   βάση   τα   κριτήρια   που  αναφέρονται   στους παρόντες 

 Κανονισμούς δίνονται προειδοποιήσεις σχετικά με τη φύση  της 

 εκπομπής,  είτε  αυτή  βρίσκεται  χρονικά  εντός της  οικογενειακής 

 ζώνης  είτε  εκτός.   Η  προειδοποίηση αυτή έχει τρεις  μορφές -   

 (α)  Γραπτή προειδοποίηση στον ημερήσιο τύπο και στα 

ραδιοτηλεοπτικά περιοδικά· 

 (β)  ακουστική (λεκτική) πριν από την έναρξη της εκπομπής· 

 (γ)  οπτική, με οπτική ένδειξη κάθε δέκα λεπτά στο κάτω 

αριστερό μέρος της οθόνης ως εξής: 

 (i) (Κ) σε παρένθεση χρώματος πράσινου για προγράμματα 

κατάλληλα για γενική παρακολούθηση· 

 (ii) (12) σε παρένθεση χρώματος κίτρινου για προγράμματα 

ακατάλληλα για άτομα κάτω των δώδεκα ετών· 

 (iii)   (15) σε παρένθεση χρώματος μπλε για προγράμματα 

ακατάλληλα για άτομα κάτω των δεκαπέντε ετών· 

 (iv)   (18) σε παρένθεση χρώματος κόκκινου για προγράμματα  

ακατάλληλα για άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών· 

 (v) (Α) σε παρένθεση για προγράμματα έντονου  ερωτικού 

περιεχομένου. 

 

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

ημερομηνίας 25.9.2020 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 τις 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.  

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτώς τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις 

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

να πληροφορήσετε την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη 
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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. 

 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις που τέθηκαν υπόψη του οργανισμού, εκτίθενται στα πιο 

κάτω υποστοιχεία: 

 

1. Στις 3.9.2020, μεταξύ των ωρών 21:20 – 22:00, ο οργανισμός μετέδωσε επεισόδιο 

του προγράμματος “BIG BROTHER” με την οπτική και ακουστική 

προειδοποίηση (12), στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκε υλικό ακατάλληλο για 

άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, χωρίς ο οργανισμός να διασφαλίσει ότι οι 

τηλεθεατές είναι ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που 

παρακολουθούσαν, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(5) των περί Ραδιοφωνικών 

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

 

Ενδεικτικά : 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1  

Οι παίκτες βρίσκονται στα κρεβάτια τους και ξυπνούν. Η κάμερα ζουμάρει πάνω στα 

σώματά τους, ανδρών και γυναικών. Κάποιοι τεντώνονται, άλλοι τραγουδούν, άλλοι 

χορεύουν ημίγυμνοι.  

Παράλληλα προβάλλονται σκηνές από τα μπάνια, όπου οι παίκτες νίβονται ή 

λούζονται. Σε ένα από τα πάνα προβάλλεται ο ακάλυπτος (γυμνός) πισινός ενός από 

τους παίκτες, καθώς αυτός βρίσκεται στο ντους.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2 

Δύο παίκτες φορώντας μαγιό ξαπλώνουν δίπλα από την πισίνα. Ακολουθεί ο πιο 

κάτω διάλογος:  

Παίκτης 1:  Εσύ παίζεις τίποτα;  
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Παίκτης 2: Τι εννοείς; 

Παίκτης 1: Μπάλα εδώ… Καμιά;  

Παίκτης 2: Ε δε βλέπεις;  

Η κάμερα γυρίζει σε παίκτρια η οποία κάθεται με την πλάτη γυρισμένη σε σκαμπό, 

φορώντας μαγιό, το οποίο είναι αποκαλυπτικό.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3 

Κατά τη διάρκεια δοκιμασίας όπου οι παίκτες πρέπει να ποδηλατήσουν σε στατικά 

ποδήλατα για συγκεκριμένο χρόνο, ακούγονται τα πιο κάτω:   

Παίκτης 1: Σαν τη Μενεγάκη, θα μου πει όχι ρε πούστη μου, θα μου φάει τη θέση… 

Παίκτρια: Αφού έφυγε η Μενεγάκη.  

