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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 66/2019(6)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «NEW EXTRA TV, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Κ. EXTRA T.V. LTD» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 22 Ιανουαρίου, 2020 

 

 

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

Τάσου Κυρμίτση, Σεργίου Ποΐζη, Αγγελικής Λαζάρου, Χρύσως Τσόκκου και Πάνου 

Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις 

από μέρους του τηλεοπτικού οργανισμού πιθανές παραβάσεις του κανονισμού 42(7)(ε) 

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

10/2000). 

 

Ο πιο πάνω κανονισμός, προνοεί:  

 

Κανονισμός 42(7):  Ο καθ’ ου η καταγγελία έχει την υποχρέωση, αν αυτό απαιτηθεί 

από την Αρχή, 

(ε) να προμηθεύσει την Αρχήν και τον παραπονούμενο με αντίγραφα οποιωνδήποτε 

σχετικών εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του, είτε τα πρωτότυπα είτε 

πιστοποιημένα για την αυθεντικότητα τους αντίγραφα, και οποιαδήποτε αλληλογραφία 

τυχόν υπήρξε ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τον παραπονούμενο αναφορικά με το 

συγκεκριμένο παράπονο.  



2 

 

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

ημερομηνίας 11.10.2019 έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. 

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

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

σας αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, καλείσθε όπως τις υποβάλετε 

υποχρεωτικά 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 

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 διοικητικής κύρωσης.  

 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις που τέθηκαν υπόψη του οργανισμού εκτίθενται πιο κάτω: 

 

1. Στις 28.5.2019 ο οργανισμός απέστειλε επιστολή προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου ενημερώνοντάς την πως αδυνατεί να καταθέσει ζητηθέντα έγγραφα και 

πιστοποιητικά τα οποία αποδεικνύουν τη γνησιότητα εξασφάλισης δικαιωμάτων 
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μετάδοσης των ταινιών «Hitman» (ημερομ. μετάδοσης 18.12.2018), «Τιτανικός» 

(ημερομ. μετάδοσης 25.12.2018), «Ice Age» και «Ice Age 2: The Meltdown» 

(ημερομ. μεταδόσεων 23.12.2018 και 25.12.2018 αντίστοιχα), κατά απαίτηση της 

Αρχής στα πλαίσια αυτεπάγγελτης διερεύνησης, κατά παράβαση του Κανονισμού 

42(7)(ε) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

(Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Συγκεκριμένα, Στα πλαίσια προκαταρκτικής διερεύνησης σχετικά με την κατοχή άδειας 

μετάδοσης των πιο πάνω ταινιών από τον εν λόγω τηλεοπτικό οργανισμό, η Αρχή  

απέστειλε επιστολή διά του ερευνώντος λειτουργού της, ημερομ.15.3.2018, προς τον 

Γεν. Διευθυντή του τηλεοπτικού οργανισμού «NEW EXTRA TV» ζητώντας του να 

καταβάλει στα πλαίσια του κανονισμού 42(3) που διέπει τη διερεύνηση πιθανών 

παραβάσεων από μέρους των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, όλα τα σχετικά τεκμήρια 

και/ή πρωτότυπα έγγραφα (Συμβόλαια, εξουσιοδοτήσεις κλπ) τα οποία έχει υπογράψει 

με τους νόμιμους παραγωγούς και/ή διανομείς των υπό αναφορά ταινιών. Η προθεσμία 

που δόθηκε στον εν λόγω τηλεοπτικό οργανισμό προκειμένου να καταβάλει τα πιο πάνω, 

έληγε την Παρασκευή 23.3.2019.  

Ο οργανισμός δεν εξέφρασε την επιθυμία να εξετάσει τον διοικητικό φάκελο της υπό 

αναφορά υπόθεσης ούτε απέστειλε οποιεσδήποτε θέσεις ή και απόψεις σχετικά με τις πιο 

πάνω πιθανές παραβάσεις.  

 

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

κρίνουμε ότι ο οργανισμός «New Extra Tv»: 

 

 Δεν απέστειλε οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, είτε τα πρωτότυπα, είτε τα 

πιστοποιημένα για την αυθεντικότητά τους αντίγραφα κατά την απαίτηση της Αρχής 

για τη δέουσα διερεύνηση του υπό αναφορά παραπόνου. 

 

(Τα γεγονότα εκτίθενται στην παρούσα σελίδα της απόφασης).   

