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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 44/2019(6)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «NEW EXTRA TV», ιδιοκτησίας της εταιρείας Κ/Κ. 

EXTRA T.V. LIMITED 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 9 Μαρτίου, 2022 

 

Eνώπιον: Ρόνας Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, Σέργιου Ποΐζη, Τάσου 

Κυρμίτση, Χρύσως Τσόκκου, Αγγελικής Λαζάρου, Πάνου Κανελλόπουλου, Μελών.   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις από 

μέρους του οργανισμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 33(5)(α), (β)(i), (ii) και (iii) του περί 

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

μεταγενέστερα) 

 

Το πιο άρθρο αναφέρει: 

 

33 (5) Η τηλεοπτική διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών απαγορεύεται: 

(α) Από τις 06.00 μέχρι και τις 22:00 καθημερινά∙ 

(β) από τις 06.00 μέχρι τις 23.00 κατά τη διάρκεια –  

(i) των σχολικών αργιών όπως αυτές καθορίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες 

Κανονισμούς περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης και Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, 

(ii) του Σαββάτου και της Κυριακής, 

(iii) των ημερών που προηγούνται των πιο πάνω.  

 

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

5.9.2019 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 
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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 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. 

 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις που τέθηκαν υπόψη του οργανισμού, εκτίθενται πιο κάτω στα 

υποστοιχεία 1 – 70: 

 

1.  Στις 15.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 20:25 – 20:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil the explorers», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέοι explorers από τη 

playmobil. Οι φίλοι μας εξερευνούν τον κόσμο των δεινοσαύρων. Ένας ταγόσαυρος και ένας 

δοροδάκτυλος! Οχι, ο Κουίν και οι μοχθηροί λαθροκυνηγοί αιχμαλωτίζουν τους δεινόσαυρους. 

Κλείστε την πύλη! Ενεργοποιείστε το λέιζερ! Ξεφεύγουν! Νέες συναρπαστικές περιπέτειες με τους 

explorers από τη playmobil.  

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες 

δεινοσαύρων στη μορφή playmobil. 
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2. Στις 15.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 20:25 – 20:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil fairies», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μαγικό 

νεραϊδοδάσος από τη playmobil. Εδώ ζουν οι μονόκεροι και οι νεράιδες. Μία νεραϊδοάμαξα και η 

μαγική γόνδολα. Από το μαγικό ανθό, γεννήθηκε μια νεραϊδούλα! Νέο μαγικό νεραϊδοδάσος από 

τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες του 

νεραϊδοδάσους στη μορφή playmobil. 

 

3. Στις 15.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 20:25 – 20:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city action», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αστυνομική 

επιχείρηση από τη playmobil. Επίθεση στο όχημα της χρηματαποστολής. Μας παγίδεψαν με τη 

γουρούνα. Όχι, είναι προδότης. Και επαναλαμβάνει, όλοι έτοιμοι. Ανάψτε τα φώτα και απογειώστε 

το ελικόπτερο. Νέα αστυνομική επιχείρηση από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από 

αστυνομικούς, αυτοκινητάκια σε μορφή της playmobil. 

 

4. Στις 15.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 20:25 – 20:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil top agents», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. Ο δόκτωρ Ντροπ δίνει οδηγίες στην ομάδα από το αρχηγείο του. Το μέγα 

ντρον κατευθύνεται ενάντια στον πράκτορα Μπιν με το κατασκοπευτικό του όχημα. Όχι πλησιάζει 

το πικαπ. Εμπρός απογειώστε το τζετ από το θωρακισμένο όχημα. Επίθεση! Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από τη 

σειρά top agents της playmobil. 

 

5. Στις 15.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 22:30 – 22:45, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego ninjago», κατά παράβαση του 
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άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Ένωσε τις δυνάμεις σου 

με τους νίντζα για να σταματήσεις τους κυνηγούς δράκων.  Πιάσε τα όπλα σου, μπες στη μάχη με 

τη μητέρα όλων των δράκων και αντιστάσου στις επιθέσεις του ντίζεντορ. Ελευθέρωσε τους 

δράκους και γίνε νίντζα με τα νέα lego ninjago set.  

Στην οθόνη προβάλλονται παιδιά να παίζουν με τις φιγούρες lego ninjago. 

 

6. Στις 15.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 22:30 – 22:45, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city life - σπίτι», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μοντέρνο σπίτι από 

την playmobil. Οι πρώτοι καλεσμένοι έφτασαν. Τι λέτε για μια ξενάγηση στο σπίτι; Ουάου! Το 

καθιστικό και η κουζίνα είναι τεράστια. Ας ανάψουμε τα φώτα και την πολύχρωμη γιρλάντα. Νέο 

μοντέρνο σπίτι από την playmobil.  

Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα με το παιδικό σπίτι-παιχνίδι και φιγούρες ανθρώπων στη 

μορφή της playmobil.  

 

7. Στις 15.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 22:30 – 22:45, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «μόντε κάρλο μεταλλικό όπλο παιχνίδι», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της διαφήμισης διεξάγεται διάλογος μεταξύ παιδιού και 

μεσήλικα κυρίου, ως εξής: 

– Για να δω μικρέ, για να δω, δεν βλέπεις τι γράφει η πινακίδα; 

– Ναι, το βλέπω. 

– Εδώ γράφει πως απαγορεύεται το κυνήγι. 

– Μα το όπλο μου δεν είναι πυροβόλο, είναι για παιχνίδι μόνο. 

– Άσε με να το κοιτάξω  

(πλάνα που παρουσιάζουν το μεσήλικα κύριο περιεργάζεται το όπλο) 

– Σαν αληθινό μου φαίνεται. Έχει ακόμα και δικές του χαρτούτσες. Έχεις δίκαιο, είναι για 

παιχνίδι μόνο. 

– Ε, μπορώ να φύγω τώρα; 

 

Προβάλλονται πλάνα με αγόρι και κύριο που φορά στολή (σ.σ. προφανώς ο θυροφύλακας) να 

είναι στη φύση και να υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 
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ΚΥΝΗΓΙ. Ο εκφωνητής αναφέρει «Μόντε κάρλο. Το μεταλλικό όπλο παιχνίδι με τη δερμάτινη 

ζώνη και ακίνδυνες χαρτούτσες. Αντιπρόσωποι και Διανομείς: Μίτσιγγας Wonderland» και 

ταυτόχρονα προβάλλονται πλάνα του όπλου και χαρτούτσες. 

 

8. Στις 15.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 22:30 – 22:45, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city life – εμπορικό κέντρο», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο εμπορικό κέντρο 

από τη playmobil. Αχ τι τέλεια φορέματα. Νέα μικρή ανάληψη και φύγαμε για τα καταστήματα. 

Μμμμ! Τι νόστιμα cup cakes.  Νέο εμπορικό κέντρο από τη playmobil. 

Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα με το παιχνίδι και τις φιγούρες ανθρώπων και αντικειμένων 

στη μορφή της playmobil.  

 

9. Στις 16.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 21:15 – 21:30, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil the explorers», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέοι explorers από τη 

playmobil. Οι φίλοι μας εξερευνούν τον κόσμο των δεινοσαύρων. Ένας ταγόσαυρος και ένας 

δοροδάκτυλος! Οχι, ο Κουίν και οι μοχθηροί λαθροκυνηγοί αιχμαλωτίζουν τους δεινόσαυρους. 

Κλείστε την πύλη! Ενεργοποιείστε το λέιζερ! Ξεφεύγουν! Νέες συναρπαστικές περιπέτειες με τους 

explorers από τη playmobil.  

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες 

δεινοσαύρων στη μορφή playmobil. 

  

10. Στις 16.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 21:15 – 21:30, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil fairies», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μαγικό 

νεραϊδοδάσος από τη playmobil. Εδώ ζουν οι μονόκεροι και οι νεράιδες. Μία νεραϊδοάμαξα και η 

μαγική γόνδολα. Από το μαγικό ανθό, γεννήθηκε μια νεραϊδούλα! Νέο μαγικό νεραϊδοδάσος από 

τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες του 

νεραϊδοδάσους στη μορφή της playmobil. 
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11. Στις 16.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 21:15 – 21:30, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city action», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αστυνομική 

επιχείρηση από τη playmobil. Επίθεση στο όχημα της χρηματαποστολής. Μας παγίδεψαν με τη 

γουρούνα. Όχι, είναι προδότης. Και επαναλαμβάνει, όλοι έτοιμοι. Ανάψτε τα φωτά και, 

απογειώστε το ελικόπτερο. Νέα αστυνομική επιχείρηση από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από 

αστυνομικούς, αυτοκινητάκια σε μορφή της playmobil. 

 

12. Στις 16.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 21:15 – 21:30, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil top agents», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. Ο δόκτωρ Ντροπ δίνει οδηγίες στην ομάδα από το αρχηγείο του. Το μέγα 

ντρον κατευθύνεται ενάντια στον πράκτορα Μπιν με το κατασκοπευτικό του όχημα. Όχι πλησιάζει 

το πικάπ. Εμπρός απογειώστε το τζετ από το θωρακισμένο όχημα. Επίθεση! Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από τη 

σειρά top agents της playmobil. 

 

13. Στις 16.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 22:15 – 22:30, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego ninjago», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Ένωσε τις δυνάμεις σου 

με τους νίντζα για να σταματήσεις τους κυνηγούς δράκων.  Πιάσε τα όπλα σου, μπες στη μάχη με 

τη μητέρα όλων των δράκων και αντιστάσου στις επιθέσεις του ντίζεντορ. Ελευθέρωσε τους 

δράκους και γίνει νίντζα με τα νέα lego ninjago set.  