Παίκτης 1: Ε ναι τώρα που έφυγε, θα τα δίνουν εσένα, ωωω ρε πούστη μου θα μου 

φάει τη θέση.  

…. 

Παίκτης 2: …δεν βολεύει ρε μαλάκα… (ποδηλατεί ξυπόλυπτος) 

Παίκτης 3: Πήγαινε πάρε παπούτσια!  

…. 

Με το τέλος της δοκιμασίας, παίκτρια ακούγεται να λέει:  Είμαι κωλόφαρδη, είμαι 

κωλόφαρδη.  

 

2. Στις 3.9.2020, μεταξύ των ωρών 21:20 – 22:00, ο οργανισμός μετέδωσε επεισόδιο 

του προγράμματος “BIG BROTHER” με την οπτική και ακουστική 

προειδοποίηση (12), στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκε υλικό ακατάλληλο για 

άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, με αποτέλεσμα η οπτική και ακουστική 

προειδοποίηση (12) που δόθηκε από τον οργανισμό να μην ανταποκρίνεται στο 

περιεχόμενό της, κατά παράβαση του Κανονισμού 22(1) των περί Ραδιοφωνικών και 

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

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

3. Στις 3.9.2020, μεταξύ των ωρών 21:20 - 22:00, ο οργανισμός μετέδωσε επεισόδιο του 

προγράμματος “BIG BROTHER” μέρος του οποίου προβλήθηκε εντός 

οικογενειακής ζώνης, χωρίς να λάβει μέτρα για την τήρηση των γενικά 

παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη 

συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούσαν 
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ανήλικοι, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(4) των περί Ραδιοφωνικών και 

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

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

4. Στις 3.9.2020, μεταξύ των ωρών 21:20 - 22:00, ο οργανισμός μετέδωσε επεισόδιο του 

προγράμματος “BIG BROTHER” με την οπτική και ακουστική προειδοποίηση 

(12), μέρος του οποίου προβλήθηκε εντός οικογενειακής ζώνης, περιλαμβάνοντας 

υλικό ακατάλληλο για ανηλίκους, χωρίς ο οργανισμός να εξασφαλίσει όπως το 

πρόγραμμα, το οποίο μεταδόθηκε εντός της οικογενειακής ζώνης να είναι 

κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των 

δεκαπέντε ετών, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(6) των περί Ραδιοφωνικών και 

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

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

5. Στις 4.9.2020, μεταξύ των ωρών 16:30 - 18:00, ο οργανισμός μετέδωσε  σε 

επανάληψη με την ένδειξη (Ε) επεισόδιο του προγράμματος “BIG BROTHER” 

χωρίς να λάβει μέτρα για την τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της 

ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά, ιδιαίτερα 

σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούσαν ανήλικοι, κατά 

παράβαση του Κανονισμού 21(4) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

Ενδεικτικά: 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1 

Με την έναρξη του προγράμματος παρουσιάζονται κάποιοι από τους τσακωμούς 

μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι μάλιστα φαίνεται να είναι μονταρισμένοι, σε 

ορισμένους από τους οποίους ακούγεται ακατάλληλο λεκτικό.  

Παίκτης: Εμένα ξέρεις τι με εκνεύρισε; Μια ατάκα. Είπαμε το παίζουμε ήρωες. Το 

παίζω σημαίνει υποκρίνομαι. Εγώ την κάμερα την έχω χεσμένη και δεν προσπαθώ να 

φτιάξω τη ζωή μου με τον Big Brother…οκ παιδιά… (ο παίκτης σηκώνεται και φεύγει 

εκνευρισμένος).  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 2  

Οι παίκτες βρίσκονται στα κρεβάτια τους και ξυπνούν. Η κάμερα ζουμάρει πάνω στα 

σώματά τους, ανδρών και γυναικών. Κάποιοι τεντώνονται, άλλοι τραγουδούν, άλλοι 

χορεύουν ημίγυμνοι.  

