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

Ποΐζη, Τάσου Κυρμίτση και Πάνου Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

Τα Μέλη της Αρχής κ.κ. Αγγελική Λαζάρου και Χρύσω Τσόκκου, ειδοποιήθηκαν κανονικά 

για τη συνεδρία, αλλά δεν παρευρέθηκαν για προσωπικούς λόγους. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις από 

μέρους του τηλεοπτικού οργανισμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 30Z (3)(γ), (3)(δ)(ii) 

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

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

 

30Ζ (3) Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων οφείλουν να πληρούν 

σωρευτικά όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

(γ) δεν επιτρέπεται να δίνουν υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα, 

περιλαμβανομένης της κοντινής και/ή παρατεταμένης προβολής.  

 

(δ) Οι θεατές ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων ως εξής: 

(ii) ο συνολικός χρόνος προβολής και/ή αναφοράς σε προϊόντα/υπηρεσίες, σε μηνύματα 

τοποθέτησης προϊόντων περιορίζεται στο ελάχιστο του συνολικού χρόνου του 

προγράμματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και, εν πάση περιπτώσει, σε καμιά 

περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά, στις περιπτώσεις 

κινηματογραφικών έργων και τηλεταινιών και τo ένα (1) λεπτό, στις περιπτώσεις 

επεισοδίων σειρών, αθλητικών και ελαφράς ψυχαγωγίας προγραμμάτων: 

Νοείται ότι, από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου εξαιρούνται προγράμματα που δεν 

είναι παραγωγή ή ανάθεση του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή 
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επιχείρησης συνδεόμενης με τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με την 

προϋπόθεση ότι ο πάροχος δεν ωφελείται οικονομικά ή με άλλο τρόπο από την 

τοποθέτηση προϊόντων. 

 

(7) Απαγορεύεται η κοντινή εστίαση και/ή η παρατεταμένη προβολή των προϊόντων. 

 

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

5/4/2021, έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. Στην εν λόγω 

επιστολή αναφέρονται και 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. 

 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις που τέθηκαν ενώπιον του οργανισμού, εκτίθενται στα 

υποστοιχεία 1-3 που ακολουθούν: 
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1. Στις 16/12/2020, μεταξύ των ωρών 15:20-17:40, ο οργανισμός μετέδωσε το 

πρόγραμμα «Με αγάπη Χριστιάνα», το οποίο περιλάμβανε τοποθέτηση προϊόντων 

«SNACK ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ», δίνοντας υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα, 

περιλαμβανομένης της κοντινής προβολής, κατά παράβαση του άρθρου 30Ζ(3)(γ) του περί 

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

μεταγενέστερα). 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος μεταδόθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

-Λοιπόν. Χριστιάνα μου σήμερα μαγειρεύουμε με τα αλλαντικά «SNACK» και συγκεκριμένα με 

το ατόφιο, καπνιστό στήθος κοτόπουλο. Το christmas edition. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα 

στις οθόνες μας. 

Στην οθόνη προβάλλονται συσκευασίες του προϊόντος «Ατόφιο Στήθος Κοτόπουλο 

Christmas Edition» και συσκευασίες με λωρίδες μπέικον της «SNACK». Τα πλάνα είναι 

κοντινά.  

Και θα σας δείξω πως μπορείτε να φτιάξετε μια εορταστική συνταγή μαζί με το μπέικον από τα 

«SNACK» αλλαντικά. 

-Πάρα πολύ ωραία. ... 

... 

Στην οθόνη προβάλλεται η κάρτα με τα υλικά παρασκευής του πιάτου. Στην κάρτα, μεταξύ 

άλλων, αναγράφεται «1 ατόφιο στήθος κοτόπουλο Christmas edition Snack» και «5 φέτες 

μπέικον Snack». Η παρουσιάστρια διαβάζει δυνατά την κάρτα με τα υλικά. 

... 

