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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 5/2020(30) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «R.FR. SPORT FM 95.0», 

Ιδιοκτησίας της εταιρείας «RADIO FREDERICK LIMITED» 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24 Ιουνίου, 2020 

 

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

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

Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

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

μέρους του ραδιοφωνικού οργανισμού πιθανές παραβάσεις των παραγράφων Ε(4) και 

Ε(9) του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας 

όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

Οι πιο πάνω παράγραφοι αναφέρουν: 

Ε(4) Απαγορεύεται η παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή τρίτων με 

αναφορές στα χαρακτηριστικά ή στις τιμές ή δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο ή 

τόπο αγοράς τους. 

Ε(9) Απαγορεύεται η εκφώνηση ανακοινώσεων για χορηγίες από παρουσιαστές ή 

ηθοποιούς από το χορηγούμενο πρόγραμμα. 

 

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

ημερομ. 30/1/2020, έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. Στην εν 

λόγω επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω: 

 

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 
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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 το 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. 

 

Η διερευνώμενες παραβάσεις, η οποίες τέθηκαν ενώπιον του οργανισμού, εκτίθενται πιο 

κάτω: 

 

1. Στις 10/11/2019, μεταξύ των ωρών 16:00–17:00, στα πλαίσια του προγράμματος 

«Πάμε Γήπεδο» με παρουσιαστή τον κ. Σάββα Κοσιάρη, το οποίο τύγχανε 

χορηγίας (δωροθέτης διαγωνισμού) από την «OPAP Βet» ο παρουσιαστής 

παρακινούσε για αγορά υπηρεσιών του χορηγού με αναφορές σε χαρακτηριστικά 

τους, κατά παράβαση της παραγράφου Ε(4) του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθενται στο 

Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

(Κ.Δ.Π. 10/2000).   

 

Συγκεκριμένα, μεταδόθηκαν, μεταξύ άλλων,  τα ακόλουθα: 

«(…) Θυμίζουμε και τον διαγωνισμό μας. Τον αρχίσαμε από χθες, συνεχίζεται σήμερα 

οπόταν θα έχουμε και τους πρώτους δύο νικητές των δύο εισιτηρίων που προσφέρει η 

ΟΠΑΠ bet για τον επόμενο αγώνα της ομάδας σας. Και η σχετική αναφορά λέει το εξής: 

«Έχεις κάρτα φιλάθλου και είσαι κολλημένος με ομάδα πρώτης κατηγορίας;  Τώρα το 

ΟΠΑΠ bet σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις όλη τη δράση της ομάδας σου από κοντά 

κερδίζοντας ένα εισιτήριο εισόδου για να παρακολουθήσεις την αγαπημένη σου ομάδα στην 

επόμενη αγωνιστική. Για να το διεκδικήσεις στείλε μήνυμα στην εκπομπή «Πάμε Γήπεδο» 

αυτού του Σαββατοκύριακου στο 2950 με την ένδειξη ΟΠΑΠ bet, το ονοματεπώνυμό σου 

και το όνομα της αγαπημένης σου ομάδας.  Να ενημερώσουμε ότι το ΟΠΑΠ Bet είναι το 
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στοιχηματικό παιχνίδι το οποίο μπορείτε να βρείτε στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Sports και το 

οποίο διαθέτει πάνω από 200 στοιχηματικές επιλογές. Μέσα από τα σύγχρονα τερματικά 

μηχανήματα, με οθόνες αφής, οι παίκτες έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν το 

στοίχημα τους εύκολα και γρήγορα απολαμβάνοντας την πιο τεχνολογικά προηγμένη 

στοιχηματική εμπειρία». 