Παράλληλα προβάλλονται σκηνές από τα μπάνια, όπου οι παίκτες νίβονται ή 

λούζονται. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 3 
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Δύο παίκτες φορώντας μαγιό ξαπλώνουν δίπλα από την πισίνα. Ακολουθεί ο πιο 

κάτω διάλογος:  

Παίκτης 1:  Εσύ παίζεις τίποτα;  

Παίκτης 2: Τι εννοείς; 

Παίκτης 1: Μπάλα εδώ… Καμιά;  

Παίκτης 2: Ε δε βλέπεις;  

Η κάμερα γυρίζει σε παίκτρια η οποία κάθεται με την πλάτη γυρισμένη σε σκαμπό, 

φορώντας μαγιό, το οποίο είναι αποκαλυπτικό.  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 4 

Με το τέλος δοκιμασίας, όπου οι παίκτες πρέπει να ποδηλατήσουν σε στατικά 

ποδήλατα για συγκεκριμένο χρόνο, παίκτρια ακούγεται να λέει:  Είμαι κωλόφαρδη, 

είμαι κωλόφαρδη.  

 

6. Στις 4.9.2020, μεταξύ των ωρών 16:30 – 18:00, ο οργανισμός μετέδωσε σε 

επανάληψη με την ένδειξη (Ε) επεισόδιο του προγράμματος “BIG BROTHER”με 

την οπτική και ακουστική προειδοποίηση (Κ), στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκε 

οπτικό και λεκτικό υλικό ακατάλληλο για άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, 

χωρίς ο οργανισμός να διασφαλίσει ότι οι τηλεθεατές είναι ενήμεροι σχετικά με 

το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούσαν, κατά παράβαση του 

Κανονισμού 21(5) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000).   

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 5. 

 

7. Στις 4.9.2020, μεταξύ των ωρών 16:30 – 18:00, ο οργανισμός μετέδωσε σε 

επανάληψη με την ένδειξη (Ε) επεισόδιο του προγράμματος “BIG BROTHER” με 

την οπτική και ακουστική προειδοποίηση (Κ), στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκε 

οπτικό και λεκτικό υλικό ακατάλληλο για άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, 

με αποτέλεσμα η οπτική και ακουστική προειδοποίηση (Κ) που δόθηκε από τον 

οργανισμό να μην ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό της, κατά παράβαση του 

Κανονισμού 22(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000). 

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 5. 

 

8. Στις 4.9.2020, μεταξύ των ωρών 16:30 - 18:00, ο οργανισμός μετέδωσε σε 

επανάληψη με την ένδειξη (Ε) και εντός οικογενειακής ζώνης επεισόδιο του 
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προγράμματος “BIG BROTHER” με την οπτική και ακουστική προειδοποίηση 

(Κ), στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκε οπτικό και λεκτικό υλικό ακατάλληλο 

για άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, χωρίς ο οργανισμός να εξασφαλίσει 

όπως το πρόγραμμα, το οποίο μεταδόθηκε εντός της οικογενειακής ζώνης να 

είναι κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω 

των δεκαπέντε ετών, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(6) των περί 

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

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 5. 

 

Ο οργανισμός με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερομ. 25.9.20, της 

Επιχειρησιακής του Διευθύντριας κας Ελίζας Βλάχου, ενημέρωσε την Αρχή ότι επιθυμεί 

να υποβάλει τις παραστάσεις του προφορικώς. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’). 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομηνίας 19.11.20, εξήγησε στον οργανισμό τις δυσκολίες 

που προκύπτουν στον προγραμματισμό εξέτασης των υποθέσεων για τις οποίες επιθυμεί 

να παραθέσει τις θέσεις του προφορικώς, εξαιτίας της τήρησης των απαιτούμενων 

μέτρων λόγω Covid19. Η Αρχή εισηγήθηκε στον οργανισμό να ασκήσει το δικαίωμα 

ακρόασής του γραπτώς, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών, χωρίς σε καμία περίπτωση 

να αναιρεί ή να αμφισβητεί το θεμελιώδες δικαίωμά του για φυσική παρουσία και 

προφορική ακρόαση. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 

 