Στην οθόνη προβάλλονται παιδιά να παίζουν με τις φιγούρες lego ninjago. 

 

14. Στις 16.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 22:15 – 22:30, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city life - σπίτι», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 
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Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μοντέρνο σπίτι από 

την playmobil. Οι πρώτοι καλεσμένοι έφτασαν. Τι λέτε για μια ξενάγηση στο σπίτι; Ουάου! Το 

καθιστικό και η κουζίνα είναι τεράστια. Ας ανάψουμε τα φώτα και την πολύχρωμη γιρλάντα. Νέο 

μοντέρνο σπίτι από την playmobil.  

Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα με το παιδικό σπίτι-παιχνίδι και φιγούρες ανθρώπων στη 

μορφή της playmobil.  

 

15. Στις 16.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 22:15 – 22:30, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «μόντε κάρλο μεταλλικό όπλο παιχνίδι», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της διαφήμισης διεξάγεται διάλογος μεταξύ παιδιού και 

μεσήλικα κυρίου, ως εξής: 

– Για να δω μικρέ, για να δω, δεν βλέπεις τι γράφει η πινακίδα; 

– Ναι, το βλέπω. 

– Εδώ γράφει πως απαγορεύεται το κυνήγι. 

– Μα το όπλο μου δεν είναι πυροβόλο, είναι για παιχνίδι μόνο. 

– Άσε με να το κοιτάξω  

(πλάνα που παρουσιάζουν το μεσήλικα κύριο περιεργάζεται το όπλο) 

– Σαν αληθινό μου φαίνεται. Έχει ακόμα και δικές του χαρτούτσες. Έχεις δίκαιο, είναι για 

παιχνίδι μόνο. 

– Ε, μπορώ να φύγω τώρα; 

 

Προβάλλονται πλάνα με αγόρι και κύριο που φορά στολή (σ.σ. προφανώς ο θυροφύλακας) να 

είναι στη φύση και να υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 

ΚΥΝΗΓΙ.  

Ο εκφωνητής αναφέρει «Μόντε κάρλο. Το μεταλλικό όπλο παιχνίδι με τη δερμάτινη ζώνη και 

ακίνδυνες χαρτούτσες. Αντιπρόσωποι και Διανομείς: Μίτσιγγας Wonderland» και ταυτόχρονα 

προβάλλονται πλάνα του όπλου και χαρτούτσες. 

 

16. Στις 16.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 22:15 – 22:30, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city life – εμπορικό κέντρο», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο εμπορικό κέντρο 

από τη playmobil. Αχ τι τέλεια φορέματα. Νέα μικρή ανάληψη και φύγαμε για τα καταστήματα. 

Μμμμ! Τι νόστιμα cup cakes.  Νέο εμπορικό κέντρο από τη playmobil. 
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Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα με το παιχνίδι και τις φιγούρες ανθρώπων και αντικειμένων σε 

μορφή της playmobil.  

 

17. Στις 17.12.2018, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των ωρών 21:20 – 21:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil the explorers», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέοι explorers από τη 

playmobil. Οι φίλοι μας εξερευνούν τον κόσμο των δεινοσαύρων. Ένας ταγόσαυρος και ένας 

δοροδάκτυλος! Οχι, ο Κουίν και οι μοχθηροί λαθροκυνηγοί αιχμαλωτίζουν τους δεινόσαυρους. 

Κλείστε την πύλη! Ενεργοποιείστε το λέιζερ! Ξεφεύγουν! Νέες συναρπαστικές περιπέτειες με τους 

explorers από τη playmobil.  

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες 

δεινοσαύρων στη μορφή playmobil. 

 

18. Στις 17.12.2018, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των ωρών 21:20 – 21:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil fairies», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μαγικό 

νεραϊδοδάσος από τη playmobil. Εδώ ζουν οι μονόκεροι και οι νεράιδες. Μία νεραϊδοάμαξα και η 

μαγική γόνδολα. Από το μαγικό ανθό, γεννήθηκε μια νεραϊδούλα! Νέο μαγικό νεραϊδοδάσος από 

τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες του 

νεραϊδοδάσους στη μορφή της playmobil. 

 

19. Στις 17.12.2018, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των ωρών 21:20 – 21:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city action», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αστυνομική 

επιχείρηση από τη playmobil. Επίθεση στο όχημα της χρηματαποστολής. Μας παγίδεψαν με τη 

γουρούνα. Όχι, είναι προδότης. Και επαναλαμβάνει, όλοι έτοιμοι. Ανάψτε τα φώτα και απογειώστε 

το ελικόπτερο. Νέα αστυνομική επιχείρηση από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από 

αστυνομικούς, αυτοκινητάκια σε μορφή της playmobil. 
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20. Στις 17.12.2018, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των ωρών 21:20 – 21:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil top agents», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. Ο δόκτωρ Ντροπ δίνει οδηγίες στην ομάδα από το αρχηγείο του. Το μέγα 

ντρον κατευθύνεται ενάντια στον πράκτορα Μπιν με το κατασκοπευτικό του όχημα. Όχι πλησιάζει 

το πικάπ. Εμπρός απογειώστε το τζετ από το θωρακισμένο όχημα. Επίθεση! Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από τη 

σειρά top agents της playmobil. 

  

21. Στις 18.12.2018, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των ωρών 21:10 – 21:25, ο  οργανισμός μετέδωσε 

διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil the explorers», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέοι explorers από τη 

playmobil. Οι φίλοι μας εξερευνούν τον κόσμο των δεινοσαύρων. Ένας ταγόσαυρος και ένας 

δοροδάκτυλος! Οχι, ο Κουίν και οι μοχθηροί λαθροκυνηγοί αιχμαλωτίζουν τους δεινόσαυρους. 

Κλείστε την πύλη! Ενεργοποιείστε το λέιζερ! Ξεφεύγουν! Νέες συναρπαστικές περιπέτειες με τους 

explorers από τη playmobil.  

 Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες 

δεινοσαύρων στη μορφή playmobil. 

 

 

22. Στις 18.12.2018, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των ωρών 21:10 – 21:25, ο  οργανισμός μετέδωσε 

διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil fairies», κατά παράβαση του άρθρου 

33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μαγικό 

νεραϊδοδάσος από τη playmobil. Εδώ ζουν οι μονόκεροι και οι νεράιδες. Μία νεραϊδοάμαξα και η 

μαγική γόνδολα. Από το μαγικό ανθό, γεννήθηκε μια νεραϊδούλα! Νέο μαγικό νεραϊδοδάσος από 

τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες του 

νεραϊδοδάσους στη μορφή της playmobil. 
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23. Στις 18.12.2018, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των ωρών 21:10 – 21:25, ο  οργανισμός μετέδωσε 

διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city action», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αστυνομική 

επιχείρηση από τη playmobil. Επίθεση στο όχημα της χρηματαποστολής. Μας παγίδεψαν με τη 

γουρούνα. Όχι, είναι προδότης. Και επαναλαμβάνει, όλοι έτοιμοι. Ανάψτε τα φώτα και απογειώστε 

το ελικόπτερο. Νέα αστυνομική επιχείρηση από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από 

αστυνομικούς, αυτοκινητάκια σε μορφή της playmobil. 

 

24. Στις 18.12.2018, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των ωρών 21:10 – 21:25, ο  οργανισμός μετέδωσε 

διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil top agents», κατά παράβαση του άρθρου 

33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. Ο δόκτωρ Ντροπ δίνει οδηγίες στην ομάδα από το αρχηγείο του. Το μέγα 

ντρον κατευθύνεται ενάντια στον πράκτορα Μπιν με το κατασκοπευτικό του όχημα. Όχι πλησιάζει 

το πικάπ. Εμπρός απογειώστε το τζετ από το θωρακισμένο όχημα. Επίθεση! Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από τη 

σειρά top agents της playmobil. 

 

25. Στις 19.12.2018, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των ωρών 21:20 – 21:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil the explorers», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέοι explorers από τη 

playmobil. Οι φίλοι μας εξερευνούν τον κόσμο των δεινοσαύρων. Ένας ταγόσαυρος και ένας 

δοροδάκτυλος! Οχι, ο Κουίν και οι μοχθηροί λαθροκυνηγοί αιχμαλωτίζουν τους δεινόσαυρους. 

Κλείστε την πύλη! Ενεργοποιείστε το λέιζερ! Ξεφεύγουν! Νέες συναρπαστικές περιπέτειες με τους 

explorers από τη playmobil.  

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες 

δεινοσαύρων στη μορφή playmobil. 

 

26. Στις 19.12.2018, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των ωρών 21:20 – 21:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil fairies», κατά παράβαση του 
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άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μαγικό 

νεραϊδοδάσος από τη playmobil. Εδώ ζουν οι μονόκεροι και οι νεράιδες. Μία νεραϊδοάμαξα και η 

μαγική γόνδολα. Από το μαγικό ανθό, γεννήθηκε μια νεραϊδούλα! Νέο μαγικό νεραϊδοδάσος από 

τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες του 

νεραϊδοδάσους στη μορφή της playmobil. 

 

27. Στις 19.12.2018, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των ωρών 21:20 – 21:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city action», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αστυνομική 

επιχείρηση από τη playmobil. Επίθεση στο όχημα της χρηματαποστολής. Μας παγίδεψαν με τη 

γουρούνα. Όχι, είναι προδότης. Και επαναλαμβάνει, όλοι έτοιμοι. Ανάψτε τα φώτα και απογειώστε 

το ελικόπτερο. Νέα αστυνομική επιχείρηση από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από 

αστυνομικούς, αυτοκινητάκια σε μορφή της playmobil. 

