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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 12/2004(3)) 

 

ΠΑΡΑΠΟΝΟ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΝΙΚΑΣ ΠΙΤΤΑ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΣΙΓΜΑ» 

 

 

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. 

 

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. 

 

Στην προαναφερθείσα επιστολή τονίστηκε επίσης ότι σε περίπτωση που δε ληφθεί 

οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 
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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 ο δημοσιογράφος 

ανέφερε τα εξής: 

 

«Μαίρη, κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας από τη Λεμεσό. Μια συγκλονιστική υπόθεση 

ληστείας και απόπειρας βιασμού αλλοδαπής γυναίκας διαπράχθηκε, διερευνά μάλλον η 

αστυνομία στη Λεμεσό. Ήταν γύρω στις 4 το απόγευμα όταν άγνωστος άντρας 35 με 40 

χρόνων επισκέφθηκε καφετέρια που βρίσκεται στον κύριο δρόμο Λεμεσού- Αγρού. 

Παρήγγειλε από τη νεαρή ιδιοκτήτρια του κέντρου 2 μπύρες και αφού τις κατανάλωσε με 

την απειλή μαχαιριού, την οδήγησε στην τουαλέτα, στη συνέχεια κλείδωσε την πόρτα, 

γδύθηκε και προσπάθησε  να της βγάλει τα ρούχα και να τη βιάσει απειλώντας την ότι αν 

μιλήσει θα τη σκότωνε. Η κοπέλα έβαλε τις φωνές και αντιστάθηκε στις ανώμαλες 

ορέξεις του απρόσκλητου επισκέπτη, κατάφερε να του ξεφύγει αλλά αυτός την άρπαξε 

από τα μαλλιά και αφού της έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, την έσπρωξε μέχρι το 

αυτοκίνητο του που ήταν σταθμευμένο έξω από το κέντρο. Η γυναίκα μετά από πάλη 

γλίστρησε μέσα από τα χέρια του δράστη, μπήκε στη μέση του δρόμου και άρχισε να καλεί 

σε βοήθεια. Για καλή της τύχη εκείνη την ώρα περνούσε κάποιος συγγενής του συζύγου 

της, ο οποίος τη μετέφερε στον αστυνομικό σταθμό του Καλού Χωριού όπου κατήγγειλε 

την υπόθεση στην αστυνομία. Ο παραλίγο βιαστής αφού έκλεψε άγνωστο χρηματικό ποσό 

από την ταμειακή μηχανή του κέντρου και από την τσάντα της αλλοδαπής ιδιοκτήτριας 

του κέντρου, εξαφανίστηκε». 
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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).  

 

Οι δικηγόροι του σταθμού σε επιστολή τους ημερομ. 4.2.2004 υπέβαλαν κατά λέξη τις 

ακόλουθες εξηγήσεις εκ μέρους του σταθμού : 

 

«Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι επιθυμούμε να παρευρεθούμε κατά την εξέταση 

της ως άνω υπόθεσης για λογαριασμό των πελατών μας SIGMA RADIO TV LTD, οπότε 

και θα παραθέσουμε τις θέσεις των πελατών μας.» 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 18.2.2004 ενημέρωσε το σταθμό ότι η εν  λόγω 

υπόθεση θα εξεταστεί τη Τετάρτη 25.2.2004. 

 

Στις 25.2.2004 οι δικηγόροι του σταθμού σε επιστολή τους υπέβαλαν κατά λέξη τις 

ακόλουθες εξηγήσεις εκ μέρους του σταθμού: 

 

«Έχουμε εντολή από τους πιο πάνω πελάτες μας SIGMA RADIO TV LTD να 

αναφερθούμε στην πιο πάνω υπόθεση που είναι σήμερα ορισμένη ενώπιον σας στις 

17:15, και να σας πληροφορήσουμε ότι οι πελάτες μας δεν παραδέχονται τη 

διατυπωθείσα κατηγορία. Είναι η θέση των πελατών μας ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε 

παράβαση εκ μέρους τους του κανονισμού 24(2)(ε) των Περί Ραδιοφωνικών 

Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 10/2000. Στο σχετικό ρεπορτάζ έγινε 

περιγραφή του περιστατικού με παραστατικότητα μεν, αλλά σε καμία περίπτωση με τρόπο 

που να προκαλεί φόβο. Θεωρούμε ότι ο δημοσιογράφος κινήθηκε στα επιτρεπτά όρια. 

 



 4 

Παρακαλούμε όπως λάβετε τα πιο πάνω υπ’ όψη κατά την εξέταση της υπόθεσης. Εν 

όψει της παράθεσης των θέσεων του σταθμού ως ανωτέρω δεν θεωρούμε ότι είναι 

αναγκαία η παρουσία μας σήμερα ενώπιον της Αρχής.»  

 

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

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

γραπτών 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. 


