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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις από 

μέρους του τηλεοπτικού οργανισμού πιθανές παραβάσεις των Κανονισμών 21(5), 21(7) και 

22(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 

10/2000). 

 

Οι πιο πάνω Κανονισμοί αναφέρουν: 

 

21(5) Οι σταθμοί έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι τηλεθεατές ή ακροατές είναι 

πάντοτε ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούν.  

 

21(7) Η ολική εκπομπή ενός σταθμού κατά την εξέλιξή της στη διάρκεια μιας μέρας 

ακολουθεί ομαλή κάθοδο όσον αφορά την καταλληλότητα των προγραμμάτων. 

 

22(1) Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς δίνονται 

προειδοποιήσεις σχετικά με τη φύση της εκπομπής, είτε αυτή βρίσκεται χρονικά εντός της 

οικογενειακής ζώνης είτε εκτός. Η προειδοποίηση αυτή έχει τρεις μορφές- 

 

(α) Γραπτή προειδοποίηση στον ημερήσιο τύπο και στα ραδιοτηλεοπτικά περιοδικά· 

(β) ακουστική (λεκτική) πριν από την έναρξη της εκπομπής·  

(γ) οπτική, με οπτική ένδειξη κάθε δέκα λεπτά στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνη ως 

εξής: 

           

(i) (K) σε παρένθεση χρώματος πράσινου για προγράμματα κατάλληλα για γενική 

παρακολούθηση· 
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(ii) (12) σε παρένθεση χρώματος κίτρινου για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα κάτω 

των δώδεκα ετών· 

(iii) (15) σε παρένθεση χρώματος μπλε για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα κάτω 

των δεκαπέντε ετών·  

(iv) (18) σε παρένθεση χρώματος κόκκινου για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα 

κάτω των δεκαοκτώ ετών· 

(v) (Α) σε παρένθεση για προγράμματα έντονου ερωτικού περιεχομένου.   

 

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

18/10/2019, έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. Στην εν λόγω 

επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

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

αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, έχετε το δικαίωμα να τις υποβάλετε 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 τον 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 

διοικητικών κυρώσεων. 
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Οι διερευνώμενες παραβάσεις, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον του οργανισμού, εκτίθενται στα 

υποστοιχεία 1-3 που ακολουθούν: 

 

1. Στις 13/6/2019, μεταξύ των ωρών 21:55–23:55 (λήξη της οικογενειακής ζώνης στις 

22:00), ο οργανισμός μετέδωσε με τη σήμανση (15) επεισόδιο της σειράς «ΤΟ 

ΤΑΤΟΥΑΖ», χωρίς η ολική εκπομπή του οργανισμού, κατά την εξέλιξη της στη διάρκεια 

της συγκεκριμένης ημέρας, να ακολουθήσει ομαλή κάθοδο όσον αφορά στην καταλληλότητα 

των προγραμμάτων, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(7) των περί Ραδιοφωνικών και 

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

 

Στο πλαίσιο του υπό αναφορά επεισοδίου μεταδόθηκαν, μεταξύ των ωρών 22:00-22:14, 

μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

Γυναίκα ανοίγει την πόρτα δωματίου, διαπιστώνει την παρουσία κάποιου άντρα στον χώρο 

και ξαφνιάζεται. Ο άντρας της κλείνει το στόμα με το χέρι του. Η γυναίκα προσπαθεί να 

φωνάξει. Ο άντρας τραβά τη γυναίκα σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Η γυναίκα κοιτάζει 

τον άντρα φοβισμένη.  