- ... Να πούμε έτσι στους τηλεθεατές μας Χριστιάνα μου ότι, για το ατόφιο στήθος κοτόπουλο 

«SNACK», καπνίζεται με φυσικόν τρόπο. Επίσης Χριστιάνα μου στη συσκευασία τη 

συγκεκριμένη, εδώ που γράφει «recipes», αν το κάνεις, έχει πίσω μια ωραία συνταγή δική μου 

ούτως ώστε, αν δεν σας αρέσει αυτή, φτιάχνετε την άλλη. 

-Μπράβο ρε Γιώργο μου. 

-Είδες. 

-Τι μαγκιά είναι αυτή εδώ; ... Μ' άρεσε πάρα πολύ τώρα αυτό. Ειλικρινά. Ωωω. Γιώργο μου 

συγχαρητήρια. 

-Ευχαριστώ πολύ. 

-Μα τι ωραίο αυτό. Κόλπο παιδιά. ... 

-Συγχαρητήρια στη «SNACK». 

-Και σε 'σένα. Α, τσακ. Εδώ κάνεις τσακ, συνταγή του Γιώργου. 

-Είδες. Και φτιάχνετέ το. 

-Παντού κρύβεσαι τελικά. 

-Έτσι. 

-Ωραία. 
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Οπτικά μεταδίδονται τα εξής: ο Γιώργος σηκώνει ετικέτα σε συσκευασία του εν λόγω 

κοτόπουλου για να δείξει τη συνταγή που «κρύβεται» από κάτω. Ακολούθως προβάλλονται 

κοντινά πλάνα από συσκευασίες του προϊόντος. Η παρουσιάστρια του προγράμματος δείχνει 

ξανά τη διαδικασία αποκάλυψης της συνταγής σε άλλη συσκευασία του ίδιου προϊόντος. 

Μεταδίδονται κοντινά πλάνα από το προϊόν. 

… 

- … Χριστιάνα μου άμαν το βγάλουμε από τη συσκευασία είναι αυτό εδώ. 

Προβάλλεται το κοτόπουλο εκτός συσκευασίας, τοποθετημένο σε σκεύος. 

Να πούμε οτι το ατόφιο στήθος κοτόπουλο μπορείτε να το τεμαχίσετε, να το σερβίρετε με τα 

σάντουιτς σας κανονικά. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία. Όμως ... 

-Α εννοείς ... Περίμενε. Εννοείς έτσι όπως είναι ... 

-Είναι κανονικό αλλαντικό. 

- ... μπορώ να το βάλω σε σάντουιτς, τοστ ... 

-Ακριβώς. Να το κόψεις φετούλες. 

- ... σαλάτα. 

-Σαλάτες, τα ριζότα. Έχουμε δείξει και πιο παλιά κάποιες άλλες συνταγές. Με τις πιο μικρές 

συσκευασίες όμως. 

Μεταδίδονται κοντινά πλάνα συσκευασιών του εν λόγω κοτόπουλου της «SNACK». Η 

παρουσιάστρια αγγίζει συσκευασίες του εν λόγω προϊόντος. 

Τώρα, ο λόγος που έχει κάνει η «SNACK» αυτό, είναι τώρα για τα Χριστούγεννα Χριστιάνα 

μου, ούτως ώστε, αν κάποιος δεν θέλει το gammon ρε παιδί μου, λόγω του λίπους ή οτιδήποτε 

άλλο, μπορεί να χρησιμοποιήσει ...  

-Υπάρχει και άλλη επιλογή. 

-Ακριβώς. ... 

... 

-Να σου πω και για σαλάτες είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή γιατί, ως συνήθως, αν θέλεις να 

φτιάξεις μία σαλάτα που να 'χει μέσα και λίγη πρωτεΐνη κ.λπ, να βάλεις λίγο κοτόπουλο ... 

-Τέλεια. 

-Σκέφτεσαι «που να κάτσω τώρα να μεγειρέψω το κοτόπουλο» ... 

