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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 7/2004(1)) 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
ΑΠΟ TON ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΑΝΤΕΝΝΑ» 

Ημερομηνία Απόφασης: 4 Φεβρουαρίου, 2004

Ενώπιον:  κ.κ. Αλέκου Ευαγγέλου, Προέδρου, Μαίρης Κουτσελίνη, 

Αντιπροέδρου, π. Κωνσταντίνου Κυριακίδη, Νίκου Παπαϊωάννου, Φρόσως 

Ριζοπούλου- Ηγουμενίδου και Μαρίας Δωρίτη, Μελών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα 

τις από μέρους του Σταθμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 33(6)(β) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή της ημερομ. 22.1.2004 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. 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις οι οποίες τέθηκαν ενώπιον του σταθμού εκτίθενται 

πιο κάτω: 

Στις 18.12.2003 μεταξύ των ωρών 21:24-21:26 και 22:00-22:02 μεταδόθηκε 

διαφημιστικό μήνυμα για την «Μπύρα ΛΕΩΝ» το οποίο συνέδεε την 
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κατανάλωση αλκοολούχου ποτού με την οδήγηση οχήματος, κατά παράβαση του 

άρθρου 33(6)β) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 

(όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

Συγκεκριμένα η διαφήμιση εκτυλίσσεται σε χώρο που προφανώς είναι μπαρ ή 

εστιατόριο μεταξύ δύο αντρών οι οποίοι καταναλώνουν μπύρα «ΛΕΩΝ» και 

έχουν τον ακόλουθο διάλογο όταν ο ένας σηκώνεται για να φύγει: 

- Πω πω πρέπει να πάω Λεμεσό. Φεύγω. 

- Μα που πας; Κάτσε. 

- Ε μα πόσο να κάτσω; 

- Ε κάτσε μέχρι να φύγεις. 

- Άντε να κάτσω. Στην υγειά μας. 

- Έλα στην υγειά μας. 

Ακολούθως συνεχίζουν την κατανάλωση μπύρας. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σταθμού, κ. Λουκής Παπαφιλίππου 

με επιστολή του ημερομ.  27.1.2004 ανέφερε τα ακόλουθα: 

« Ο Σταθμός αρνείται ότι το διαφημιστικό μήνυμα συνέδεε την κατανάλωση 

αλκοολούχου ποτού με οδήγηση οχήματος. 

Από μελέτη της συζήτησης αλλά και της εικόνας, πουθενά δεν εμφανίζεται ότι 

πρόκειται να οδηγήσει αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα ή ποδήλατο και δεν θα είναι 

συνεπιβάτης σε μηχανοκίνητο όχημα αν αποφασίσει να μετακινηθεί που όμως η 

διαφήμιση λέει ότι έκατσε και δεν έφυγε να πάει στη Λεμεσό. 

Λυπούμε για την αδικαιολόγητη και αβάσιμη διαδικασία. 

Θα παραστούμε κατά την εξέταση».  
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Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και 

περιστατικά συμπεριλαμβανομένων των βιντεοκασετών με την εν λόγω 

διαφήμιση καθώς επίσης και τις γραπτές εξηγήσεις του σταθμού και, λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι η εν λόγω διαφήμιση έχει αποσυρθεί  από τις 22.12.2003,

αποφασίζουμε όπως τερματιστεί η περαιτέρω εξέταση της παρούσας υπόθεσης. 

                            (Α. K. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)  
               Πρόεδρος 
       Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  
Μ.Λ.          