Πιο μετά, μεταδίδεται ο άντρας να κρατάει τη γυναίκα από τα μαλλιά και να της κλείνει το 

στόμα. Μεταξύ άλλων της λέει: «Σκάσε. Σκάσε και μη μου βγάλεις άχνα. Θα σου δώσω το 

λαρύγγι στο χέρι…». Ο άντρας ελευθερώνει το στόμα της γυναίκας και εκείνη τον 

παρακαλεί. Της ξανακλείνει το στόμα. Η γυναίκα δείχνει τρομαγμένη. Κλαίει. Ο άντρας της 

λέει, μεταξύ άλλων: «Σκάσε. Σκάσε. Σςς. Σου είχα πει ότι, αν είσαι εντάξει μαζί μου, δεν 

κινδυνεύεις…». Μεταδίδεται κοντινό πλάνο στο πρόσωπο της τρομαγμένης γυναίκας. Η 

γυναίκα κοιτάζει τον άντρα και εκείνος της λέει ότι τον πρόδωσε. Επίσης της λέει ότι εύχεται 

να έχει κάνει τη διαθήκη της. Η γυναίκα κλαίει και παρακαλεί ξανά τον άντρα. Εκείνος της 

λέει, μεταξύ άλλων: «…Όταν με κάρφωνες όμως ρουφιάνα δεν έκλαιγες…». Ο άντρας 

κρατάει τη γυναίκα από τα μαλλιά. «…Σε είχα προειδοποιήσει. Αλλά μια βρωμιάρα είσαι και 

εσύ. Πήγαινε λοιπόν να βρεις τις άλλες», λέει ο άντρας. Ο άντρας σφάζει τη γυναίκα, 

κόβοντας της τον λαιμό (ακούγεται  χαρακτηριστικός ήχος και μεταδίδεται χαρακτηριστική 

κίνηση του χεριού). Προβάλλεται το πρόσωπο της γυναίκας. Από το στόμα της βγαίνουν 

αίματα. Προς το τέλος της σκηνής, διακρίνεται ο άντρας να αφήνει να πέσει το κεφάλι στο 

πάτωμα. 

 

2. Στις 13/6/2019, μεταξύ των ωρών 21:55–23:55 (λήξη της οικογενειακής ζώνης στις 

22:00), ο οργανισμός μετέδωσε με τη σήμανση (15) επεισόδιο της σειράς «ΤΟ 

ΤΑΤΟΥΑΖ», χωρίς να διασφαλιστεί ότι οι τηλεθεατές ήταν ενήμεροι σχετικά με το 

περιεχόμενο του επεισοδίου που παρακολουθούσαν, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(5) 

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

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 
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3. Στις 13/6/2019, μεταξύ των ωρών 21:55–23:55 (λήξη της οικογενειακής ζώνης στις 

22:00), ο οργανισμός μετέδωσε με τη σήμανση (15) επεισόδιο της σειράς «ΤΟ 

ΤΑΤΟΥΑΖ», στο πλαίσιο του οποίου μεταδόθηκε υλικό το περιεχόμενο του οποίου δεν 

ανταποκρινόταν στη σήμανση που δόθηκε από τον οργανισμό, κατά παράβαση του 

Κανονισμού 22(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 

2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

Ο οργανισμός, με επιστολή του Δικηγόρου του, κ. Γαστών Χατζηαναστασίου 

(Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη ΔΕΠΕ), ημερομ. 6/11/2019 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'), υπέβαλε 

γραπτώς τις εξηγήσεις, παραστάσεις και/ή θέσεις του, αναφορικά με την παρούσα υπόθεση. 

 

Σημειώνεται ότι, ο οργανισμός δεν εξέφρασε την επιθυμία να επιθεωρήσει τον διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης. 

 

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

συμπεριλαμβανομένων των γραπτών θέσεων του οργανισμού, έχουμε παρακολουθήσει με 

ιδιαίτερη προσοχή το επίμαχο επεισόδιο της σειράς «ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ» και κρίνουμε ότι: 

 

Στις 13/6/2019, μεταξύ των ωρών 21:55–23:55 (λήξη της οικογενειακής ζώνης στις 22:00), 

ο οργανισμός μετέδωσε με τη σήμανση (15) επεισόδιο της σειράς «ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ»:  

-χωρίς η ολική εκπομπή του οργανισμού, κατά την εξέλιξη της στη διάρκεια της 

συγκεκριμένης ημέρας, να ακολουθήσει ομαλή κάθοδο όσον αφορά στην καταλληλότητα 

των προγραμμάτων, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(7) των περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 1- 

-χωρίς να διασφαλιστεί ότι οι τηλεθεατές ήταν ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του 

επεισοδίου που παρακολουθούσαν, κατά παράβαση του Κανονισμού 21(5) των περί 

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

υποστοιχείο 2- 

-στο πλαίσιο του οποίου μεταδόθηκε υλικό το περιεχόμενο του οποίου δεν ανταποκρινόταν 

στη σήμανση που δόθηκε από τον οργανισμό, κατά παράβαση του Κανονισμού 22(1) των 

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

υποστοιχείο 3- 

 

(Τα γεγονότα των υποστοιχείων εκτίθενται στη σελ. 3 της παρούσας). 