 

28. Στις 19.12.2018, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των ωρών 21:20 – 21:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil top agents», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. Ο δόκτωρ Ντροπ δίνει οδηγίες στην ομάδα από το αρχηγείο του. Το μέγα 

ντρον κατευθύνεται ενάντια στον πράκτορα Μπιν με το κατασκοπευτικό του όχημα. Όχι πλησιάζει 

το πικάπ. Εμπρός απογειώστε το τζετ από το θωρακισμένο όχημα. Επίθεση! Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από τη 

σειρά top agents της playmobil. 

 

29. Στις 20.12.2018, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 21:10 – 21:25, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil the explorers», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  
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Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέοι explorers από τη 

playmobil. Οι φίλοι μας εξερευνούν τον κόσμο των δεινοσαύρων. Ένας ταγόσαυρος και ένας 

δοροδάκτυλος! Οχι, ο Κουίν και οι μοχθηροί λαθροκυνηγοί αιχμαλωτίζουν τους δεινόσαυρους. 

Κλείστε την πύλη! Ενεργοποιείστε το λέιζερ! Ξεφεύγουν! Νέες συναρπαστικές περιπέτειες με τους 

explorers από τη playmobil.  

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες 

δεινοσαύρων στη μορφή playmobil. 

 

30. Στις 20.12.2018, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 21:10 – 21:25, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil fairies», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μαγικό 

νεραϊδοδάσος από τη playmobil. Εδώ ζουν οι μονόκεροι και οι νεράιδες. Μία νεραϊδοάμαξα και η 

μαγική γόνδολα. Από το μαγικό ανθό, γεννήθηκε μια νεραϊδούλα! Νέο μαγικό νεραϊδοδάσος από 

τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες του 

νεραϊδοδάσους στη μορφή της playmobil. 

 

31. Στις 20.12.2018, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 21:10 – 21:25, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city action», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αστυνομική 

επιχείρηση από τη playmobil. Επίθεση στο όχημα της χρηματαποστολής. Μας παγίδεψαν με τη 

γουρούνα. Όχι, είναι προδότης. Και επαναλαμβάνει, όλοι έτοιμοι. Ανάψτε τα φώτα και απογειώστε 

το ελικόπτερο. Νέα αστυνομική επιχείρηση από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από 

αστυνομικούς, αυτοκινητάκια σε μορφή της playmobil. 

 

32. Στις 20.12.2018, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 21:10 – 21:25, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil top agents», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. Ο δόκτωρ Ντροπ δίνει οδηγίες στην ομάδα από το αρχηγείο του. Το μέγα 

ντρον κατευθύνεται ενάντια στον πράκτορα Μπιν με το κατασκοπευτικό του όχημα. Όχι πλησιάζει 
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το πικάπ. Εμπρός απογειώστε το τζετ από το θωρακισμένο όχημα. Επίθεση! Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από τη 

σειρά top agents της playmobil. 

 

33. Στις 21.12.2018, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 22:30 – 22:45, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego ninjago», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(iii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Ένωσε τις δυνάμεις σου 

με τους νίντζα για να σταματήσεις τους κυνηγούς δράκων.  Πιάσε τα όπλα σου, μπες στη μάχη με 

τη μητέρα όλων των δράκων και αντιστάσου στις επιθέσεις του ντίζεντορ. Ελευθέρωσε τους 

δράκους και γίνει νίντζα με τα νέα lego ninjago set.  

Στην οθόνη προβάλλονται παιδιά να παίζουν με τις φιγούρες lego ninjago. 

 

34. Στις 21.12.2018, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 22:30 – 22:45, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city life - σπίτι», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(iii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μοντέρνο σπίτι από 

την playmobil. Οι πρώτοι καλεσμένοι έφτασαν. Τι λέτε για μια ξενάγηση στο σπίτι; Ουάου! Το 

καθιστικό και η κουζίνα είναι τεράστια. Ας ανάψουμε τα φώτα και την πολύχρωμη γιρλάντα. Νέο 

μοντέρνο σπίτι από την playmobil.  

Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα με το παιδικό σπίτι-παιχνίδι και φιγούρες ανθρώπων στη 

μορφή της playmobil.  

 

35. Στις 21.12.2018, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 22:30 – 22:45, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «μοντε κάρλο, μεταλλικό όπλο παιχνίδι», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(iii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της διαφήμισης διεξάγεται διάλογος μεταξύ παιδιού και 

μεσήλικα κυρίου, ως εξής: 

– Για να δω μικρέ, για να δω, δεν βλέπεις τι γράφει η πινακίδα; 

– Ναι, το βλέπω. 

– Εδώ γράφει πως απαγορεύεται το κυνήγι. 

– Μα το όπλο μου δεν είναι πυροβόλο, είναι για παιχνίδι μόνο. 

– Άσε με να το κοιτάξω  
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(πλάνα που παρουσιάζουν το μεσήλικα κύριο περιεργάζεται το όπλο) 

– Σαν αληθινό μου φαίνεται. Έχει ακόμα και δικές του χαρτούτσες. Έχεις δίκαιο, είναι για 

παιχνίδι μόνο. 

– Ε, μπορώ να φύγω τώρα; 

 

Προβάλλονται πλάνα με αγόρι και κύριο που φορά στολή (σ.σ. προφανώς ο θυροφύλακας) να 

είναι στη φύση και να υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 

ΚΥΝΗΓΙ.  

Ο εκφωνητής αναφέρει «Μόντε κάρλο. Το μεταλλικό όπλο παιχνίδι με τη δερμάτινη ζώνη και 

ακίνδυνες χαρτούτσες. Αντιπρόσωποι και Διανομείς: Μίτσιγγας Wonderland» και ταυτόχρονα 

προβάλλονται πλάνα του όπλου και χαρτούτσες. 

 

36. Στις 22.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 20:35 – 20:50, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil the explorers», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέοι explorers από τη 

playmobil. Οι φίλοι μας εξερευνούν τον κόσμο των δεινοσαύρων. Ένας ταγόσαυρος και ένας 

δοροδάκτυλος! Οχι, ο Κουίν και οι μοχθηροί λαθροκυνηγοί αιχμαλωτίζουν τους δεινόσαυρους. 

Κλείστε την πύλη! Ενεργοποιείστε το λέιζερ! Ξεφεύγουν! Νέες συναρπαστικές περιπέτειες με τους 

explorers από τη playmobil.  

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες 

δεινοσαύρων στη μορφή playmobil. 

 

37. Στις 22.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 20:35 – 20:50, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil fairies», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μαγικό 

νεραϊδοδάσος από τη playmobil. Εδώ ζουν οι μονόκεροι και οι νεράιδες. Μία νεραϊδοάμαξα και η 

μαγική γόνδολα. Από το μαγικό ανθό, γεννήθηκε μια νεραϊδούλα! Νέο μαγικό νεραϊδοδάσος από 

τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες του 

νεραϊδοδάσους σε μορφή της playmobil. 

 

38. Στις 22.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 20:35 – 20:50, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city action», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  
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Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αστυνομική 

επιχείρηση από τη playmobil. Επίθεση στο όχημα της χρηματαποστολής. Μας παγίδεψαν με τη 

γουρούνα. Όχι, είναι προδότης. Και επαναλαμβάνει, όλοι έτοιμοι. Ανάψτε τα φώτα και απογειώστε 

το ελικόπτερο. Νέα αστυνομική επιχείρηση από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από 

αστυνομικούς, αυτοκινητάκια σε μορφή της playmobil. 

 

39. Στις 22.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 20:35 – 20:50, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil top agents», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. Ο δόκτωρ Ντροπ δίνει οδηγίες στην ομάδα από το αρχηγείο του. Το μέγα 

ντρον κατευθύνεται ενάντια στον πράκτορα Μπιν με το κατασκοπευτικό του όχημα. Όχι πλησιάζει 

το πικάπ. Εμπρός απογειώστε το τζετ από το θωρακισμένο όχημα. Επίθεση! Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από τη 

σειρά top agents της playmobil. 

 

40. Στις 22.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 22:10 – 22:25, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego ninjago», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Ένωσε τις δυνάμεις σου 

με τους νίντζα για να σταματήσεις τους κυνηγούς δράκων.  Πιάσε τα όπλα σου, μπες στη μάχη με 

τη μητέρα όλων των δράκων και αντιστάσου στις επιθέσεις του ντίζεντορ. Ελευθέρωσε τους 

δράκους και γίνει νίντζα με τα νέα lego ninjago set.  

Στην οθόνη προβάλλονται παιδιά να παίζουν με τις φιγούρες lego ninjago. 

 

41. Στις 22.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 22:10 – 22:25, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city life - σπίτι», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μοντέρνο σπίτι από 

την playmobil. Οι πρώτοι καλεσμένοι έφτασαν. Τι λέτε για μια ξενάγηση στο σπίτι; Ουάου! Το 
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καθιστικό και η κουζίνα είναι τεράστια. Ας ανάψουμε τα φώτα και την πολύχρωμη γιρλάντα. Νέο 

μοντέρνο σπίτι από την playmobil.  

Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα με το παιδικό σπίτι-παιχνίδι και φιγούρες ανθρώπων σε μορφή 

της playmobil.  