Ο οργανισμός με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερομ. 19.11.20, της 

Επιχειρησιακής του Διευθύντριας κας Ελίζας Βλάχου, ενημέρωσε την Αρχή ότι συνεχίζει 

να επιθυμεί να υποβάλει τις παραστάσεις του δια ζώσης, όταν αυτό θα είναι δυνατό, ή 

έστω μέσω τηλεδιάσκεψης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 4.12.20, κάλεσε τον οργανισμό να παραστεί στη 

συνεδρία της ημερομ. 16.12.20, κατά την οποία θα εξεταζόταν η παρούσα υπόθεση. O 

οργανισμός με επιστολή του Διευθύνοντα Σύμβουλού του κ. Χρύσανθου Τσουρούλλη 

ημερομ. 7.12.20 ζήτησε αναβολή εξαιτίας του ότι υπήρξε επαφή κρούσματος καθώς και 

για άλλους λόγους. Η Αρχή στη συνεδρία της αρ.44/2020 ημερομ. 9.12.2020 έκανε δεκτό 

το αίτημα του οργανισμού και έδωσε οδηγίες να ενημερωθεί ανάλογα. Η Αρχή με 

επιστολή της ημερομ. 18.12.20 ενημέρωσε σχετικά τον οργανισμό. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 

 

Ο οργανισμός δεν εξέφρασε την επιθυμία να επιθεωρήσει τον διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης.  

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 30.12.20 κάλεσε εκ νέου τον οργανισμό να παραστεί 

στη συνεδρία της ημερομ. 19.1.21, κατά την οποία επρόκειτο να εξεταστεί η παρούσα 

υπόθεση. Ωστόσο η Αρχή με επόμενη επιστολή της ημερομ. 12.1.21 ενημέρωσε τον 

οργανισμό πως η εξέταση της υπόθεσης στις 19.1.21 αναβάλλεται εξαιτίας των 

περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας, που ίσχυαν την περίοδο εκείνη. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) 
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Τέλος η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 6.4.21 κάλεσε ξανά τον οργανισμό να παραστεί 

στη συνεδρία της ημερομ. 15.4.21 κατά την οποία θα εξεταζόταν η παρούσα υπόθεση. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’) 

 

Στη συνεδρία της Αρχής ημερομ. 15.4.2021 και ώρα 15:00, εκ μέρους του οργανισμού 

παρέστη ο κ. Χρύσανθος Τσουρούλλης, Διευθύνοντας Σύμβουλος του τηλεοπτικού 

οργανισμού «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΓΜΑ (SIGMA TV)». 

 

Εισαγωγικά ο κ. Τσουρούλλης ευχαρίστησε την Αρχή για την ευκαιρία που έδωσε στον 

οργανισμό να παραστεί προσωπικώς. Στη συνέχεια υπογράμμισε πως η παρουσία του 

είναι άνευ Νομικής Αρωγής, τονίζοντας ότι η αίσθηση και η επιδίωξη του οργανισμού, 

είναι να αντιμετωπίζει την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ως ρυθμιστή αλλά και ως 

συνεργάτη, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η επιβολή προστίμου είναι χρηματική. 

 

Ακολούθως και σε ό,τι αφορά στο επίδικο θέμα και συγκεκριμένα στις πιο πάνω πιθανές 

παραβάσεις αναφορικά με το πρόγραμμα “Big Brother”,  ο κ. Τσουρούλλης αναγνώρισε 

τις παραβάσεις και απολογήθηκε. Σημείωσε επίσης πως αμέσως μετά τις καταγγελίες ο 

οργανισμός έδρασε άμεσα και η προβολή του προγράμματος διακόπηκε κατά τις 

απογευματινές ώρες. Σημείωσε επιπλέον πως σε ό,τι αφορά στη μετάδοση του 

προγράμματος εκτός της οικογενειακής ζώνης, ο οργανισμός προχώρησε σε 

αυτορρύθμιση αφαιρώντας συγκεκριμένες σκηνές.  