 

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Δικηγόρου του οργανισμού, ως η επιστολή του ημερομ. 

6/11/2019, στους οποίους αναφέρεται ότι «οι πελάτες μας … ουδεμία πρόθεση είχαν να 
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προβούν στη μετάδοση υλικού που μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους», η Αρχή 

επαναλαμβάνει στον οργανισμό ότι, το κατά πόσο ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι ή όχι 

εντός του πλαισίου που ορίζει ο νομοθέτης, κρίνεται βάσει του οπτικοακουστικού 

περιεχομένου του. Βάσει του περιεχομένου κρίνει και αποφασίζει η Αρχή. Οι όποιες 

ισχυριζόμενες προθέσεις του οργανισμού, δεν εξετάζονται στο πλαίσιο υποθέσεων της 

Αρχής, ούτε και αναιρούν τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.  

 

Παρόλα αυτά η Αρχή χαιρετίζει την απολογία και τις δεσμεύσεις του οργανισμού. Η Αρχή 

αναμένει από τον οργανισμό να τηρήσει τις δεσμεύσεις του, ως αυτές καταγράφονται στην 

επιστολή του ημερομ. 6/11/2019, σε σχέση με αυστηρότερους ελέγχους επί των όσων 

μεταδίδει, συμμόρφωση με το κείμενο νομικό πλαίσιο, μη μετάδοση ακατάλληλου 

περιεχομένου σε ώρες που ενδεχομένως και ανήλικοι παρακολουθούν τηλεόραση, και μη 

επανάληψη ίδιων ή/και παρόμοιων παραβάσεων στο μέλλον. 

 

Σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, η Αρχή αναφέρει τα εξής:  

 

Η Αρχή, στηριζόμενη στα όσα μεταδόθηκαν και περιγράφονται στα γεγονότα του 

υποστοιχείου 1 της παρούσας, κρίνει ότι το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό δεν ήταν 

κατάλληλο για να μεταδοθεί εντός του δεκαπενταλέπτου που ακολούθησε της λήξης της 

οικογενειακής ζώνης και στο πλαίσιο προγράμματος με σήμανση (15).  

 

Η συγκεκριμένη σκηνή, η οποία κορυφώνεται με τον αποκεφαλισμό γυναίκας, είναι έντονη 

και ακατάλληλη ακόμα και για ενήλικους. Πόσο μάλλον για ανήλικους που –ενδεχομένως- 

δεν είχαν προλάβει να απομακρυνθούν από τους τηλεοπτικούς δέκτες μετά τη λήξη της 

οικογενειακής ζώνης στις 22:00. Οπτικό υλικό στο οποίο άντρας σφάζει γυναίκα, σε 

συνδυασμό με εκφράσεις όπως «Θα σου δώσω το λαρύγγι στο χέρι», είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν τηλεθεατές όλων των ηλικιών και δεν πρέπει να μεταδίδονται αμέσως μετά τη 

λήξη της οικογενειακής ζώνης. Αυτό σκοπεί να ρυθμίσει ο νομοθέτης με την πρόνοια για 

ομαλή κάθοδο των προγραμμάτων. 