 

42. Στις 22.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 22:10 – 22:25, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «μοντε κάρλο, μεταλλικό όπλο παιχνίδι», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της διαφήμισης διεξάγεται διάλογος μεταξύ παιδιού και 

μεσήλικα κυρίου, ως εξής: 

– Για να δω μικρέ, για να δω, δεν βλέπεις τι γράφει η πινακίδα; 

– Ναι, το βλέπω. 

– Εδώ γράφει πως απαγορεύεται το κυνήγι. 

– Μα το όπλο μου δεν είναι πυροβόλο, είναι για παιχνίδι μόνο. 

– Άσε με να το κοιτάξω  

(πλάνα που παρουσιάζουν το μεσήλικα κύριο περιεργάζεται το όπλο) 

– Σαν αληθινό μου φαίνεται. Έχει ακόμα και δικές του χαρτούτσες. Έχεις δίκαιο, είναι για 

παιχνίδι μόνο. 

– Ε, μπορώ να φύγω τώρα; 

 

Προβάλλονται πλάνα με αγόρι και κύριο που φορά στολή (σ.σ. προφανώς ο θυροφύλακας) να 

είναι στη φύση και να υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 

ΚΥΝΗΓΙ.  

Ο εκφωνητής αναφέρει «Μόντε κάρλο. Το μεταλλικό όπλο παιχνίδι με τη δερμάτινη ζώνη και 

ακίνδυνες χαρτούτσες. Αντιπρόσωποι και Διανομείς: Μίτσιγγας Wonderland» και ταυτόχρονα 

προβάλλονται πλάνα του όπλου και χαρτούτσες. 

43. Στις 22.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 22:10 – 22:25, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city life – εμπορικό κέντρο», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο εμπορικό κέντρο 

από τη playmobil. Αχ τι τέλεια φορέματα. Νέα μικρή ανάληψη και φύγαμε για τα καταστήματα. 

Μμμμ! Τι νόστιμα cup cakes.  Νέο εμπορικό κέντρο από τη playmobil. 

Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα με το παιχνίδι και τις φιγούρες ανθρώπων και αντικείμενα σε 

μορφή της playmobil.  
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44. Στις 23.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil the explorers», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέοι explorers από τη 

playmobil. Οι φίλοι μας εξερευνούν τον κόσμο των δεινοσαύρων. Ένας ταγόσαυρος και ένας 

δοροδάκτυλος! Οχι, ο Κουίν και οι μοχθηροί λαθροκυνηγοί αιχμαλωτίζουν τους δεινόσαυρους. 

Κλείστε την πύλη! Ενεργοποιείστε το λέιζερ! Ξεφεύγουν! Νέες συναρπαστικές περιπέτειες με τους 

explorers από τη playmobil.  

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες 

δεινοσαύρων στη μορφή playmobil. 

 

45. Στις 23.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil fairies», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μαγικό 

νεραϊδοδάσος από τη playmobil. Εδώ ζουν οι μονόκεροι και οι νεράιδες. Μία νεραϊδοάμαξα και η 

μαγική γόνδολα. Από το μαγικό ανθό, γεννήθηκε μια νεραϊδούλα! Νέο μαγικό νεραϊδοδάσος από 

τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες του 

νεραϊδοδάσους σε μορφή της playmobil. 

 

46. Στις 23.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city action», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αστυνομική 

επιχείρηση από τη playmobil. Επίθεση στο όχημα της χρηματαποστολής. Μας παγίδεψαν με τη 

γουρούνα. Όχι, είναι προδότης. Και επαναλαμβάνει, όλοι έτοιμοι. Ανάψτε τα φώτα και απογειώστε 

το ελικόπτερο. Νέα αστυνομική επιχείρηση από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από 

αστυνομικούς, αυτοκινητάκια σε μορφή της playmobil. 

 

47. Στις 23.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil top agents», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  
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Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. Ο δόκτωρ Ντροπ δίνει οδηγίες στην ομάδα από το αρχηγείο του. Το μέγα 

ντρον κατευθύνεται ενάντια στον πράκτορα Μπιν με το κατασκοπευτικό του όχημα. Όχι πλησιάζει 

το πικάπ. Εμπρός απογειώστε το τζετ από το θωρακισμένο όχημα. Επίθεση! Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από τη 

σειρά top agents της playmobil. 

 

48. Στις 24.12.2018, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των ωρών 22:20 – 22:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil the explorers», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέοι explorers από τη 

playmobil. Οι φίλοι μας εξερευνούν τον κόσμο των δεινοσαύρων. Ένας ταγόσαυρος και ένας 

δοροδάκτυλος! Οχι, ο Κουίν και οι μοχθηροί λαθροκυνηγοί αιχμαλωτίζουν τους δεινόσαυρους. 

Κλείστε την πύλη! Ενεργοποιείστε το λέιζερ! Ξεφεύγουν! Νέες συναρπαστικές περιπέτειες με τους 

explorers από τη playmobil.  

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες 

δεινοσαύρων στη μορφή playmobil. 

 

49. Στις 24.12.2018, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των ωρών 22:20 – 22:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil fairies», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μαγικό 

νεραϊδοδάσος από τη playmobil. Εδώ ζουν οι μονόκεροι και οι νεράιδες. Μία νεραϊδοάμαξα και η 

μαγική γόνδολα. Από το μαγικό ανθό, γεννήθηκε μια νεραϊδούλα! Νέο μαγικό νεραϊδοδάσος από 

τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες του 

νεραϊδοδάσους σε μορφή της playmobil. 

 

50. Στις 24.12.2018, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των ωρών 22:20 – 22:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city action», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  
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Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αστυνομική 

επιχείρηση από τη playmobil. Επίθεση στο όχημα της χρηματαποστολής. Μας παγίδεψαν με τη 

γουρούνα. Όχι, είναι προδότης. Και επαναλαμβάνει, όλοι έτοιμοι. Ανάψτε τα φώτα και απογειώστε 

το ελικόπτερο. Νέα αστυνομική επιχείρηση από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από 

αστυνομικούς, αυτοκινητάκια σε μορφή της playmobil. 

 

51. Στις 24.12.2018, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των ωρών 22:20 – 22:35, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil top agents», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. Ο δόκτωρ Ντροπ δίνει οδηγίες στην ομάδα από το αρχηγείο του. Το μέγα 

ντρον κατευθύνεται ενάντια στον πράκτορα Μπιν με το κατασκοπευτικό του όχημα. Όχι πλησιάζει 

το πικάπ. Εμπρός απογειώστε το τζετ από το θωρακισμένο όχημα. Επίθεση! Νέα αποστολή top 

agents από τη playmobil. 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από το παιχνίδι με φιγούρες από τη 

σειρά top agents της playmobil. 

 

52. Στις 25.12.2018, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των ωρών 22:35 – 22:50, ο  οργανισμός μετέδωσε 

διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego ninjago», κατά παράβαση του άρθρου 

33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Ένωσε τις δυνάμεις σου 

με τους νίντζα για να σταματήσεις τους κυνηγούς δράκων.  Πιάσε τα όπλα σου, μπες στη μάχη με 

τη μητέρα όλων των δράκων και αντιστάσου στις επιθέσεις του ντίζεντορ. Ελευθέρωσε τους 

δράκους και γίνει νίντζα με τα νέα lego ninjago set.  

Στην οθόνη προβάλλονται παιδιά να παίζουν με τις φιγούρες lego ninjago. 

53. Στις 25.12.2018, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των ωρών 22:35 – 22:50, ο  οργανισμός μετέδωσε 

διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city life – σπίτι», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μοντέρνο σπίτι από 

την playmobil. Οι πρώτοι καλεσμένοι έφτασαν. Τι λέτε για μια ξενάγηση στο σπίτι; Ουάου! Το 

καθιστικό και η κουζίνα είναι τεράστια. Ας ανάψουμε τα φώτα και την πολύχρωμη γιρλάντα. Νέο 

μοντέρνο σπίτι από την playmobil.  
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Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα με το παιδικό σπίτι-παιχνίδι και φιγούρες ανθρώπων και 

αντικείμενα στη μορφή της playmobil.  

 

54. Στις 25.12.2018, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των ωρών 22:35 – 22:50, ο  οργανισμός μετέδωσε 

διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «μοντε κάρλο, μεταλλικό όπλο παιχνίδι», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της διαφήμισης διεξάγεται διάλογος μεταξύ παιδιού και 

μεσήλικα κυρίου, ως εξής: 

– Για να δω μικρέ, για να δω, δεν βλέπεις τι γράφει η πινακίδα; 

– Ναι, το βλέπω. 

– Εδώ γράφει πως απαγορεύεται το κυνήγι. 

– Μα το όπλο μου δεν είναι πυροβόλο, είναι για παιχνίδι μόνο. 

– Άσε με να το κοιτάξω  

(πλάνα που παρουσιάζουν το μεσήλικα κύριο περιεργάζεται το όπλο) 

– Σαν αληθινό μου φαίνεται. Έχει ακόμα και δικές του χαρτούτσες. Έχεις δίκαιο, είναι για 

παιχνίδι μόνο. 

– Ε, μπορώ να φύγω τώρα; 

 

Προβάλλονται πλάνα με αγόρι και κύριο που φορά στολή (σ.σ. προφανώς ο θυροφύλακας) να 

είναι στη φύση και να υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 

ΚΥΝΗΓΙ. Ο εκφωνητής αναφέρει «Μόντε κάρλο. Το μεταλλικό όπλο παιχνίδι με τη δερμάτινη 

ζώνη και ακίνδυνες χαρτούτσες. Αντιπρόσωποι και Διανομείς: Μίτσιγγας Wonderland» και 

ταυτόχρονα προβάλλονται πλάνα του όπλου και χαρτούτσες. 

