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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 10/2004(1)) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ANTENNA» 

 

 

Ημερομηνία Απόφασης 25 Φεβρουαρίου, 2004 

 

 

Eνώπιον: κ.κ. Αλέκου Ευαγγέλου, Προέδρου, Μαίρης Κουτσελίνη, Αντιπροέδρου, 

Κωστή Κυριακίδη, Νίκου Παπαϊωάννου, Φρόσως Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου, και 

Μαρίας Δωρίτη, Μελών. 

 

Εκ μέρους του σταθμού παρέστησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

σταθμού κ. Λουκής Παπαφιλίππου και ο δικηγόρος του σταθμού κ. Μάριος Λαζάρου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

Στη παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερευνά αυτεπάγγελτα την 

από μέρους του σταθμού πιθανή παράβαση του κανονισμού                                   

24(2)(ε) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

(Κ.Δ.Π 10/2000). 

 

H Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή της ημερομ. 30.01.2004 έθεσε ενώπιον 

του σταθμού τη διερευνώμενη παράβαση του κανονισμού 24(2)(ε)  των περί 

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

οποιεσδήποτε εξηγήσεις ή/ και παραστάσεις και κάλεσε τους εκπροσώπους του 

σταθμού όπως δηλώσουν κατά πόσο επιθυμούν να παρευρεθούν κατά την εξέταση της 

υπόθεσης. 
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Στην προαναφερθείσα επιστολή τονίστηκε επίσης ότι σε περίπτωση που δε ληφθεί 

οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου θα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη λήψη απόφασης χωρίς την 

απάντηση του σταθμού. 

 

Η διερευνώμενη παράβαση η οποία τέθηκε ενώπιον του σταθμού εκτίθεται στο πιο 

κάτω υπό στοιχείο: 

 

1. Την 1.12.2003 μεταξύ των ωρών 20:10 και 21:00, στα πλαίσια του κεντρικού 

δελτίου ειδήσεων του σταθμού μεταδόθηκε ρεπορτάζ με θέμα υπόθεση ληστείας και 

απόπειρας βιασμού γυναίκας. Στα πλαίσια του σχετικού ρεπορτάζ αναφέρθηκαν τα 

εξής: 

 

Δημοσιογράφος: 

«Έχοντας στο λαιμό της μαχαίρι και τραβώντας την από τα μαλλιά νεαρός από τη 

Λεμεσό, προσπάθησε αργά το απόγευμα να βιάσει τριανταδιάχρονη από τη Ρουμανία που 

διέμενε μόνιμα στην Κύπρο και εργαζόταν σε τουριστική καφετέρια λίγο έξω από το 

χωριό Γεράσα» 

 

Σύζυγος θύματος: 

 «Ήπιε δύο μπύρες της είπε πήγαινε μέσα στο μαγαζί, μέσα  στο αποχωρητήριο, έχει 

ποντικό, του λέει η γυναίκα μου, όϊ δεν πάω μες το αποχωρητήριο, αυτός της λέει όι 

πήγαινε, βγήκε έξω από την κουζίνα, την έπιασε από τα μαλλιά, την έβαλε μέσα στο 

αποχωρητήριο, την βάοσε με την  κλειδαριά του αποχωρητηρίου και προσπαθούσε να της 

βγάλει τα ρούχα, αυτός κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα και το --- του», 

 

Δημοσιογράφος: 
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 «Έντρομη η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του παραλίγο βιαστή της, έτρεξε 

αμέσως στο δρόμο που περνούσε τυχαία συγγενικό της πρόσωπο και τη μετέφερε στον 

αστυνομικό σταθμό Καλού Χωριού. Ο δράστης αφού δεν κατάφερε να βιάσει τη γυναίκα 

έκλεψε από την ταμειακή μηχανή και το πορτοφόλι της, όσα χρήματα είχε και έφυγε με το 

αυτοκίνητό του κατευθυνόμενος στη Λεμεσό………». 

 

Το ρεπορτάζ δεν προπαρασκευάστηκε με ευαισθησία αφού κατά τη διάρκεια του 

δόθηκαν όλες οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες του γεγονότος που πιθανόν να 

προκάλεσαν φόβο κατά παράβαση του κανονισμού 24(2)(ε) των περί Ραδιοφωνικών 

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

 

Kατά την εξέταση της υπόθεσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σταθμού 

κ. Λουκής Παπαφιλίππου ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν 

οι άκρως απαραίτητες πληροφορίες και ως εκ τούτου δεν υπήρξε οποιαδήποτε 

παράβαση  εκ μέρους του σταθμού. 

 

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

συμπεριλαμβανομένης και της βιντεοταινίας με το εν λόγω ρεπορτάζ, καθώς και των 

προφορικών εξηγήσεων του σταθμού και κρίνουμε ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση 

του κανονισμού 24(2)(ε) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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

         

 

           

              (Α. Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ) 

                    Πρόεδρος 

        Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
Λ.Λ. 