-Είναι η εύκολη λύση. 

-Είναι ευκολία αυτό. Μεγάλη. 

... 

Η παρουσιάστρια αναφέρει στον Γιώργο τι θα ήθελε να φτιάξει σε επόμενα προγράμματα. 

Στην οθόνη προβάλλονται κοντινά πλάνα συσκευασιών ατόφιου στήθους κοτόπουλου 

(christmas edition) της «SNACK», καθώς και συσκευασιών με λωρίδες μπέικον της ίδιας 

εταιρείας. 

... 

Ο Γιώργος ξεφουρνίζει το ψημένο κοτόπουλο. 

Και πόσες μέρες, αν θέλουμε Γιώργο μου να το φτιάξουμε και να το βάλουμε στα σάντουιτς 

μας, πόσες μέρες αντέχει; 
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-Να σου πω Χριστιάνα μου. Καλό είναι, αν θα το χρησιμοποιήσουμε το κοτόπουλο έτσι όπως 

είναι, το συγκεκριμένο, το christmas edition, για τα σάντουιτς μας ή τις σαλάτες μας, θα το 

ανοίξουμε όπως είναι, θα το κόψουμε, θα το βάλουμε σ' ένα πλαστικό, θα το σφραγίσουμε και 

θα το βάλουμε στο ψυγείο μας.  

-Ναι. 

-Αυτό είναι για να το φάμε την ίδια ώρα.  

-Α, ωραία. Εντάξει. Άρα, εδώ γράφει οδηγίες πάνω. 

-Ναι. Γράφει οδηγίες πάνω του. 

Η παρουσιάστρια πιάνει συσκευασία του εν λόγω κοτόπουλου και διαβάζει στοιχεία / 

πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτήν. 

... 

 

Τα γεγονότα που περιγράφονται πιο πάνω είχαν συνολική διάρκεια 2' και 43''.   

 

2. Στις 16/12/2020, μεταξύ των ωρών 15:20-17:40, ο οργανισμός μετέδωσε το 

πρόγραμμα «Με αγάπη Χριστιάνα», το οποίο περιλάμβανε τοποθέτηση προϊόντων 

«SNACK ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ», υπερβαίνοντας τον συνολικό χρόνο προβολής και/ή αναφοράς σε 

προϊόντα, σε μηνύματα τοποθέτησης προϊόντων, στην περίπτωση προγράμματος ελαφράς 

ψυχαγωγίας, κατά παράβαση του άρθρου 30Ζ(3)(δ)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και 

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

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

3. Στις 16/12/2020, μεταξύ των ωρών 15:20-17:40, ο οργανισμός μετέδωσε το 

πρόγραμμα «Με αγάπη Χριστιάνα», το οποίο περιλάμβανε τοποθέτηση προϊόντων 

«SNACK ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ», προβάλλοντας σε κοντινή εστίαση τα συγκεκριμένα προϊόντα, 

κατά παράβαση του άρθρου 30Ζ(7) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

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

(Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη ΔΕΠΕ), ημερομ. 26/4/2021 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'), υπέβαλε 

γραπτώς εξηγήσεις, παραστάσεις και/ή θέσεις σε σχέση με την παρούσα. 

 

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

φάκελο της υπόθεσης. 
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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 πρόγραμμα και κρίνουμε ότι: 

 

Στις 16/12/2020, μεταξύ των ωρών 15:20-17:40, ο οργανισμός μετέδωσε το πρόγραμμα «Με 

αγάπη Χριστιάνα», το οποίο περιλάμβανε τοποθέτηση προϊόντων «SNACK 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ»: 

 

-δίνοντας υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα, περιλαμβανομένης της κοντινής 

προβολής, κατά παράβαση του άρθρου 30Ζ(3)(γ) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) –υποστοιχείο 1- 

 

-υπερβαίνοντας τον συνολικό χρόνο προβολής και/ή αναφοράς σε προϊόντα, σε μηνύματα 

τοποθέτησης προϊόντων, στην περίπτωση προγράμματος ελαφράς ψυχαγωγίας, κατά 

παράβαση του άρθρου 30Ζ(3)(δ)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) –υποστοιχείο 2- 

 

-προβάλλοντας σε κοντινή εστίαση τα συγκεκριμένα προϊόντα, κατά παράβαση του άρθρου 

30Ζ(7) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) –υποστοιχείο 3- 

 

(Τα γεγονότα των υποστοιχείων εκτίθενται στις σελ. 3-5 της παρούσας). 