 

55. Στις 25.12.2018, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των ωρών 22:35 – 22:50, ο  οργανισμός μετέδωσε 

διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city life – εμπορικό κέντρο», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο εμπορικό κέντρο 

από τη playmobil. Αχ τι τέλεια φορέματα. Νέα μικρή ανάληψη και φύγαμε για τα καταστήματα. 

Μμμμ! Τι νόστιμα cup cakes.  Νέο εμπορικό κέντρο από τη playmobil. 

Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα με το παιχνίδι και τις φιγούρες ανθρώπων και αντικείμεν στη 

μορφή της playmobil 

 

56. Στις 26.12.2018, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego ninjago», κατά παράβαση του 
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άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Ένωσε τις δυνάμεις σου 

με τους νίντζα για να σταματήσεις τους κυνηγούς δράκων.  Πιάσε τα όπλα σου, μπες στη μάχη με 

τη μητέρα όλων των δράκων και αντιστάσου στις επιθέσεις του ντίζεντορ. Ελευθέρωσε τους 

δράκους και γίνει νίντζα με τα νέα lego ninjago set.  

Στην οθόνη προβάλλονται παιδιά να παίζουν με τις φιγούρες lego ninjago. 

 

57. Στις 26.12.2018, ημέρα Tετάρτη, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city life - σπίτι», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο μοντέρνο σπίτι από 

την playmobil. Οι πρώτοι καλεσμένοι έφτασαν. Τι λέτε για μια ξενάγηση στο σπίτι; Ουάου! Το 

καθιστικό και η κουζίνα είναι τεράστια. Ας ανάψουμε τα φώτα και την πολύχρωμη γιρλάντα. Νέο 

μοντέρνο σπίτι από την playmobil.  

Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα με το παιδικό σπίτι-παιχνίδι και φιγούρες ανθρώπων και 

αντικείμενα στη μορφή της playmobil.  

 

58. Στις 26.12.2018, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «μοντε κάρλο, μεταλλικό όπλο παιχνίδι», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της διαφήμισης διεξάγεται διάλογος μεταξύ παιδιού και 

μεσήλικα κυρίου, ως εξής: 

– Για να δω μικρέ, για να δω, δεν βλέπεις τι γράφει η πινακίδα; 

– Ναι, το βλέπω. 

– Εδώ γράφει πως απαγορεύεται το κυνήγι. 

– Μα το όπλο μου δεν είναι πυροβόλο, είναι για παιχνίδι μόνο. 

– Άσε με να το κοιτάξω  

(πλάνα που παρουσιάζουν το μεσήλικα κύριο περιεργάζεται το όπλο) 

– Σαν αληθινό μου φαίνεται. Έχει ακόμα και δικές του χαρτούτσες. Έχεις δίκαιο, είναι για 

παιχνίδι μόνο. 

– Ε, μπορώ να φύγω τώρα; 

 

Προβάλλονται πλάνα με αγόρι και κύριο που φορά στολή (σ.σ. προφανώς ο θυροφύλακας) να 

είναι στη φύση και να υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 
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ΚΥΝΗΓΙ. Ο εκφωνητής αναφέρει «Μόντε κάρλο. Το μεταλλικό όπλο παιχνίδι με τη δερμάτινη 

ζώνη και ακίνδυνες χαρτούτσες. Αντιπρόσωποι και Διανομείς: Μίτσιγγας Wonderland» και 

ταυτόχρονα προβάλλονται πλάνα του όπλου και χαρτούτσες. 

 

59. Στις 26.12.2018, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «playmobil city life – εμπορικό κέντρο», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Νέο εμπορικό κέντρο 

από τη playmobil. Αχ τι τέλεια φορέματα. Νέα μικρή ανάληψη και φύγαμε για τα καταστήματα. 

Μμμμ! Τι νόστιμα cup cakes.  Νέο εμπορικό κέντρο από τη playmobil. 

Στην οθόνη προβάλλονται πλάνα με το παιχνίδι και τις φιγούρες ανθρώπων και αντικείμενα στη 

μορφή της playmobil.  

 

60. Στις 27.12.2018, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 22:40 – 22:55, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego ninjago», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Ένωσε τις δυνάμεις σου 

με τους νίντζα για να σταματήσεις τους κυνηγούς δράκων.  Πιάσε τα όπλα σου, μπες στη μάχη με 

τη μητέρα όλων των δράκων και αντιστάσου στις επιθέσεις του ντίζεντορ. Ελευθέρωσε τους 

δράκους και γίνει νίντζα με τα νέα lego ninjago set.  

Στην οθόνη προβάλλονται παιδιά να παίζουν με τις φιγούρες lego ninjago. 

 

61. Στις 27.12.2018, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 22:40 – 22:55, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «μοντε κάρλο, μεταλλικό όπλο παιχνίδι», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της διαφήμισης διεξάγεται διάλογος μεταξύ παιδιού και 

μεσήλικα κυρίου, ως εξής: 

– Για να δω μικρέ, για να δω, δεν βλέπεις τι γράφει η πινακίδα; 

– Ναι, το βλέπω. 

– Εδώ γράφει πως απαγορεύεται το κυνήγι. 

– Μα το όπλο μου δεν είναι πυροβόλο, είναι για παιχνίδι μόνο. 

– Άσε με να το κοιτάξω  

(πλάνα που παρουσιάζουν το μεσήλικα κύριο περιεργάζεται το όπλο) 
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– Σαν αληθινό μου φαίνεται. Έχει ακόμα και δικές του χαρτούτσες. Έχεις δίκαιο, είναι για 

παιχνίδι μόνο. 

– Ε, μπορώ να φύγω τώρα; 

 

Προβάλλονται πλάνα με αγόρι και κύριο που φορά στολή (σ.σ. προφανώς ο θυροφύλακας) να 

είναι στη φύση και να υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 

ΚΥΝΗΓΙ. Ο εκφωνητής αναφέρει «Μόντε κάρλο. Το μεταλλικό όπλο παιχνίδι με τη δερμάτινη 

ζώνη και ακίνδυνες χαρτούτσες. Αντιπρόσωποι και Διανομείς: Μίτσιγγας Wonderland» και 

ταυτόχρονα προβάλλονται πλάνα του όπλου και χαρτούτσες. 

 

62.  Στις 27.12.2017, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των ωρών 22:40 – 22:55, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego toys», κατά παράβαση του άρθρου 

33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από παιδιά που παίζουν με τουβλάκια 

lego, φτιάχνουν διάφορα αντικείμενα, όπως αυτοκινητάκια. Στη συνέχεια προβάλλονται πλάνα 

με ανθρώπινες φιγούρες μέσα σε αυτοκίνητα να κάνουν κούρσες ταχύτητας, ένα παιδάκι να 

παίρνει στα χέρια του κουτί παιχνιδιών.  

Κατά τη διάρκεια της προβολής των πιο πάνω πλάνων εκφωνήθηκαν τα εξής: Δεν είναι 

τουβλάκι, δεν είναι τουβλάκι. Είναι η πιο τρελή τους επιθυμία! 

Προβάλλεται επίσης πλάνο με την επιγραφή LEGO. 

 

63. Στις 28.12.2018, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 22:10 – 22:25, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego ninjago», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Ένωσε τις δυνάμεις σου 

με τους νίντζα για να σταματήσεις τους κυνηγούς δράκων.  Πιάσε τα όπλα σου, μπες στη μάχη με 

τη μητέρα όλων των δράκων και αντιστάσου στις επιθέσεις του ντίζεντορ. Ελευθέρωσε τους 

δράκους και γίνει νίντζα με τα νέα lego ninjago set.  

Στην οθόνη προβάλλονται παιδιά να παίζουν με τις φιγούρες lego ninjago. 

64. Στις 28.12.2018, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 22:10 – 22:25, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «μοντε κάρλο, μεταλλικό όπλο παιχνίδι», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της διαφήμισης διεξάγεται διάλογος μεταξύ παιδιού και 

μεσήλικα κυρίου, ως εξής: 
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– Για να δω μικρέ, για να δω, δεν βλέπεις τι γράφει η πινακίδα; 

– Ναι, το βλέπω. 

– Εδώ γράφει πως απαγορεύεται το κυνήγι. 

– Μα το όπλο μου δεν είναι πυροβόλο, είναι για παιχνίδι μόνο. 

– Άσε με να το κοιτάξω  

(πλάνα που παρουσιάζουν το μεσήλικα κύριο περιεργάζεται το όπλο) 

– Σαν αληθινό μου φαίνεται. Έχει ακόμα και δικές του χαρτούτσες. Έχεις δίκαιο, είναι για 

παιχνίδι μόνο. 

– Ε, μπορώ να φύγω τώρα; 

 

Προβάλλονται πλάνα με αγόρι και κύριο που φορά στολή (σ.σ. προφανώς ο θυροφύλακας) να 

είναι στη φύση και να υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 

ΚΥΝΗΓΙ. Ο εκφωνητής αναφέρει «Μόντε κάρλο. Το μεταλλικό όπλο παιχνίδι με τη δερμάτινη 

ζώνη και ακίνδυνες χαρτούτσες. Αντιπρόσωποι και Διανομείς: Μίτσιγγας Wonderland» και 

ταυτόχρονα προβάλλονται πλάνα του όπλου και χαρτούτσες. 