 

2. Στις 10/11/2019, μεταξύ των ωρών 16:00–17:00, μεταδόθηκε το πρόγραμμα 

«Πάμε Γήπεδο» με παρουσιαστή τον κ. Σάββα Κοσιάρη, το οποίο τύγχανε 

χορηγίας (δωροθέτης διαγωνισμού) από την «OPAP Βet». Ο παρουσιαστής του 

προγράμματος εκφώνησε ανακοίνωση για χορηγία, κατά παράβαση της 

παραγράφου Ε(9) του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και 

Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΧ των περί 

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

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

3. Στις 14/11/2019, μεταξύ των ωρών 17:00–18:00, στα πλαίσια του προγράμματος 

«Μάππες Show» με παρουσιαστές τους κ.κ. Χρήστο Ζαβό και  Εφραίμ Γεωργίου, 

το οποίο τύγχανε χορηγίας από την εταιρεία τηλεφωνίας «Epic» ο εκ των 

παρουσιαστών της εκπομπής κ. Γεωργίου παρακινούσε για αγορά προϊόντων ή 

υπηρεσιών του χορηγού με αναφορές σε χαρακτηριστικά τους, κατά παράβαση 

της παραγράφου Ε(4) του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και 

Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΧ των περί 

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

 

Συγκεκριμένα, μεταδόθηκαν, μεταξύ άλλων,  τα ακόλουθα: 

«Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic η οποία υποσχέθηκε και υπερσύγχρονο δίκτυο και 

πραγματική οικονομία για μοναδικές Epic εμπειρίες.  Και το αποδεικνύει ξανά με τον 

broadband homebox. Tο broadband homebox το παίρνεις απλά από ένα κατάστημα της 

Epic, ή των συνεργατών της, το βάζεις  στην πρίζα και έχεις αμέσως γρήγορο internet στο 

σπίτι με ταχύτητα 60 Mbps με μόνο 29.90 το μήνα και αυτό είναι Epic. Να πούμε μια 

είδηση, που βγήκε, της τελευταίας στιγμής, ανακοίνωσε και επίσημα ο Νεκτάριος 

Αλεξάντρου ότι σταματά το ποδόσφαιρο (…)». 

 

4. Στις 14/11/2019, μεταξύ των ωρών 17:00–18:00, μεταδόθηκε το πρόγραμμα 

«Μάππες Show» με παρουσιαστές τους κ.κ. Χρήστο Ζαβό και  Εφραίμ Γεωργίου, 

το οποίο τύγχανε χορηγίας (δωροθέτης διαγωνισμού) από την εταιρεία τηλεφωνίας 

«Epic». Ο εκ των παρουσιαστών του προγράμματος, κ. Ε. Γεωργίου εκφώνησε 

ανακοίνωση για την χορηγία, κατά παράβαση της παραγράφου Ε(9) του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως 

εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 10/2000).   
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Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 3. 

 

Ο οργανισμός, δεν έχει υποβάλει οποιεσδήποτε θέσεις ή απόψεις του σε σχέση με την εν 

λόγω υπόθεση ούτε αιτήθηκε επιθεώρηση του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. 

 

Η Αρχή αφού μελέτησε με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον της στοιχεία και περιστατικά, 

και έχοντας ακούσει με ιδιαίτερη προσοχή τα σχετικά αποσπάσματα των υπό αναφορά 

προγραμμάτων, έκρινε ότι: 

 

 Στις 10.11.2019 μεταξύ των ωρών 16:00–17:00, στα πλαίσια του προγράμματος 

«Πάμε Γήπεδο» ο παρουσιαστής του προγράμματος εκφώνησε ανακοίνωση για 

χορηγία με την οποία παρακινούσε για αγορά υπηρεσιών του χορηγού με 

αναφορές σε χαρακτηριστικά της υπηρεσίας του χορηγού κατά παράβαση των 

παραγράφων Ε(9) και Ε(4) του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 

Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των 

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

αντίστοιχα.  

 

 Στις 14.11.2019 μεταξύ των ωρών 17:00–18:00, στα πλαίσια του προγράμματος 

«Μάππες Show», ένας εκ των παρουσιαστών του προγράμματος εκφώνησε 

ανακοίνωση για χορηγία με την οποία παρακινούσε για αγορά υπηρεσιών του 

χορηγού με αναφορές σε χαρακτηριστικά της υπηρεσίας του χορηγού κατά 

παράβαση των παραγράφων Ε(9) και Ε(4) του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται στο 

Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

(Κ.Δ.Π. 10/2000) αντίστοιχα.  