 

Η Αρχή χαιρετίζει την απολογία, την παραδοχή και τις δεσμεύσεις του οργανισμού, ως η 

επιστολή του ημερομ. 26/4/2021, βάσει των οποίων ο οργανισμός πρόκειται να λάβει 

«αυστηρότερα μέτρα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και … διαμόρφωση ενός καλύτερου και 

ποιοτικότερου τηλεοπτικού προγράμματος». Πέραν τούτου, η Αρχή αναμένει από τον 

οργανισμό την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεών του, ως η πιο πάνω επιστολή του. 

 

Σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, η Αρχή τονίζει ξανά ότι είναι πολύ σημαντική η 

τήρηση των διατάξεων της Νομοθεσίας που αφορούν στην τοποθέτηση προϊόντων σε 

προγράμματα (ή/και στις διαφημίσεις γενικότερα), γιατί έτσι προστατεύονται οι τηλεθεατές 

από την υπερβολική έκθεση σε μηνύματα διαφημιστικού χαρακτήρα, ο υγιής ανταγωνισμός 

από στρεβλώσεις που έχουν συνέπειες στην αγορά και οι τηλεοπτικοί οργανισμοί από τον 

μεταξύ τους αθέμιτο ανταγωνισμό. Η προβολή συγκεκριμένων προϊόντων και/ή υπηρεσιών 

μέσα από τηλεοπτικά προγράμματα με ευνοϊκότερο τρόπο, δημιουργεί συνθήκες άνισου και 

αθέμιτου ανταγωνισμού, και δεν επιτρέπεται. 
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Υπό το φως των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχουν παραβάσεις του 

άρθρου 30Z (3)(γ), (3)(δ)(ii) και (7) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

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 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. 

 

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. 25/2021 (92) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ALPHA ΚΥΠΡΟΥ», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ALPHA 

TELEVISION CYPRUS LIMITED» 

   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

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

Ποΐζη, Τάσου Κυρμίτση και Πάνου Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

Τα Μέλη της Αρχής κ.κ. Αγγελική Λαζάρου και Χρύσω Τσόκκου, αν και παρευρέθηκαν 

κανονικά στη συνεδρία, αποχώρησαν κατά την εξέταση της υπόθεσης, με βάση τις αρχές 

που αποφασίστηκαν στην απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην 

Αναθεωρητική Έφεση αρ. 140/2009. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 9 Ιουνίου 2021, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην παρούσα 

υπόθεση υπάρχουν παραβάσεις του άρθρου 30Ζ (3)(γ), (3)(δ)(ii) και (7) του περί 

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

μεταγενέστερα).  

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

 

30Ζ (3) Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων οφείλουν να 

πληρούν σωρευτικά όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

(γ) δεν επιτρέπεται να δίνουν υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα, 

περιλαμβανομένης της κοντινής και/ή παρατεταμένης προβολής.  

 

(δ) Οι θεατές ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων ως εξής: 

(ii) ο συνολικός χρόνος προβολής και/ή αναφοράς σε προϊόντα/υπηρεσίες, σε μηνύματα 

τοποθέτησης προϊόντων περιορίζεται στο ελάχιστο του συνολικού χρόνου του 

προγράμματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και, εν πάση περιπτώσει, σε καμιά 

περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά, στις περιπτώσεις 

κινηματογραφικών έργων και τηλεταινιών και τo ένα (1) λεπτό, στις περιπτώσεις 

επεισοδίων σειρών, αθλητικών και ελαφράς ψυχαγωγίας προγραμμάτων: 
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Νοείται ότι, από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου εξαιρούνται προγράμματα που δεν 

είναι παραγωγή ή ανάθεση του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

ή επιχείρησης συνδεόμενης με τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με την 

προϋπόθεση ότι ο πάροχος δεν ωφελείται οικονομικά ή με άλλο τρόπο από την 

τοποθέτηση προϊόντων. 