 

65. Στις 28.12.2018, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 22:10 – 22:25, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego toys», κατά παράβαση του άρθρου 

33(5)(β)(i) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από παιδιά που παίζουν με τουβλάκια 

lego, φτιάχνουν διάφορα αντικείμενα, όπως αυτοκινητάκια. Στη συνέχεια προβάλλονται πλάνα 

με ανθρώπινες φιγούρες μέσα σε αυτοκίνητα να κάνουν κούρσες ταχύτητας, ένα παιδάκι να 

παίρνει στα χέρια του κουτί παιχνιδιών.  

Κατά τη διάρκεια της προβολής των πιο πάνω πλάνων εκφωνήθηκαν τα εξής: Δεν είναι 

τουβλάκι, δεν είναι τουβλάκι. Είναι η πιο τρελή τους επιθυμία! 

Προβάλλεται επίσης πλάνο με την επιγραφή LEGO. 

 

66. Στις 29.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego ninjago», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Ένωσε τις δυνάμεις σου 

με τους νίντζα για να σταματήσεις τους κυνηγούς δράκων.  Πιάσε τα όπλα σου, μπες στη μάχη με 

τη μητέρα όλων των δράκων και αντιστάσου στις επιθέσεις του ντίζεντορ. Ελευθέρωσε τους 

δράκους και γίνει νίντζα με τα νέα lego ninjago set.  

Στην οθόνη προβάλλονται παιδιά να παίζουν με τις φιγούρες lego ninjago. 
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67. Στις 29.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «μοντε κάρλο, μεταλλικό όπλο παιχνίδι», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της διαφήμισης διεξάγεται διάλογος μεταξύ παιδιού και 

μεσήλικα κυρίου, ως εξής: 

– Για να δω μικρέ, για να δω, δεν βλέπεις τι γράφει η πινακίδα; 

– Ναι, το βλέπω. 

– Εδώ γράφει πως απαγορεύεται το κυνήγι. 

– Μα το όπλο μου δεν είναι πυροβόλο, είναι για παιχνίδι μόνο. 

– Άσε με να το κοιτάξω  

(πλάνα που παρουσιάζουν το μεσήλικα κύριο περιεργάζεται το όπλο) 

– Σαν αληθινό μου φαίνεται. Έχει ακόμα και δικές του χαρτούτσες. Έχεις δίκαιο, είναι για 

παιχνίδι μόνο. 

– Ε, μπορώ να φύγω τώρα; 

 

Προβάλλονται πλάνα με αγόρι και κύριο που φορά στολή (σ.σ. προφανώς ο θυροφύλακας) να 

είναι στη φύση και να υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 

ΚΥΝΗΓΙ. Ο εκφωνητής αναφέρει «Μόντε κάρλο. Το μεταλλικό όπλο παιχνίδι με τη δερμάτινη 

ζώνη και ακίνδυνες χαρτούτσες. Αντιπρόσωποι και Διανομείς: Μίτσιγγας Wonderland» και 

ταυτόχρονα προβάλλονται πλάνα του όπλου και χαρτούτσες. 

 

68. Στις 29.12.2018, ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego toys», κατά παράβαση του άρθρου 

33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης προβάλλονται πλάνα από παιδιά που παίζουν με τουβλάκια 

lego, φτιάχνουν διάφορα αντικείμενα, όπως αυτοκινητάκια. Στη συνέχεια προβάλλονται πλάνα 

με ανθρώπινες φιγούρες μέσα σε αυτοκίνητα να κάνουν κούρσες ταχύτητας, ένα παιδάκι να 

παίρνει στα χέρια του κουτί παιχνιδιών.  

Κατά τη διάρκεια της προβολής των πιο πάνω πλάνων εκφωνήθηκαν τα εξής: Δεν είναι 

τουβλάκι, δεν είναι τουβλάκι. Είναι η πιο τρελή τους επιθυμία! 

Προβάλλεται επίσης πλάνο με την επιγραφή LEGO. 

 

69. Στις 30.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «lego ninjago», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 
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Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης εκφωνήθηκαν τα εξής: Ένωσε τις δυνάμεις σου 

με τους νίντζα για να σταματήσεις τους κυνηγούς δράκων.  Πιάσε τα όπλα σου, μπες στη μάχη με 

τη μητέρα όλων των δράκων και αντιστάσου στις επιθέσεις του ντίζεντορ. Ελευθέρωσε τους 

δράκους και γίνει νίντζα με τα νέα lego ninjago set.  

Στην οθόνη προβάλλονται παιδιά να παίζουν με τις φιγούρες lego ninjago. 

 

70. Στις 30.12.2018, ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 22:25 – 22:40, ο  οργανισμός 

μετέδωσε διαφήμιση του παιδικού παιχνιδιού «μοντε κάρλο, μεταλλικό όπλο παιχνίδι», 

κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της διαφήμισης διεξάγεται διάλογος μεταξύ παιδιού και 

μεσήλικα κυρίου, ως εξής: 

– Για να δω μικρέ, για να δω, δεν βλέπεις τι γράφει η πινακίδα; 

– Ναι, το βλέπω. 

– Εδώ γράφει πως απαγορεύεται το κυνήγι. 

– Μα το όπλο μου δεν είναι πυροβόλο, είναι για παιχνίδι μόνο. 

– Άσε με να το κοιτάξω  

(πλάνα που παρουσιάζουν το μεσήλικα κύριο περιεργάζεται το όπλο) 

– Σαν αληθινό μου φαίνεται. Έχει ακόμα και δικές του χαρτούτσες. Έχεις δίκαιο, είναι για 

παιχνίδι μόνο. 

– Ε, μπορώ να φύγω τώρα; 

 

Προβάλλονται πλάνα με αγόρι και κύριο που φορά στολή (σ.σ. προφανώς ο θυροφύλακας) να 

είναι στη φύση και να υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 

ΚΥΝΗΓΙ. Ο εκφωνητής αναφέρει «Μόντε κάρλο. Το μεταλλικό όπλο παιχνίδι με τη δερμάτινη 

ζώνη και ακίνδυνες χαρτούτσες. Αντιπρόσωποι και Διανομείς: Μίτσιγγας Wonderland» και 

ταυτόχρονα προβάλλονται πλάνα του όπλου και χαρτούτσες. 

 

Ο οργανισμός με επιστολή του Εκτελεστικού Προέδρου του, κ. Κούλλη Κωνσταντίνου, ημερομ. 

13.9.2019 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’), παραδέχτηκε την προβολή διαφημίσεων, απολογήθηκε για το 

συμβάν και  ενημέρωσε την Αρχή ότι επιθυμεί να παραστεί στην συνεδρία της Αρχής για να 

υποβάλει τις εξηγήσεις και/ή τις θέσεις του και προφορικώς.   

Ο οργανισμός δεν εξέφρασε την επιθυμία να επιθεωρήσει τον διοικητικό φάκελο της υπό 

αναφορά υπόθεσης.  

 

Η Αρχή στη συνεδρία της με υπ’ αριθμό 41/2020 και ημερομ.18.11.2020, κατά τη συζήτηση του 

θέματος «Εκκρεμούσες Υποθέσεις εναντίον ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών»,  (θέμα αρ.5.8), 

αποφάσισε, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα: 
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Η Αρχή αφού συζήτησε το θέμα, έδωσε οδηγίες όπως αποσταλεί επιστολή σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους οργανισμούς με την οποία να ενημερώνονται επί του θέματος και να τους 

ζητείται, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των υποθέσεών τους και χωρίς σε 

καμία περίπτωση να αναιρείται ή να αμφισβητείται το θεμελιώδες δικαίωμά τους για φυσική 

παρουσία και προφορική ακρόαση, όπως την ενημερώσουν γραπτώς, εάν είναι δυνατόν το 

αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020, κατά πόσον ειδικά για αυτή τη δύσκολη για όλους 

περίοδο και μέχρι οι συνθήκες να το επιτρέψουν, θα μπορούσαν να αποδεχτούν την εισήγηση όπως 

ασκήσουν το δικαίωμα ακρόασής τους γραπτώς με την υποβολή, εκ μέρους τους, γραπτών 

παραστάσεων.  

 

Ως εκ τούτου, η Αρχή με επιστολή της με ημερομ.19.11.2020, ενημέρωσε τον οργανισμό 

σχετικά με την πιο πάνω πρότασή της.  

 

Ο οργανισμός με ηλεκτρονικό του μήνυμα ημερομ. 2.12.2020 σημείωσε ότι επιθυμεί να 

παραστεί ενώπιον της Αρχής κατά την εξέταση της υπόθεσης αρ.φακ. 44/2019(6). 

 

Η Αρχή με επιστολή της, ημερομ. 10.12.2020, ενημέρωσε τον τηλεοπτικό οργανισμό ότι εφόσον 

επιθυμεί να υποβάλει προσωπικώς τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις και/ή τις θέσεις του 

αναφορικά με την υπόθεση 44/2019(6), θα ειδοποιηθεί σχετικά με επόμενη επιστολή της.  

 

Η Αρχή με επιστολή της, ημερομ. 2.11.2021, κάλεσε τον τηλεοπτικό οργανισμό NEW EXTRA 

TV να παραστεί στη συνεδρία της ημερομ. 1.12.2021 για να υποβάλει προσωπικώς παραστάσεις 

σε σχέση και με την υπόθεση 44/2019(6). 

 

Ο οργανισμός με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομ. 9.11.2021 του κ. Μιχάλη Κωνσταντίνου 

ενημέρωσε την Αρχή ότι ο κ. Κούλλης Κωνσταντίνου θα απουσιάζει εκτός Κύπρου την 

1/12/2021, ημερομηνία κατά την οποία ορίστηκε η παρούσα υπόθεση για εξέταση και ως εκ 

τούτου ο τηλεοπτικός οργανισμος ζήτησε αναβολή της εξέτασης της υπόθεσης.  