 

Η Αρχή κρίνει την εκμετάλλευση των προγραμμάτων οποιουδήποτε χαρακτήρα για την 

προβολή συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών, ως αρκετά σοβαρή 

παράβαση, ιδιαίτερα όταν η προώθηση των εν λόγω προϊόντων/υπηρεσιών γίνεται από 

τους ίδιους τους δημοσιογράφους/ παρουσιαστές του προγράμματος.  Η Νομοθεσία δίνει 

στους οργανισμούς το δικαίωμα να εξασφαλίζουν χορηγούς για μεγάλο αριθμό 

προγραμμάτων τους και η ανακοίνωση αυτών των χορηγιών κατά την μετάδοση των 

χορηγούμενων προγραμμάτων είναι απόλυτα θεμιτή στα πλαίσια μιας οικονομικής 

συμφωνίας. Ωστόσο, τούτο επιβάλλεται να γίνεται εντός ενός, ξεκάθαρα καθορισμένου, 

νομικού πλαισίου. Η παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών 

οιασδήποτε επιχείρησης δια μέσου ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, συνιστά παράβαση 

της Νομοθεσίας, καθότι αφενός μεν δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και αφετέρου 

επηρεάζεται το περιεχόμενο και θίγεται η αρτιότητα των προγραμμάτων, αλλά και η 

δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, παραγωγών ή άλλων 

δημιουργών. Επιπλέον, η Αρχή θεωρεί την εκφώνηση ανακοινώσεων για χορηγίες από 

δημοσιογράφους/παρουσιαστές, εν είδει δελτίου τύπου εταιρειών, ως πρακτική που θα 
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πρέπει να αποφεύγεται καθώς αποτελεί σαφή εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης που 

αναπτύσσεται μεταξύ του δημοσιογράφου/παρουσιαστή και του ακροατή.  

 

Τέλος, η Αρχή θέλει να εκφράσει την έντονη απαρέσκεια της για το γεγονός ότι ο 

οργανισμός αθετεί τις ίδιες του τις, πολύ πρόσφατες, δεσμεύσεις.  Υπενθυμίζεται η 

υπόθεση αρ. 62/2019(30) η οποία αφορούσε σε παρόμοιας φύσης παραβάσεις  που έγιναν 

στις 23.7.2019 και την επιστολή των Δικηγόρων του οργανισμού ημερομ. 4.11.2019 

(ημερομηνία προγενέστερη των παραβάσεων που αναφέρονται στην παρούσα υπόθεση) , 

στην οποία αναφερόταν ότι «Από την ημέρα που έλαβαν την επιστολή σας η διεύθυνση του 

σταθμού έδωσε ρητές οδηγίες άμεσης συμμόρφωσης (…)» και με την ίδια επιστολή 

καλούσε την Αρχή να λάβει υπόψη της στην επιμέτρηση της ποινής για την υπόθεση αρ. 

62/3019(3), μεταξύ άλλων και  « (…) Την άμεση παραδοχή και διόρθωση». Η Αρχή 

προβληματίζεται ως προς το τι να υποθέσει σε σχέση με την συγκεκριμένη συμπεριφορά 

του οργανισμού.  Ο οργανισμός είτε κοροϊδεύει την Αρχή με γραπτές δεσμεύσεις που, από 

ό,τι φαίνεται,  δεν έχει πρόθεση να τηρήσει ή /και δεν έχει αντίληψη του παρόμοιου των 

γεγονότων και της σοβαρότητας αυτών.  Ό,τι και να ισχύει πρόκειται περί ενός πολύ 

σοβαρού θέματος. 

 

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 τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), να προχωρήσει στην επιβολή των, 

κατά την κρίση της, επιβαλλόμενων κυρώσεων. 

 

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

οργανισμό την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων για 

σκοπούς επιβολής κυρώσεων.  

 

Η Αρχή καλεί τον οργανισμό, για σκοπούς επιβολής κυρώσεων, εάν επιθυμεί, όπως 

υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από τη λήψη της 

παρούσας ή αν επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς όπως ενημερώσει την 

Αρχή εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με σχετική 

επιστολή.  Σε περίπτωση που δε ληφθεί απάντηση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η Αρχή 

θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων.   