 

Οι οργανισμοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα όσα μεταδίδουν εντός του 

χρονικού διαστήματος που ακολουθεί τη λήξη της οικογενειακής ζώνης, ώστε οι ενήλικες να 

έχουν στη διάθεση τους τον απαιτούμενο χρόνο για να απομακρύνουν, αν χρειάζεται, τους 

ανήλικους από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Επίσης, για να κρίνουν κατά πόσο και οι ίδιοι 

θέλουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Επί του προκειμένου, κρίνεται ότι δεν δόθηκε 

στους τηλεθεατές ο απαιτούμενος χρόνος. Απλή ανάγνωση των γεγονότων της υπόθεσης 

επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα του οργανισμού, κατά την εξέλιξη του στις 13/6/2019, δεν 

ακολούθησε ομαλή κάθοδο όσον αφορά στην καταλληλότητά του. 
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Περαιτέρω, όπως πολλές φορές έχει διευκρινιστεί από την Αρχή, ο εκάστοτε οργανισμός 

είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει σωστά τους τηλεθεατές σε σχέση με το περιεχόμενο του 

προγράμματος που παρακολουθούν, τόσο εντός όσο και εκτός οικογενειακής ζώνης, 

δίνοντας σωστή σήμανση και προειδοποίηση στα προγράμματά του. Στην παρούσα υπόθεση, 

η Αρχή κρίνει ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε. Σκηνές όπως αυτές που περιγράφονται στο 

υποστοιχείο 1 της σελ. 3, δεν ανταποκρίνονται στη σήμανση (15) που δόθηκε από τον 

οργανισμό.  

  

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

Κανονισμών 21(5), 21(7) και 22(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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

 

Η Αρχή έχει δώσει στον οργανισμό το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορεί, 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 των, κατά 

την κρίση της, επιβαλλόμενων κυρώσεων. 

 

Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υπόθεσης, η Αρχή δίνει στον οργανισμό 

την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων, για σκοπούς επιβολής 

κυρώσεων.  

 

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 Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, 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 την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη 

της παρούσας απόφασης, ότι επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς, ώστε να 

ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική επιστολή. 
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Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση εντός της πιο πάνω προθεσμίας, θα 

προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

 

 

 

                                                                                       (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

                               Πρόεδρος 

                         Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 
Μ.Κον. 



ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 72/2019 (92) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ALPHA ΚΥΠΡΟΥ», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ALPHA 

TELEVISION CYPRUS LIMITED» 

   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

Ενώπιον: κ.κ. Ρόνας Πετρή Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, Σέργιου 

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

Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 22 Ιουλίου 2020, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην παρούσα 

υπόθεση υπάρχουν παραβάσεις των Κανονισμών 21(5), 21(7) και 22(1) των περί 

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

 

Οι πιο πάνω Κανονισμοί αναφέρουν: 

 

21(5) Οι σταθμοί έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι τηλεθεατές ή ακροατές είναι 

πάντοτε ενήμεροι σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που παρακολουθούν. 

 

21(7) Η ολική εκπομπή ενός σταθμού κατά την εξέλιξή της στη διάρκεια μιας μέρας 

ακολουθεί ομαλή κάθοδο όσον αφορά την καταλληλότητα των προγραμμάτων. 

 

22(1) Με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς δίνονται 

προειδοποιήσεις σχετικά με τη φύση της εκπομπής, είτε αυτή βρίσκεται χρονικά εντός 

της οικογενειακής ζώνης είτε εκτός. Η προειδοποίηση αυτή έχει τρεις μορφές- 

(α) Γραπτή προειδοποίηση στον ημερήσιο τύπο και στα ραδιοτηλεοπτικά περιοδικά· 

(β) ακουστική (λεκτική) πριν από την έναρξη της εκπομπής·  

(γ) οπτική, με οπτική ένδειξη κάθε δέκα λεπτά στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης                         

ως εξής:           

(i)        (K) σε παρένθεση χρώματος πράσινου για προγράμματα κατάλληλα για γενική 

παρακολούθηση· 

(ii) (12) σε παρένθεση χρώματος κίτρινου για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα 

κάτω των δώδεκα ετών· 



2 

 

(iii) (15) σε παρένθεση χρώματος μπλε για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα  κάτω 

των δεκαπέντε ετών·  

(iv) (18) σε παρένθεση χρώματος κόκκινου για προγράμματα ακατάλληλα για άτομα 

κάτω των δεκαοκτώ ετών· 

(v) (Α) σε παρένθεση για προγράμματα έντονου ερωτικού περιεχομένου.   