 

Η Αρχή με επιστολή της, ημερομ. 19.11.2021, ενημέρωσε τον οργανισμό ότι έκανε δεκτό το 

αίτημά του ημερομ. 9.11.2021 για αναβολή της εξέτασης της υπόθεσης  44/2019(6), που ήταν 

ορισμένη για την 1.12.2021. Με την ίδια επιστολή η Αρχή κάλεσε εκ νέου τον τηλεοπτικό 

οργανισμό να παραστεί στη συνεδρία της ημερομ. 12.1.2022 για να υποβάλει προσωπικώς τις 

παραστάσεις του σε σχέση και με την υπόθεση 44/2019(6). 

 

Ο οργανισμός με επιστολή ημερομ. 5.1.2022 του Εκτελεστικού προέδρου του, κ. Κούλλη 

Κωνσταντίνου, ζήτησε και πάλι (2
η
 φορά) αναβολή της εξέτασης της υπόθεσης 44/2019(6), που 

ήταν ορισμένη για τις 12/1/2022, λόγω του τεράστιου αριθμού κρουσμάτων από κορονοϊό που 

καταγράφονταν τη συγκεκριμένη περίοδο και της αυξημένης μεταδοτικότητας της παράλλαξης 
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Όμικρον καθώς επίσης και των αυστηρών μέτρων που αναφορικά με τις συναθροίσεις και 

επαφές ατόμων σε κλειστούς χώρους. 

 

Η Αρχή με επιστολή της, ημερομ. 11.2.2022, ενημέρωσε τον οργανισμό ότι έκανε δεκτό το 

αίτημά του ημερομ. 5.1.2022 για αναβολή της εξέτασης της υπόθεσης 44/2019(6), που ήταν 

ορισμένη για τις 12.1.2022. Με την ίδια επιστολή η Αρχή κάλεσε εκ νέου τον τηλεοπτικό 

οργανισμό να παραστεί στη συνεδρία της ημερομ. 23.2.2022 για να υποβάλει προσωπικώς τις 

παραστάσεις του σε σχέση και με την υπόθεση 44/2019(6). 

 

Ο οργανισμός με επιστολή ημερομ. 21.2.2022 του Εκτελεστικού προέδρου του κ. Κούλλη 

Κωνσταντίνου ζήτησε εκ νέου (3
η
 φορά) αναβολή της εξέτασης της υπόθεσης 44/2019(6), που 

ήταν ορισμένη για τις 23/2/2022 λόγω του ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του οργανισμού κ. 

Κούλλης Κωνσταντίνου βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω επαφής του με θετικό 

κρούσμα κορονοϊού.  

 

Η Αρχή με επιστολή της, ημερομ. 25.2.2022, ενημέρωσε τον οργανισμό ότι έκανε δεκτό το 

αίτημά του ημερομ. 21.2.2022 για αναβολή της εξέτασης της υπόθεσης  44/2019(6), που ήταν 

ορισμένη για τις 23.2.2022. Με την ίδια επιστολή η Αρχή κάλεσε εκ νέου τον τηλεοπτικό 

οργανισμό να παραστεί στη συνεδρία της ημερομ. 9.3.2022 για να υποβάλει προσωπικώς τις 

παραστάσεις του σε σχέση και με την υπόθεση 44/2019(6). 

 

Η Αρχή με επιστολή της, ημερομ. 8.3.2022, υπενθύμισε τον τηλεοπτικό οργανισμό ότι η 

υπόθεση αρ. 44/2019(6) είναι ορισμένη για τη συνεδρία της Αρχής ημερομ. 9/3/2022 καθώς και 

ότι η εξέταση της εν λόγω υπόθεσης αναβλήθηκε ήδη τρεις φορές κατόπιν αιτήματος του 

οργανισμού και ως εκ τούτου η Αρχή δεν δύναται να δεχτεί άλλη αναβολή και ότι εν πάση 

περιπτώσει θα προχωρήσει στην εκδίκασή της.  

 

Ο οργανισμός με επιστολή ημερομ. 8.3.2022 του Εκτελεστικού προέδρου του, κ. Κούλλη 

Κωνσταντίνου, ζήτησε και πάλι (4
η
 φορά) αναβολή της εξέτασης της υπόθεσης 44/2019(6), που 

ήταν ορισμένη για τις 9/3/2022 λόγω του ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του οργανισμού κ. 

Κούλλης Κωνσταντίνου βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω επαφής του με θετικό 

κρούσμα κορονοϊού. 

 

Η Αρχή κρίνει ότι λόγω παρέλευσης εύλογου χρόνου από την ημερομηνία της υφιστάμενης 

παράβασης και με τις ήδη τρεις αναβολές που ενέκρινε, δεν θα ήταν γόνιμο ή και παραγωγικό να 

δοθεί περαιτέρω αναβολή στην εξέταση της παρούσας υπόθεσης, εξ ου και προχωρεί στη λήψη 

απόφασης. Η Αρχή υπενθυμίζει πως στην υπό συζήτηση υπόθεση, έχει ήδη κάνει δεκτά τρία 

προηγούμενα αιτήματα του οργανισμού για αναβολή. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, οι 

ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν το δικαίωμα και την ευχέρεια να υποβάλλουν τις 

παραστάσεις τους μέσω διάφορων τρόπων: είτε γραπτώς ή προσωπικώς, είτε αυτοπροσώπως 
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είτε μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της επιλογής τους. Το δικαίωμα αυτό δόθηκε 

επανειλημμένα στον οργανισμό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι με την επιστολή, 

ημερομ.13/9/2019, του Εκτελεστικού Προέδρου του οργανισμού κ. Κούλλη Κωνσταντίνου ο 

οργανισμός παραδέχθηκε την προβολή διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών σε ώρες που 

απαγορεύεται από τη Νομοθεσία, απολογήθηκε για το γεγονός αυτό, και ως εκ τούτου δεν 

δικαιολογείται περαιτέρω αναβολή και η επιμονή να παρευρεθεί ο ίδιος ο Εκτελεστικός 

πρόεδρος κατά την εξέταση της υπόθεσης για την υποβολή των προσωπικών παραστάσεων.  

 

Η Αρχή δεν δύναται να αναβάλλει επανειλημμένα την εξέταση υποθέσεων παρά μόνο για πολύ 

σοβαρούς και/ή εξαιρετικούς λόγους. Στην προκειμένη περίπτωση έκρινε πως οι λόγοι του 

οργανισμού ήταν σοβαροί και γι΄αυτό έδωσε επανειλημμένα την έγκρισή της για αναβολή της 

εξέτασης της υπόθεσης. 

 

Τονίζεται ωστόσο ότι, η Αρχή έχει ως στόχο αλλά και, εκ του Νόμου απορρέουσα, υποχρέωση 

να δρα άμεσα, αποτελεσματικά και εντός εύλογου χρόνου, καθώς και να αντιμετωπίζει ισότιμα 

όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου κρίνει ότι τα περιθώρια για αναβολή 

της εξέτασης της παρούσας υπόθεσης έχουν εξαντληθεί και αποφασίζει όπως προχωρήσει στην 

εξέτασή της. 

 

Η Αρχή θα ήθελε να επαναλάβει τη σημαντικότητα του πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στην 

ίδια και τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς τους οποίους εποπτεύει. Η αποστολή 

οποιωνδήποτε εγγράφων τα οποία είναι απαραίτητα στη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων από 

κάθε ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό στον οποίο ασκεί εποπτεία, δεν είναι προαιρετική, ούτε 

έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε οργανισμού. Αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων 

του εκάστοτε οργανισμού στα πλαίσια της αδειοδότησης και λειτουργίας του από την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στη βάση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, να αποστέλλει 

οποιοδήποτε έγγραφο, είτε πρωτότυπο, είτε πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο του ζητηθεί. Στην 

παρούσα υπόθεση ο οργανισμός δεν επέδειξε την παραμικρή συνεργασία, και με αυτή την 

απαξιωτική στάση προκάλεσε δυσχέρεια στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της 

Αρχής. 

 

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

συμπεριλαμβανόμενων των επιστολών του τηλεοπτικού οργανισμού NEW EXTRA TV και 

κατόπιν προσεκτικής παρακολούθησης του προγράμματος, κρίνουμε ότι: 

 

Στις 15.12.2018 ημέρα Σάββατο, μεταξύ των ωρών 20:25-22:45, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 8 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 
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Στις 16.12.2018 ημέρα Κυριακή, μεταξύ των ωρών 21:15-22:30, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 8 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 17.12.2018 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των ωρών 21:20-21:35, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 4 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(α) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 18.12.2018 ημέρα Τρίτη μεταξύ των ωρών 21:10-21:25, ο οργανισμός μετέδωσε συνολικά 

4 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(α) του περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Στις 19.12.2018 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των ωρών 21:20-21:35, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 4 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(α) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 20.12.2018 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των ωρών 21:10-21:25, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 4 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(α του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 21.12.2018 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των ωρών 22:30-22:45, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 3 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(iii) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 22.12.2018 ημέρα Σάββατο μεταξύ των ωρών 20:35-22:25, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 8 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 23.12.2018 ημέρα Κυριακή μεταξύ των ωρών 22:25-22:40, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 4 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 
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Στις 24.12.2018 ημέρα Δευτέρα μεταξύ των ωρών 22:20-22:35, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 4 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 25.12.2018 ημέρα Τρίτη μεταξύ των ωρών 22:35-22:50, ο οργανισμός μετέδωσε συνολικά 