 

Η Αρχή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η αποστολή οποιωνδήποτε εγγράφων τα οποία 

είναι απαραίτητα στη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων από οποιονδήποτε 

ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό στον οποίο ασκεί εποπτεία, δεν είναι προαιρετική, ούτε 

έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε οργανισμού. Αντιθέτως, αποτελεί μέρος 

των υποχρεώσεων του εκάστοτε οργανισμού, στα πλαίσια της αδειοδότησης και 

λειτουργίας του από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, στη βάση της 

ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας να αποστέλλει οποιοδήποτε έγγραφο, είτε πρωτότυπο, είτε 
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πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο του ζητηθεί. Στην παρούσα υπόθεση ο οργανισμός δεν 

υπέδειξε καμία συνεργασία, και με αυτή τη στάση προκαλεί δυσχέρεια στην 

αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής. 

 

Ενόψει των ανωτέρω η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχουν παραβάσεις του 

κανονισμού 42(7)(ε) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Η Αρχή καλεί τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς και/ή 

προσωπικώς, ως επιλέξει. Η υποβολή των απόψεων του οργανισμού, μπορεί να γίνει 

αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της επιλογής  του.  

 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς, καλείται 

όπως τις υποβάλει στην Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη 

λήψη της παρούσας Απόφασης. 

 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς, 

καλείται όπως πληροφορήσει σχετικά την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική 

επιστολή. 

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση του οργανισμού εντός της πιο πάνω 

προθεσμίας, θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

 

                              

 

                                                          

             

                                                                                          (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                                                                            Πρόεδρος 

                         Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 
Χ.Κ 
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 66/2019(6)) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «NEW EXTRA TV», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «K.K. 

EXTRA TV LTD» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 9 Μαρτίου, 2022 

 

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

Ποϊζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου, Χρύσως Τσόκκου και Πάνου 

Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 22 Ιανουαρίου 2020, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην 

παρούσα υπόθεση υπάρχει παράβαση του κανονισμού  42(7)(ε), των περί Ραδιοφωνικών 

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

 

Ο πιο πάνω κανονισμός προνοεί: 

 

Κανονισμός 42(7): Ο καθ’ ου η καταγγελία έχει την υποχρέωση, αν αυτό απαιτηθεί 

από την Αρχή, 

(ε) να προμηθεύσει την Αρχήν και τον παραπονούμενο με αντίγραφα οποιωνδήποτε 

σχετικών εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του, είτε τα πρωτότυπα είτε 

πιστοποιημένα για την αυθεντικότητα τους αντίγραφα, και οποιαδήποτε αλληλογραφία 

τυχόν υπήρξε ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τον παραπονούμενο αναφορικά με το 

συγκεκριμένο παράπονο. 

 

Η Αρχή έδωσε στον οργανισμό το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορούσε, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), να προχωρήσει στην 

επιβολή της, κατά την κρίση της, επιβαλλόμενης κύρωσης. 
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Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υποθέσεως, η Αρχή έδωσε στον 

οργανισμό την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση της παράβασης για 

σκοπούς επιβολής κύρωσης.  

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ.6.2.2020 κάλεσε τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να 

υποβάλει τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής κύρωσης γραπτώς και/ή προσωπικώς, ως 

επιλέξει, είτε αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της 

επιλογής  του.  

 

Επιπλέον, η Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό πως εάν επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις 

του γραπτώς, θα έπρεπε να τις υποβάλει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών 

από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής. 

 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός επιθυμούσε να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς, 

κλήθηκε όπως πληροφορήσει σχετικά την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερών από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική 

επιστολή. 

 

Τέλος, η Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό πως εάν δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση 

εντός της πιο πάνω προθεσμίας, θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικής κύρωσης. 

 

Ο οργανισμός, με επιστολή του Εκτελεστικού του Προέδρου, κ. Κ. Κωνσταντίνου, 

ημερομ. 7.2.2020 (Παράρτημα Α’), ενημέρωσε την Αρχή ότι σκόπευε να υποβάλει τις 

θέσεις του αυτοπροσώπως για σκοπούς επιβολής κύρωσης. 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 19.11.2020 (Παράρτημα Β’), ενημέρωσε τον 

οργανισμό ότι λόγω της έξαρσης της πανδημίας του COVID-19 οι Συνεδρίες της 

διεξάγονται μέσω τηλεδιασκέψεων και ζήτησε από τον οργανισμό να την ενημερώσει 

κατά πόσον συγκατατίθεται να ασκήσει το δικαίωμα ακρόασης του γραπτώς με την 

υποβολή γραπτών παραστάσεων. 