 

 

 

                                                                                             (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                                  Πρόεδρος 

                              Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  

    

       
 
        Μ.Λ.  
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 5/2020(30) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «R.FR. SPORT FM 95.0», 

Ιδιοκτησίας της εταιρείας «RADIO FREDERICK LIMITED» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 13 Οκτωβρίου, 2021 

 

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

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

Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Στις 24 Ιουνίου 2020, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην παρούσα 

υπόθεση υπάρχουν παραβάσεις των παραγράφων Ε(4) και Ε(9) του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται 

στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 

2000(Κ.Δ.Π. 10/2000). 

Οι πιο πάνω παράγραφοι αναφέρουν: 

Ε(4) Απαγορεύεται η παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή τρίτων με 

αναφορές στα χαρακτηριστικά ή στις τιμές ή δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο ή 

τόπο αγοράς τους. 

Ε(9) Απαγορεύεται η εκφώνηση ανακοινώσεων για χορηγίες από παρουσιαστές ή 

ηθοποιούς από το χορηγούμενο πρόγραμμα. 

 

Η Αρχή, είχε δώσει στον οργανισμό το δικαίωμα να υποβάλει τις απόψεις του και 

μπορούσε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), να 

προχωρήσει στην επιβολή των, κατά την κρίση της, επιβαλλόμενων κυρώσεων. 

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 10.8.2020, κοινοποίησε στον οργανισμό την απόφαση 

της ημερομ. 24.6.2020 και τον κάλεσε όπως υποβάλει τις απόψεις του για σκοπούς 

επιβολής κυρώσεων. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω: 

Η Αρχή σας καλεί, εάν επιθυμείτε,  να υποβάλετε τις απόψεις σας γραπτώς και/ή 

προσωπικώς. Η υποβολή των απόψεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή/και μέσω 

αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της επιλογής σας.   
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτώς τις γραπτώς, καλείστε όπως τις 

υποβάλετε στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε τις απόψεις σας προσωπικώς, καλείστε να 

πληροφορήσετε την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη της 

παρούσας επιστολής ότι επιθυμείτε να υποβάλετε τις απόψεις σας προσωπικώς, ώστε να 

ειδοποιηθείτε ανάλογα με ειδική επιστολή. 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση εντός της πιο πάνω προθεσμίας, θα 

προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

Ο Οργανισμός, με επιστολή των Νομικών του Συμβούλων Λοττίδης & Λοττίδης ημερομ. 

18.8.2020  εξέφρασε την επιθυμία όπως παρουσιάσει τις θέσεις του προφορικώς κατά την 

εξέταση της υπόθεσης. 

 

Στη συνέχεια και  εξαιτίας της πανδημίας Covid19 η Αρχή, με επιστολή της ημερομηνίας 

19.11.2020, εξήγησε στον οργανισμό ότι λόγω των διάφορων υγειονομικών πρωτοκόλλων 

που είχαν τεθεί σε ισχύ προέκυπταν πολλές δυσκολίες στον προγραμματισμό εξέτασης 

των υποθέσεων για τις οποίες ο οργανισμός εξέφρασε την επιθυμία να είναι παρών κατά 

την εξέταση τους. Η Αρχή κάλεσε τον Οργανισμό, αν και ο ίδιος το επιθυμούσε, όπως 

ασκήσει το δικαίωμα ακρόασής του υποβάλλοντας τις θέσεις του γραπτώς, εξαιτίας των 

ιδιαίτερων συνθηκών που είχαν προκύψει. Ο οργανισμός με επιστολή του ημερομ. 

23.11.2020 αποδέχτηκε την πρόταση της Αρχής και υπέβαλε γραπτώς τις θέσεις του για 

σκοπούς επιβολής κυρώσεων. (Παράρτημα Α’). Ο Οργανισμός ανταποκρινόμενος σε 

σχετική επιστολή της Αρχής ημερομ. 10.12.2020 απέστειλε  νέα επιστολή ημερομ. 