4 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 26.12.2018 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των ωρών 22:25-22:40, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 4 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 27.12.2018 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των ωρών 22:40-22:55, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 3 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 28.12.2018 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των ωρών 22:10-22:25, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 3 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(i) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 29.12.2018 ημέρα Σάββατο μεταξύ των ωρών 22:25-22:40, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 3 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Στις 30.12.2018 ημέρα Κυριακή μεταξύ των ωρών 22:25-22:40, ο οργανισμός μετέδωσε 

συνολικά 2 διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών κατά παράβαση του άρθρου 33(5)(β)(ii) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Αναφορικά με τα όσα καταγράφονται στην επιστολή του Εκτελεστικού Προέδρου του 

οργανισμού ημερομ.13/9/2019 η Αρχή σημειώνει την παραδοχή διάπραξης των 

προαναφερθέντων παραβάσεων. Ωστόσο, η Αρχή υποδεικνύει την ύψιστη ανάγκη όλοι οι 

ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί οργανισμοί να γνωρίζουν επακριβώς τις πρόνοιες της 

ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και να τηρούν πιστά τη σχετική νομοθεσία.  
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Περαιτέρω, σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις η Αρχή κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο να 

υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών σε ώρες που δεν 

επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία συνιστά σοβαρότατη παράβαση για τον λόγο ότι το επίδικο 

πρόγραμμα αφορά και σε ανήλικους, οι οποίοι είναι ευάλωτοι στα μηνύματα που λαμβάνουν από τα 

μέσα επικοινωνίας.   

 

Τα παιδιά εξαιτίας της νεαρής τους ηλικίας και της περιορισμένης εμπειρίας που διαθέτουν είναι 

δυνατό να παρασυρθούν ή/και να παραπλανηθούν από τα διαφημιστικά μηνύματα (που συχνά 

περιέχουν καταναλωτικά μηνύματα), καθώς και από την επιθυμία τους να αποκτήσουν τα 

διαφημιζόμενα προϊόντα. Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί πρωταρχική μέριμνα όλων 

σήμερα. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης προωθούν 

ψηφίσματα, οδηγίες και αποφάσεις με στόχο την προστασία των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης θέλοντας να προστατεύσει τα παιδιά θέτει περιορισμούς στην προβολή 

διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς. 

 

Επιπλέον, η Αρχή θεωρεί πολύ σοβαρές αυτού του είδους τις παραβάσεις λαμβανομένου υπόψη 

ότι δεν έχουν όλες οι οικογένειες τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις ανάγκες που 

δημιουργούνται στα παιδιά από τον καταιγισμό τέτοιου είδους διαφημιστικών μηνυμάτων.  

 

Επαναλαμβάνεται ότι η προστασία των ανηλίκων αποτελεί πρωταρχική μέριμνα όλων σήμερα και ως 

εκ τούτου η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης φροντίζει ιδιαίτερα για την προστασία των ανηλίκων. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο Νομοθέτης, θέλοντας να τους προστατεύσει, θέτει περιορισμούς στις ώρες 

μετάδοσης διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς. 

 

Επιπλέον, η Αρχή σημειώνει ότι η προβολή διαφημίσεων παιδικών παιγνιδιών δεν απαγορεύεται 

εξ ολοκλήρου από τη κυπριακή ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Ωστόσο, καθορίζονται κάποιοι 

χρονικοί περιορισμοί για τις ώρες προβολής τέτοιων διαφημίσεων, ούτως ώστε να 

προστατεύονται ανήλικα άτομα, τα οποία δυνατό να παρακολουθούν τηλεόραση κατά τις 

συγκεκριμένες ώρες. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί δύνανται να προβάλλουν διαφημίσεις 

παιδικών παιγνιδιών σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχει τηλεθέαση από παιδιά και οι οποίες 

καθορίζονται με σαφήνεια από τις πρόνοιες των πιο πάνω Νόμων.  

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι στην παρούσα υπόθεση υπάρχουν 

παραβάσεις του άρθρου 33(5)(α), 33(5)(β)(i), 33(5)(β)(ii) και 33(5)(β)(iii) του περί 

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

μεταγενέστερα). 

 

Η Αρχή, έχει δώσει στον οργανισμό το δικαίωμα να ακουστεί και μπορεί, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 
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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 υποθέσεως, η Αρχή δίνει στον οργανισμό την 

ευκαιρία να ακουστεί 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, για σκοπούς επιβολής κυρώσεων μέσα σε δεκατέσσερις μέρες (14)  από τη λήψη 

της παρούσας Απόφασης. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση μέσα στην πιο πάνω 

προθεσμία, η Αρχή θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

              

 

 

 

          

                                                                                           (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                                                                            Πρόεδρος 

                         Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 44/2019(6)) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «NEW EXTRA TV», ιδιοκτησίας  της εταιρείας Κ.Κ. 

ΕXTRA T.V. LIMITED 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 18 Μαΐου 2022 

 

Ενώπιον: κ.κ. Ρόνας Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, Τάσου Κυρμίτση, 

Σέργιου Ποΐζη, Χρύσως Τσόκκου, Αγγελικής Λαζάρου και Πάνου Κανελλόπουλου, Μελών.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 9 Μαρτίου 2022 η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην παρούσα υπόθεση 

υπάρχουν παραβάσεις του άρθρου 33(5)(α), (β)(i), (ii) και (iii)  του περί Ραδιοφωνικών και 

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

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει τα εξής: 

33(5) Η τηλεοπτική διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών απαγορεύεται: 

(α) Από τις 06.00 μέχρι και τις 22:00 καθημερινά∙ 

(β) από τις 06.00 μέχρι τις 23.00 κατά τη διάρκεια -  

(i) των σχολικών αργιών όπως αυτές καθορίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες 

Κανονισμούς περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης και Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, 

(ii) του Σαββάτου και της Κυριακής, 

(iii) των ημερών που προηγούνται των πιο πάνω.  

 

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

επιβολή των, κατά την κρίση της, επιβαλλομένων κυρώσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

άρθρου 3(2)(ζ) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 
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Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υποθέσεως, η Αρχή έδωσε στον Οργανισμό 

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

κυρώσεων. 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομηνίας 12.4.2022 κάλεσε τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να 

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

προσωπικώς, ως επιλέξει, είτε αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου 

της επιλογής του. 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, το αργότερο 

εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με σχετική 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 δεν έχει υποβάλει οποιεσδήποτε γραπτές εξηγήσεις και/ή παραστάσεις και/ή τις 

θέσεις του αναφορικά με την εν λόγω υπόθεση, ούτε και ενημέρωσε την Αρχή ότι επιθυμεί να 

υποβάλει τις απόψεις του αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου ή μέσω δικηγόρου.  

 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης επαναλαμβάνει ότι η προβολή διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών σε 

ώρες που δεν επιτρέπεται από την κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία συνιστά σοβαρή 

παράβαση της εν λόγω Νομοθεσίας, εξαιτίας του ότι το επίδικο πρόγραμμα αφορά ανήλικους 

και πρωταρχική μέριμνα της Αρχής είναι η προστασία του τηλεοπτικού κοινού και ιδιαίτερα των 

παιδιών που αποτελούν το πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας.  Επιπλέον, η Αρχή τονίζει εκ νέου 

ότι τέτοιου είδους παραβάσεις, δηλαδή προβολή διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών σε ώρες που 

δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία είναι ιδιαίτερα σοβαρές, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν 

όλες οι οικογένειες τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις ανάγκες που δημιουργούνται στα παιδιά 

από τον καταιγισμό τέτοιου είδους διαφημιστικών μηνυμάτων. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη όλα τα 

ενώπιόν της στοιχεία, όπως τη σοβαρότητα, τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα των 

παραβάσεων αποφασίζει να επιβάλει στον Οργανισμό, κυρώσεις ως ακολούθως:   
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Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 15/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(ii) (υποστοιχεία 1-8) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €1.000.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 16/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(ii) (υποστοιχεία 9-16) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €1.000.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 17/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(α) (υποστοιχεία 17-20) του περί Ραδιοφωνικών και 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €500.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 18/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(α) (υποστοιχεία 21-24) του περί Ραδιοφωνικών και 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €500.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 19/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(α) (υποστοιχεία 25-28) του περί Ραδιοφωνικών και 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €500.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 20/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(α) (υποστοιχεία 29-32) του περί Ραδιοφωνικών και 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €500.   
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Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 21/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(iii) (υποστοιχεία 33-35) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €375.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 22/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(ii) (υποστοιχεία 36-43) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €1000.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 23/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(ii) (υποστοιχεία 44-47) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €500.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 24/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(i) (υποστοιχεία 48-51) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €500.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 25/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(i) (υποστοιχεία 52-55) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €500.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 26/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(i) (υποστοιχεία 56-59) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €500.   

 



38 

 

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 27/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(i) (υποστοιχεία 60-62) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €375.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 28/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(i) (υποστοιχεία 63-65) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €375.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 29/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(ii) (υποστοιχεία 66-68) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €375.   

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 30/12/2018, κυρώσεις ως εξής:  

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(5)(β)(ii) (υποστοιχεία 69-70) του περί Ραδιοφωνικών 

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

διοικητικό πρόστιμο των €125 για έκαστη  παράβαση, δηλαδή το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των €250.   

 

Ο οργανισμός καλείται να εμβάσει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το διοικητικό 

πρόστιμο των €8.750 που του έχει επιβληθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση 

σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης. 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                    (Ρόνα Κασάπη) 

                                                                              Πρόεδρος 

                         Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
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