
1

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 140/2004(57)) 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «CAPITAL TV» 

Ημερομηνία Απόφασης: 16 Φεβρουαρίου, 2005

Ενώπιον:  κ.κ. Νίκου Παπαϊωάννου, Προέδρου, Ανδρέα Ιωάννου, Αντιπροέδρου, 

Νίκου Παπαμιχαήλ, Μαίρης Κουτσελίνη, Μαρίας Δωρίτη, Ανδρέα 

Κωνσταντινίδη,  Άλεξ Ευθυβούλου, Μελών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει τις από μέρους 

του σταθμού πιθανές παραβάσεις του  άρθρου 43(3) του περί Ραδιοφωνικών και 

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

μεταγενέστερα). 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

43(3) Tηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, ο 

αδειούχος σταθμός παγκύπριας κάλυψης είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει 

και να διατηρεί αυτούσια την ταινία-κασέτα για διάστημα σαράντα πέντε 

ημερών από τη μετάδοσή της. Oι τηλεοπτικοί σταθμοί τοπικής κάλυψης 

και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί μικρής τοπικής κάλυψης είναι υποχρεωμένοι 

να διατηρούν και να φυλάσσουν αυτούσια την ταινία-κασέτα για διάστημα 

δεκαπέντε ημερών από τη μετάδοσή της:

Nοείται ότι σε περίπτωση αναφοράς στην Aρχή ή έναρξης ένδικης 

διαδικασίας η ταινία-κασέτα διατηρείται αυτούσια μέχρι την ημέρα 

ακρόασης και σε περίπτωση που χρειαστεί να προσαχθεί ως τεκμήριο στη 

διαδικασία μέχρι την ημέρα προσαγωγής της ως τεκμήριο. 
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Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή της ημερομ. 6.12.2004 έθεσε 

ενώπιον του σταθμού τις διερευνώμενες παραβάσεις για οποιεσδήποτε εξηγήσεις 

ή/ και παραστάσεις και κάλεσε τους εκπροσώπους του σταθμού να δηλώσουν 

κατά πόσο επιθυμούν να παρευρεθούν κατά την εξέταση της υπόθεσης. 

Η διερευνώμενη παράβαση η οποία τέθηκε ενώπιον του σταθμού εκτίθεται πιο 

κάτω: 

Στις 5.10.2004, η Αρχή με επιστολή της Αρ. Φακ. ΠΡ. 290/2004(57) κάλεσε τον 

σταθμό, σύμφωνα με το άρθρο 43(5) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών  

Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), όπως 

καταθέσει τα αντίγραφα εκπομπών του σε διάστημα δέκα (10) ημερών, όπως 

αυτές μεταδόθηκαν κατά την ημερομηνία 1.10.2004 μεταξύ των ωρών 06:00-

13:00. Ο σταθμός δεν απέστειλε τις κασέτες με τις εκπομπές για την 

συγκεκριμένη μέρα και με επιστολή του προς την Αρχή ημερομ. 19.10.2004 

ανέφερε ότι δεν φυλάχθησαν τα συγκεκριμένα αντίγραφα εκπομπών, κατά 

παράβαση του άρθρου 43(3) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Νόμου 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

Ο σταθμός σε απαντητική επιστολή του ημερομ. 15.12.2004 ανάφερε τα 

ακόλουθα:  

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με Αρ. Φακ. 140/2004(57) και ημερομηνία 6/12/04 

με την οποία υπενθυμίζετε επιστολή σας με Αρ. Φακ. Πρ. 290/2004(57) 

ημερομηνίας 5.10.04 για κατάθεση αντιγράφων των εκπομπών μας την 1.10.2004 

μεταξύ των ωρών 06:00-13:00 και σας υπενθυμίζω επιστολή μας με αρ. Φακ. 297 

ημερομηνία 19.10.2004 σύμφωνα με την οποία λόγω τεχνικού προβλήματος δεν 

κρατήθηκαν αντίγραφα των εν λόγω εκπομπών. Στην συνέχεια σας 
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πληροφορούσαμε ότι «αν θέλετε μπορούμε να αντιγράψουμε από το φύλλο ροής των 

εκπομπών τα προγράμματα των συγκεκριμένων ωρών τα οποία σε γενικές γραμμές 

είναι ¨παιδικό πρόγραμμα, ring tones και επετειακή ταινία.» 

Αντιλαμβάνεσθε ότι δεν πρόκειται περί ηθελημένης ή σκόπιμης παράβασης, αλλά 

λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε μάλιστα σε μη εργάσιμη μέρα όπως ήταν 

η 1η Οκτωβρίου, η οποία είναι επίσημη αργία και υπάρχει μόνο το προσωπικό 

ανάγκης (skeleton staff) στην υπηρεσία. 

Σημειώστε επίσης την προθυμία μας να αντιγράψουμε από το φύλλο ροής τα 

ζητηθέντα προγράμματα αν είχαμε σχετική απάντηση στην επιστολή μας της 19 

Οκτωβρίου 2004.» 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και 

περιστατικά συμπεριλαμβανομένων και των γραπτών εξηγήσεων του σταθμού και 

κρίνουμε ότι: 

O σταθμός δεν φύλαξε τα αντίγραφα των εκπομπών του όπως μεταδόθηκαν την 

1.10.2004 μεταξύ των ωρών 06:00-13:00, κατά παράβαση του άρθρου 43(3) του 

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

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

Η Αρχή δεν κάνει αποδεκτό το φύλλο ροής του σταθμού ως αποδεικτικό στοιχείο,  

καθώς το φύλλο ροής φτιάχνεται εκ των πρότερων και πολλές φορές αλλάζει κατά 

την εξέλιξη της εκπομπής. Επομένως, δεν είναι αποδεικτέο ότι τα προγράμματα τα 

οποία αναγράφονται στο φύλλο ροής είναι αυτά που πραγματικά έχουν μεταδοθεί. 
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Εν όψει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχει παράβαση του  

κανονισμού 43(3) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) 

του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη όλα τα γεγονότα 

και περιστατικά της υπόθεσης, αποφασίζει όπως επιβάλει στο σταθμό την κύρωση 

της προειδοποίησης.

                            (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ)  
               Πρόεδρος 
       Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  
Μ.Λ.          