 

(7) Απαγορεύεται η κοντινή εστίαση και/ή η παρατεταμένη προβολή των προϊόντων. 

 

Η Αρχή έδωσε στον οργανισμό το δικαίωμα να ακουστεί 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 τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

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

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

κυρώσεων.  

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 30/6/2021, κάλεσε τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να 

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

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, η Αρχή θα προχωρήσει στην επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων. 

 

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

(Χατζηαναστασίου, Ιωαννίδη ΔΕΠΕ), ημερομ. 14/7/2021 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'), υπέβαλε 

γραπτώς απόψεις για σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

 

Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο της επιστολής του οργανισμού, ημερομ. 14/7/2021, ως 

επίσης και τις διαπιστωθείσες παραβάσεις της υπόθεσης, η Αρχή παραπέμπει τον 

οργανισμό στη σελ. 6 της ταυτάριθμης απόφασής της, ημερομ. 9/6/2021, όπου και 

τοποθετείται σχετικά.   

 

Πέραν των πιο πάνω, σε σχέση με τις παραβάσεις της υπόθεσης, η Αρχή αναφέρει ή/και 

επαναλαμβάνει τα εξής: 

 

Όπως έχει διαπιστωθεί, στο πλαίσιο του επίμαχου προγράμματος του οργανισμού, 

μεταδόθηκε διαφημιστική παρουσίαση προϊόντων «SNACK ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ», η οποία  
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υπερέβαινε τον επιτρεπόμενο (συνολικό) χρόνο προβολής και/ή αναφοράς σε προϊόντα / 

υπηρεσίες σε μηνύματα τοποθέτησης προϊόντων, ο οποίος, στις περιπτώσεις προγραμμάτων 

ελαφράς ψυχαγωγίας, ορίζεται στο ένα (1) λεπτό. Επίσης, στα τοποθετούμενα προϊόντα 

δόθηκε υπερβολική προβολή, περιλαμβανομένης της κοντινής εστίασης, κατά παράβαση 

της κείμενης νομοθεσίας. Η Αρχή επαναλαμβάνει στον οργανισμό ότι η προβολή (οπτική 

και/ή λεκτική) συγκεκριμένων προϊόντων και/ή υπηρεσιών με ευνοϊκότερο τρόπο μέσα από 

τηλεοπτικά προγράμματα, δεν επιτρέπεται και αποτελεί σοβαρή παράβαση γιατί δημιουργεί 

συνθήκες άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού. 

 

Υπό το φως 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 16/12/2020, κυρώσεις ως ακολούθως:  

 

● Για την παράβαση του άρθρου 30Ζ(3)(γ) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) –υποστοιχείο 1-, το 

διοικητικό πρόστιμο των €4.250. 

● Για την παράβαση του άρθρου 30Ζ(3)(δ)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) –υποστοιχείο 2-, το 

διοικητικό πρόστιμο των €4.250. 

● Για την παράβαση του άρθρου 30Ζ(7) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) –υποστοιχείο 3-, η 

Αρχή δεν επιβάλλει οποιανδήποτε κύρωση, λόγω ομοιότητας των γεγονότων και των 

συστατικών στοιχείων της παράβασης με εκείνων του υποστοιχείου 1, στο οποίο έχει ήδη 

επιβληθεί κύρωση. 

 

Ο οργανισμός καλείται να καταβάλει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το συνολικό 

διοικητικό πρόστιμο των €8.500 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. 

 


