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ΑΠΟΦΑΣΗ
Στην παρούσα υπόθεση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει
αυτεπάγγελτα την από μέρους του οργανισμού πιθανή παράβαση του άρθρου
30 Ε(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98
(όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).
Το πιο πάνω άρθρο προνοεί:
30 Ε. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων διασφαλίζουν ότι οι
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδουν συμμορφώνονται
προς τις προϋποθέσεις και/ή τους περιορισμούς που αναφέρονται πιο κάτω:
(α) Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις πρέπει να
αναγνωρίζονται
εύκολα
ως
τέτοιες.
Απαγορεύονται
οι
.
συγκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις
Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή
της ημερομηνίας 3.2.2021 έθεσε ενώπιον του οργανισμού τη διερευνώμενη

παράβαση. 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 την ως άνω πιθανή παράβαση, 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 την ως άνω πιθανή παράβαση,
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 την ως άνω πιθανή παράβαση,
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.
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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 διοικητικής κύρωσης.
Η διερευνώμενη παράβαση που τέθηκε υπόψη του οργανισμού εκτίθεται στο
πιο κάτω υποστοιχείο:
1.

Στις 07.11.2020 μεταξύ των ωρών 11:00 – 13:00, κατά τη διάρκεια
του προγράμματος «Κάποιο Λάκκο έχει η Φάβα», ο οργανισμός
μετέδωσε οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση, με τρόπο που
δεν αναγνωριζόταν εύκολα ως τέτοια, δηλ. συγκαλυμμένη
οπτιοκοακουστική ανακοίνωση, κατά παράβαση του άρθρου 30
Ε(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου
7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα)
Πρόκειται για ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει
μετάδοση τραγουδιών και σχολιασμό της επικαιρότητας σε χαλαρό ύφος.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έγιναν από τους εκφωνητές, μεταξύ
άλλων, οι ακόλουθες αναφορές
Χάρης Παναγιώτου: …και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχει βεβαίως και
αυτή η καφετιέρα Siemens, αξίας 830 ευρώ…
Χάρις Πισσουρίου: Και τρελαίνομαι!
Χάρης Παναγιώτου: Έχει και μύλον! Που αλέθει τον καφέν!
Χάρις Πισσουρίου: Κάνεις τσάκ! Τι θέλεις αγάπη μου. Εσπρέσσο! Τσακ.
Μακκιάτο; Μακιάττο… έτοιμο το πρωί, δηλαδή ενεν τζείνον το…
Οι παρουσιαστές μιμούνται τον ήχο/θόρυβο της καφετιέρας όταν αλέθει
τους κόκκους και όταν ετοιμάζει το ρόφημα.
Χάρης Παναγιώτου: Γι΄αυτό όμως πρέπει να γράψετε Λαζανιάς στο μήνυμα
για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει το Σάββατο 14 του μηνός στην
πρωινή εκπομπή εδώ στο Κανάλι 6..
(…)
Χάρης Παναγιώτου: Υπάρχει βεβαίως και πρέπει να το τονίσουμε, το
μεγάλο δώρο της εκπομπής, μια διανυκτέρευση για δύο άτομα εις το Petit
Palais στις Πλάτρες, εκεί στο κέντρον τον Πλατρών, με πληροφόρησε η Χάρις
ότι έχει ανάψει και το πανέμορφο τζάκι που υπάρχει εκεί καταμεσής του
ξενοδοχείου…
Χάρις Πισσουρίου: …έτσι…
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Χάρης Παναγιώτου: …με πρόγευμα… Τώρα που άλλαξε λίγο ο καιρός που
έριξε και καμιά βροχούλα, είναι υπέροχο το τοπίο.
(…)
Χάρης Παναγιώτου: … και αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο καλύτερα το
Κανάλι 6, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε μια φοβερή και τρομερή
καφετιέρα Siemens, αξίας 830 ευρώ, η οποία διαθέτει και μύλον παρακαλώ
δια να αλέθει τον καφέν. Στέλνετε μήνυμα στο 2626 για να τη διεκδικήσετε…
(…)
Χάρης Παναγιώτου: Έχουμεν και φοβερόν και τρομερόν μηχάνημα, που ναι
κυρίες και κύριοι, μπορεί να φτιάξει μέχρι και καφέν. Δηλαδή καφετιέρα
Siemens, αξίας 830 ευρώ και με μύλον δια να αλέθει τον καφέν.

Ο οργανισμός με επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Μιχάλη Παπαευαγόρου
ημερομ. 3.3.2021 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), υπέβαλε τις θέσεις και τις απόψεις του
σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση. Σημειώνεται ότι ο οργανισμός δεν
εξέφρασε την επιθυμία να επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης ή /
και να υποβάλει προσωπικώς τις παραστάσεις του.
Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιόν μας στοιχεία και
περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών εξηγήσεων του οργανισμού
όπως έχουν εκφρασθεί από τον Γενικό Διευθυντή του και κατόπιν προσεκτικής
παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος, κρίνουμε ότι:
Στις 07.11.2020 μεταξύ των ωρών 11:00 – 13:00, κατά τη διάρκεια του
προγράμματος «Κάποιο Λάκκο έχει η Φάβα», ο οργανισμός μετέδωσε
οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση, με τρόπο που δεν αναγνωριζόταν
εύκολα ως τέτοια, δηλ. συγκαλυμμένη οπτιοκοακουστική ανακοίνωση,
κατά παράβαση του άρθρου 30 Ε(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών
Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).
(υποστοιχείο 1)
Σε ό, τι αφορά στις γραπτές θέσεις / εξηγήσεις του οργανισμού, όπως αυτές
εμπεριέχονται στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή του, έχουν αξιολογηθεί
από την Αρχή και φαίνεται πως ο οργανισμός κατανοεί πλήρως την παράβαση.
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Επιπρόσθετα η Αρχή εκτιμά το γεγονός πως, όπως ο οργανισμός αναφέρει,
έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες στους παραγωγούς του για μη επανάληψή
της.
Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά
υπόψη της όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των
γραπτών απόψεων του οργανισμού αποφασίζει όπως επιβάλει στον οργανισμό,
για την παράβαση του άρθρου 30 Ε(α), του περί Ραδιοφωνικών και
Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα) που έγινε στις 7.11.2020 (υποστοιχείο 1), την κύρωση της
Προειδοποίησης.
Η Αρχή καλεί τον οργανισμό να είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον, καθώς
στην περίπτωση που τυχόν θα υποπέσει σε παρόμοιας φύσεως παράβαση, δε
θα επιδείξει την ίδια επιείκεια.

(ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ)
Πρόεδρος
Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Χ.Π.
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