 

Ο οργανισμός με επιστολή του ημερομ. 2.12.2020 η οποία εστάλη μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από τον Εκτελεστικό του Πρόεδρο, κ. Κ. Κωνσταντίνου (Παράρτημα Γ’), 

εξέφρασε την επιθυμία να δώσει το παρόν του κατά την εξέταση της υπό αναφορά 
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υπόθεσης παρουσία του ιδίου, των νομικών του συμβούλων και του Διευθυντή Ειδήσεων 

του οργανισμού, κ. Τ. Κουίκ. 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 10.12.2020 απάντησε στην πιο πάνω επιστολή του 

οργανισμού ενημερώνοντας τον ότι εφόσον επιθυμεί να υποβάλει προσωπικώς τις 

εξηγήσεις και/ ή τις παραστάσεις και/ή τις θέσεις του, αναφορικά με την υπό αναφορά 

υπόθεση θα ειδοποιούνταν ανάλογα με ειδική επιστολή (Παράρτημα Δ’).   

 

Η Αρχή απέστειλε πρόσκληση στον οργανισμό, ημερομ. 2.11.2021 να παραστεί στη 

Συνεδρία της που θα πραγματοποιούνταν την Τετάρτη 1.12.2021 στις 16:45 στα γραφεία 

της, προκειμένου να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς σχετικά με την παρούσα 

υπόθεση. Ενημέρωσε περαιτέρω τον οργανισμό ότι αν παρέλειπε να εμφανιστεί ενώπιον 

της κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, θα προχωρούσε με την εξέταση της 

υπόθεσης και τη λήψη απόφασης (Παράρτημα Ε’).   

 

Ο οργανισμός με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Μ. Κωνσταντίνου ημερομ. 

9.11.2021 ενημέρωσε την Αρχή ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Οργανισμού θα 

απουσίαζε στο εξωτερικό την 1.12.2021, με άγνωστη την ημερομηνία επιστροφής και ως 

εκ τούτου αιτήθηκε αναβολή εξέτασης της συγκεκριμένης υπόθεσης (Παράρτημα Στ’). 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 19.11.2021 ενημέρωσε τον οργανισμό ότι έκανε δεκτό 

το αίτημα αναβολής ημερομ. 9.11.2021 για την υπό αναφορά υπόθεση και προσκάλεσε 

τον οργανισμό εκ νέου για τη Συνεδρία της ημερομ. 12.1.2022 στις 15:30, στα γραφεία 

της (Παράρτημα Ζ’). 

 

Ο οργανισμός με επιστολή του Εκτελεστικού του Προέδρου, κ. Κ. Κωνσταντίνου, 

ημερομ. 5.1.2022 αιτήθηκε νέα αναβολή της υπόθεσης 66/2019(6) εξαιτίας του υψηλού 

αριθμού κρουσμάτων COVID-19 τα οποία καταγράφονταν τη συγκεκριμένη περίοδο 

στην Κύπρο (Παράρτημα Η’). 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 11.2.2022 ενημέρωσε τον οργανισμό ότι αποδέχτηκε το 

αίτημα αναβολής του ημερομ. 5.1.2022, και προσκάλεσε εκ νέου τον οργανισμό να 

παραστεί στη Συνεδρία της ημερομ. 23.2.2022 στις 16:45 για να υποβάλει προσωπικώς 

τις απόψεις του για την υπόθεση 66/2019(6) (Παράρτημα Θ’). 
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Ο οργανισμός με επιστολή του Εκτελεστικού του Προέδρου, κ. Κ. Κωνσταντίνου, 

ημερομ. 21.2.2022 πληροφόρησε την Αρχή ότι δεν μπορούσε να παραστεί στη Συνεδρία 

της ημερομ. 23.2.2022 καθότι τελούσε υπό κατ’ οίκον περιορισμό λόγω επαφής με 

θετικό κρούσμα κορωνοϊού. Ως εκ τούτου αιτήθηκε αναβολή εξέτασης της υπό αναφορά 

υπόθεσης (Παράρτημα Ι’).  

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 25.2.2022 ενημέρωσε τον οργανισμό ότι αποδέχτηκε το 

αίτημα αναβολής του οργανισμού ημερομ. 21.2.2022, και προσκάλεσε εκ νέου τον 

οργανισμό να παραστεί στη Συνεδρία της ημερομ. 9.3.2022 στις 15:45 για να υποβάλει 

προσωπικώς τις απόψεις για την υπόθεση 66/2019(6) (Παράρτημα ΙΑ’). 