 

Σημείωσε επιπλέον πως τα παράπονα και αντιδράσεις του κοινού ήταν τέτοια που αν και 

το εν λόγω πρόγραμμα (καινούργια επεισόδια του) έχει ήδη προγραμματιστεί να 

προβληθεί και κατά τη νέα τηλεοπτική χρονιά, διαβεβαίωσε πως η προβολή του θα 

γίνεται πλέον εκτός της οικογενειακής ζώνης.    

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιόν μας στοιχεία και περιστατικά της 

υπό εξέταση υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών παραστάσεων του 

οργανισμού όπως έχουν εκφραστεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του και κατόπιν 

προσεκτικής παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος, κρίνουμε ότι: 

 

Στις 3.9.2020, μεταξύ των ωρών 21:20 – 22:00, ο οργανισμός μετέδωσε επεισόδιο 

του προγράμματος “BIG BROTHER”με την οπτική και ακουστική 

προειδοποίηση (12), στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκε υλικό ακατάλληλο για 

άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, χωρίς ο οργανισμός να διασφαλίσει ότι οι 

τηλεθεατές είναι ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που 

παρακολουθούσαν, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(5) των περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000).   
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Στις 3.9.2020, μεταξύ των ωρών 21:20 – 22:00, ο οργανισμός μετέδωσε επεισόδιο 

του προγράμματος “BIG BROTHER” με την οπτική και ακουστική 

προειδοποίηση (12), στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκε υλικό ακατάλληλο για 

άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, με αποτέλεσμα η οπτική και ακουστική 

προειδοποίηση (12) που δόθηκε από τον οργανισμό να μην ανταποκρίνεται στο 

περιεχόμενό της, κατά παράβαση του Κανονισμού 22(1) των περί Ραδιοφωνικών και 

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

Στις 3.9.2020, μεταξύ των ωρών 21:20 - 22:00, ο οργανισμός μετέδωσε επεισόδιο του 

προγράμματος “BIG BROTHER” μέρος του οποίου προβλήθηκε εντός 

οικογενειακής ζώνης, χωρίς να λάβει μέτρα για την τήρηση των γενικά 

παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη 

συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούσαν 

ανήλικοι, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(4) των περί Ραδιοφωνικών και 

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

Στις 3.9.2020, μεταξύ των ωρών 21:20 - 22:00, ο οργανισμός μετέδωσε επεισόδιο του 

προγράμματος “BIG BROTHER” με την οπτική και ακουστική προειδοποίηση 

(12), μέρος του οποίου προβλήθηκε εντός οικογενειακής ζώνης, περιλαμβάνοντας 

υλικό ακατάλληλο για ανηλίκους, χωρίς ο οργανισμός να εξασφαλίσει όπως το 

πρόγραμμα, το οποίο μεταδόθηκε εντός της οικογενειακής ζώνης να είναι 

κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των 

δεκαπέντε ετών, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(6) των περί Ραδιοφωνικών και 

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

Στις 4.9.2020, μεταξύ των ωρών 16:30 - 18:00, ο οργανισμός μετέδωσε  σε 

επανάληψη με την ένδειξη (Ε) επεισόδιο του προγράμματος “BIG BROTHER” 

χωρίς να λάβει μέτρα για την τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της 

ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά, ιδιαίτερα 

σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούσαν ανήλικοι, κατά 

παράβαση του Κανονισμού 21(4) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

Στις 4.9.2020, μεταξύ των ωρών 16:30 – 18:00, ο οργανισμός μετέδωσε σε 

επανάληψη με την ένδειξη (Ε) επεισόδιο του προγράμματος “BIG BROTHER”με 

την οπτική και ακουστική προειδοποίηση (Κ), στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκε 

οπτικό και λεκτικό υλικό ακατάλληλο για άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, 

χωρίς ο οργανισμός να διασφαλίσει ότι οι τηλεθεατές είναι ενήμεροι σχετικά με 

το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούσαν, κατά παράβαση του 

Κανονισμού 21(5) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000).   