 

Η Αρχή έδωσε στον οργανισμό το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορούσε να προχωρήσει 

στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ) του 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υπόθεσης, η Αρχή έδωσε στον οργανισμό 

την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων, για σκοπούς επιβολής 

κυρώσεων.  

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 11/8/2020, κάλεσε τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να 

υποβάλει τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής διοικητικών κυρώσεων γραπτώς ή/και 

προσωπικώς. Η Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό ότι, εάν επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις 

του γραπτώς, να τις υποβάλει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη της επιστολής 

και εάν επιθυμεί να τις υποβάλει προσωπικώς, να πληροφορήσει σχετικά την Αρχή, εντός 

ίδιας προθεσμίας, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική επιστολή. Τονίστηκε επίσης ότι, 

σε περίπτωση που δεν ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η 

Αρχή θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

Ο οργανισμός, με επιστολή του Δικηγόρου του κ. Γαστών Χατζηαναστασίου 

(Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη ΔΕΠΕ), ημερομ. 12/8/2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'), υπέβαλε 

γραπτώς τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

 

Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο της επιστολής του οργανισμού, ημερομ. 12/8/2020, η Αρχή 

αναφέρει τα εξής: 

 

Η Αρχή χαιρετίζει τη θέση του οργανισμού ότι «αντιλαμβάνεται και λαμβάνει πολύ σοβαρά 

τα όσα θέτει ενώπιον του η Αρχή με την Απόφασή της», ως επίσης και την κατανόηση από 

τον οργανισμό των διευκρινίσεων της επί των ισχυρισμών του. 

  

Η Αρχή χαιρετίζει και την απολογία του οργανισμού. Η Αρχή αναμένει την άμεση 

εκπλήρωση του σκοπού του οργανισμού για «παροχή τηλεοπτικού προγράμματος που θα 

συμμορφώνεται με τα όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία», ως επίσης και υλοποίηση των 

υποσχέσεών του. 
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Η Αρχή ουδόλως διαφωνεί με τις θέσεις του οργανισμού που αφορούν στην ευθύνη του 

απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό. Ευθύνη που προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, σωστή 

ενημέρωση των τηλεθεατών από τον οργανισμό σε σχέση με το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων που μεταδίδει, ως επίσης και επιλογή της κατάλληλης ώρας μετάδοσης του 

εκάστοτε προγράμματος, βάσει του περιεχομένου του. 

 

Σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, η Αρχή παραπέμπει τον οργανισμό στις σελ. 5-

6 της ταυτάριθμης απόφασης της ημερομ. 22/7/2020, όπου και τοποθετείται σχετικά. 

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη της 

όλα τα ενώπιον της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών απόψεων του 

οργανισμού για σκοπούς επιβολής κυρώσεων, ως επίσης και τη φύση, τη βαρύτητα, τη 

διάρκεια και τη σοβαρότητα των παραβάσεων, αποφασίζει να επιβάλει στον οργανισμό, για 

τις παραβάσεις που έγιναν στις 13/6/2019, κυρώσεις ως ακολούθως:  

 

● Για την παράβαση του Κανονισμού 21(7) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 1-, το διοικητικό πρόστιμο 

των €1000. 

 

● Για την παράβαση του Κανονισμού 21(5) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 2-, το διοικητικό πρόστιμο 

των €1000. 

 

● Για την παράβαση του Κανονισμού 22(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) –υποστοιχείο 3-, η Αρχή δεν επιβάλλει 

οποιανδήποτε κύρωση, λόγω ομοιότητας των γεγονότων και των συστατικών στοιχείων της 

παράβασης με εκείνων του υποστοιχείου 2, στο οποίο έχει ήδη επιβληθεί κύρωση.  

 

Ο οργανισμός καλείται να καταβάλει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το συνολικό 

διοικητικό πρόστιμο των €2000 που του έχει επιβληθεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την κοινοποίηση σε αυτόν της παρούσας απόφασης. 

 

 

 

 

                                                                                        (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                          Πρόεδρος 

                                     Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
Μ.Κον. 