 

Στις 8.3.2022 η Αρχή με επιστολή της προς τον οργανισμό ανέφερε ότι όσον αφορούσε 

στην υπόθεση 66/2019(6), η Αρχή θα προχωρούσε στην εκδίκασή της και δεν προτίθετο 

να δεχτεί περαιτέρω αναβολή (Παράρτημα ΙΒ’). 

 

Ο οργανισμός με επιστολή του Εκτελεστικού του Προέδρου, κ. Κ. Κωνσταντίνου, 

ημερομ. 8.3.2022 πληροφόρησε την Αρχή ότι δεν μπορούσε να παραστεί στη Συνεδρία 

της ημερομ. 9.3.2022 καθότι τελούσε υπό κατ’ οίκον περιορισμό λόγω επαφής με θετικό 

κρούσμα κορωνοϊού (Παράρτημα ΙΓ’).  

 

Η Αρχή κρίνει ότι λόγω παρέλευσης εύλογου χρόνου από την ημερομηνία της 

υφιστάμενης παράβασης και με τις ήδη τρεις αναβολές που ενέκρινε, δεν θα ήταν γόνιμο 

ή και παραγωγικό να δοθεί περαιτέρω αναβολή στην εξέταση της παρούσας υπόθεσης, εξ 

ου και προχωρεί στη λήψη απόφασης. Η Αρχή υπενθυμίζει πως στην υπό συζήτηση 

υπόθεση, έχει κάνει ήδη δεκτά τρία προηγούμενα αιτήματα του οργανισμού για αναβολή. 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν το δικαίωμα και την 

ευχέρεια να υποβάλλουν τις παραστάσεις τους μέσω διάφορων τρόπων: είτε γραπτώς ή 

προσωπικώς, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της 

επιλογής τους. Το δικαίωμα αυτό δόθηκε επανειλημμένα στον οργανισμό, ωστόσο δεν 

εκμεταλλεύτηκε κανένα από τους πιο πάνω τρόπους. 

 

Η Αρχή δεν δύναται να αναβάλλει επανειλημμένα την εξέταση υποθέσεων παρά μόνο 

για πολύ σοβαρούς και/ή εξαιρετικούς λόγους. Στην προκειμένη περίπτωση έκρινε πως 
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οι λόγοι του οργανισμού ήταν σοβαροί και γι΄αυτό έδωσε επανειλημμένα την έγκρισή 

της για αναβολή της εξέτασης της υπόθεσης. 

 

Τονίζεται ωστόσο ότι, η Αρχή έχει ως στόχο αλλά και, εκ του Νόμου απορρέουσα, 

υποχρέωση να δρα άμεσα, αποτελεσματικά και εντός εύλογου χρόνου, καθώς και να 

αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου κρίνει 

ότι τα περιθώρια για αναβολή της εξέτασης της παρούσας υπόθεσης έχουν εξαντληθεί 

και αποφασίζει όπως προχωρήσει στην εξέτασή της. 

 

Η Αρχή θα ήθελε να επαναλάβει τη σημαντικότητα του πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα 

στην ίδια και τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς τους οποίους εποπτεύει. Η αποστολή 

οποιωνδήποτε εγγράφων τα οποία είναι απαραίτητα στη διερεύνηση πιθανών 

παραβάσεων από κάθε ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό στον οποίο ασκεί εποπτεία, δεν είναι 

προαιρετική, ούτε έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε οργανισμού. Αποτελεί 

μέρος των υποχρεώσεων του εκάστοτε οργανισμού στα πλαίσια της αδειοδότησης και 

λειτουργίας του από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στη βάση της 

ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, να αποστέλλει οποιοδήποτε έγγραφο, είτε πρωτότυπο, 

είτε πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο του ζητηθεί. Στην παρούσα υπόθεση ο οργανισμός 

δεν επέδειξε την παραμικρή συνεργασία, και με αυτή την απαξιωτική στάση προκάλεσε 

δυσχέρεια στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα 

ενώπιόν της στοιχεία και περιστατικά, αποφασίζει όπως επιβάλει στον οργανισμό για την 

παράβαση του κανονισμού 42(7)(ε) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), το διοικητικό πρόστιμο των €4.000. 

 

Ο τηλεοπτικός οργανισμός καλείται να εμβάσει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου το διοικητικό πρόστιμο των €4.000 που του έχει επιβληθεί μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης. 

 

 

 

             (Ρόνα Κασάπη) 

       Πρόεδρος 

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

ΧΚ 