Στις 4.9.2020, μεταξύ των ωρών 16:30 – 18:00, ο οργανισμός μετέδωσε σε 

επανάληψη με την ένδειξη (Ε) επεισόδιο του προγράμματος “BIG BROTHER” με 

την οπτική και ακουστική προειδοποίηση (Κ), στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκε 

οπτικό και λεκτικό υλικό ακατάλληλο για άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, 

με αποτέλεσμα η οπτική και ακουστική προειδοποίηση (Κ) που δόθηκε από τον 

οργανισμό να μην ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό της, κατά παράβαση του 
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Κανονισμού 22(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000). 

Στις 4.9.2020, μεταξύ των ωρών 16:30 - 18:00, ο οργανισμός μετέδωσε σε 

επανάληψη με την ένδειξη (Ε) και εντός οικογενειακής ζώνης επεισόδιο του 

προγράμματος “BIG BROTHER” με την οπτική και ακουστική προειδοποίηση 

(Κ), στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκε οπτικό και λεκτικό υλικό ακατάλληλο 

για άτομα κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, χωρίς ο οργανισμός να εξασφαλίσει 

όπως το πρόγραμμα, το οποίο μεταδόθηκε εντός της οικογενειακής ζώνης να 

είναι κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω 

των δεκαπέντε ετών, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(6) των περί 

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

 

 

Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί πρωταρχική μέριμνα όλων σήμερα. Τόσο η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης προωθούν ψηφίσματα, οδηγίες 

και αποφάσεις με στόχο να προστατεύσουν τα παιδιά. 

 

Στην Κυπριακή νομοθεσία, ο Νομοθέτης θέλοντας να προστατεύσει τα παιδιά από 

προγράμματα μη κατάλληλα προς παρακολούθηση, ήτοι προγράμματα με θεματολόγιο 

ακατάλληλο για ανηλίκους, θέτει περιορισμούς ως προς το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων που μπορούν να μεταδίδονται εντός της οικογενειακής ζώνης.  

 

Η έννοια της οικογενειακής ζώνης στηρίζεται στην αντίληψη ότι η είσοδος της 

τηλεόρασης στο κάθε σπίτι, επιβάλλει σεβασμό και συμμόρφωση προς τους τρόπους και 

κανόνες συμπεριφοράς μιας οικογένειας, από τις 5:30 το πρωί μέχρι τις 9:00 ή 10:00 το 

βράδυ, που ορίζεται σαν οικογενειακή ζώνη. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 

περιεχόμενο κάθε προγράμματος επιβάλλεται να είναι κατάλληλο για όλη την 

οικογένεια. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δίδει ιδιαίτερη έμφαση τα πιο πάνω 

θέματα και στην τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας. 

 

Σημειώνεται πως η Αρχή έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη την άμεση ανταπόκριση του 

οργανισμού, την απόσυρση δηλ. του προγράμματος κατά τη διάρκεια της οικογενειακής 

ζώνης, την απολογία του καθώς και το πνεύμα συνεργασίας που έχει επιδείξει στο 

συγκεκριμένο θέμα.  

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχουν παραβάσεις των περί 

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

επιβάλει στον οργανισμό τις πιο κάτω κυρώσεις: 

 

Για τις παραβάσεις των κανονισμών  21 (4), (5), (6) και 22(1) που έγιναν στις 3.9.2020 

επιβάλει στον οργανισμό την κύρωση της Προειδοποίησης. 

Για τις παραβάσεις των κανονισμών  21 (4), (5), (6) και 22(1) που έγιναν στις 4.9.2020 

επιβάλει στον οργανισμό την κύρωση της Προειδοποίησης. 
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Η Αρχή αναμένει ότι ο οργανισμός θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του και θα προνοήσει στο 

μέλλον για την αποφυγή παρόμοιων παραβάσεων και τονίζει ότι δεν θα επιδείξει την ίδια 

επιείκεια σε παρόμοιες παραβάσεις από μέρους του.  

 

          

 

 

 

                                                                                        (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                                                                            Πρόεδρος 

                         Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
Χ.Π. 

 

 

 
 

 