21.12.2020 και υπέβαλε εκ νέου την επιστολή του ημερομ. 23.11.2020 αναφέροντας ότι 

δεν είχε να προσθέσει κάτι πέραν των όσων αναφέρονταν σε αυτή. 

 

Αναφορικά με τις θέσεις του οργανισμού όπως περιέχονται στις προαναφερθείσες 

επιστολές των Νομικών του Συμβούλων, η Αρχή σημειώνει τα ακόλουθα: 

Η Αρχή επαναλαμβάνει όσα είχε αναφέρει στην Απόφαση της ημερομ. 24.6.2020 και 

συγκεκριμένα ότι κρίνει την εκμετάλλευση των προγραμμάτων οποιουδήποτε χαρακτήρα 

για την προβολή συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών, ως αρκετά σοβαρή 

παράβαση, ιδιαίτερα όταν η προώθηση των εν λόγω προϊόντων/υπηρεσιών γίνεται από 

τους ίδιους τους δημοσιογράφους/ παρουσιαστές του προγράμματος.  Η Νομοθεσία δίνει 

στους οργανισμούς το δικαίωμα να εξασφαλίζουν χορηγούς για μεγάλο αριθμό 

προγραμμάτων τους και η ανακοίνωση αυτών των χορηγιών κατά την μετάδοση των 

χορηγούμενων προγραμμάτων είναι απόλυτα θεμιτή στα πλαίσια μιας οικονομικής 

συμφωνίας. Ωστόσο, τούτο επιβάλλεται να γίνεται εντός ενός, ξεκάθαρα καθορισμένου, 

νομικού πλαισίου. Η παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών 

οιασδήποτε επιχείρησης δια μέσου ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, συνιστά παράβαση 

της Νομοθεσίας, καθότι αφενός μεν δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και αφετέρου 
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επηρεάζεται το περιεχόμενο και θίγεται η αρτιότητα των προγραμμάτων, αλλά και η 

δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, παραγωγών ή άλλων 

δημιουργών. Επιπλέον, η Αρχή θεωρεί την εκφώνηση ανακοινώσεων για χορηγίες από 

δημοσιογράφους/παρουσιαστές, εν είδει δελτίου τύπου εταιρειών, ως πρακτική που πρέπει 

να αποφεύγεται καθώς αποτελεί σαφή εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται 

μεταξύ του δημοσιογράφου/παρουσιαστή και του ακροατή.  

 

Τέλος η Αρχή σημειώνει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την οικονομική δυσχέρεια που 

προκαλεί η ύφεση λόγω της παρατεταμένης πανδημίας αλλά υπογραμμίζει ότι σε καμιά 

περίπτωση αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την παραβίαση των προνοιών της 

Νομοθεσίας. 

 

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

όλα τα ενώπιόν της στοιχεία και περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών 

θέσεων του Οργανισμού, αποφασίζει όπως επιβάλει στον οργανισμό κυρώσεις ως 

ακολούθως: 

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 10.11.2019:  

 Για την παράβαση της παραγράφου Ε4 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 

Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΧ των 

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

κύρωση της προειδοποίησης. (υποστοιχείο 1) 

 

  Για την παράβαση της παραγράφου Ε9 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 

Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΧ των 

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

κύρωση της προειδοποίησης. (υποστοιχείο 2) 

 

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 14.11.2019:  

 Για την παράβαση της παραγράφου Ε4 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 

Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΧ των 

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

κύρωση της προειδοποίησης. (υποστοιχείο 3) 

 

  Για την παράβαση της παραγράφου Ε9 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 

Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΧ των 

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

κύρωση της προειδοποίησης. (υποστοιχείο 4) 
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Η Αρχή καλεί τον Οργανισμό να είναι πολύ πιο προσεκτικός στο μέλλον και σημειώνει 

ότι σε περίπτωση που παρατηρηθούν παρόμοιας φύσεως παραβάσεις στο μέλλον, δε θα 

επιδείξει την ίδια επιείκεια.   

   

 

 

                                                                                    (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                    Πρόεδρος 

                             Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

Μ.Λ.  

 

 

 

 


