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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ.5/2021(32)) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «KISS FM», 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MA & CA ENTERTAINMENT LIMITED» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 12 Ιανουαρίου, 2022 

 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

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

του οργανισμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 30Η(β) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

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

 

Το πιο πάνω άρθρο προνοεί ως εξής: 

 

30Η. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσω ή τα προγράμματα που δέχονται χορηγία πρέπει 

να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

 

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως 

μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.  

 

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

12.2.2021 έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. Στην εν λόγω επιστολή 

αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω: 

 

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

τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, έχετε το δικαίωμα να τις υποβάλετε γραπτώς και / ή προσωπικώς στην 
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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 – 2: 

 

1. Στις 11.11.2020, μεταξύ των ωρών 07:00-10:00, μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό οργανισμό 

«Kiss FM», το πρόγραμμα «Kiss Breakfast», με τον ραδιοφωνικό παραγωγό Andy Παναγιώτου, 

το οποίο έφερε χορηγία και το οποίο παρακινούσε ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 

υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή 

υπηρεσίας, κατά παράβαση του άρθρου 30Η(β) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

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

 



3 
 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πιο πάνω προγράμματος και με το πέρας ενός τραγουδιού, ο 

εκφωνητής ανέφερε τα εξής: «…Ήταν η Sia και το Unstoppable, εδώ στο Kiss Breakfast με τη 

χορηγία του Go Healthy Etcetera, όπου πλέον μπορείτε να παραγγείλετε και μέσα από το 

Foody. Καλό καφέ, τονωτικό και φρέσκα σάντουϊτς και σαλάτες».  

 

2. Στις 11.11.2020, μεταξύ των ωρών 16:00-19:00, μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό οργανισμό 

«Kiss FM», μουσικό πρόγραμμα με τον Λουκά Φρονίστα, το οποίο έφερε χορηγία και το οποίο 

παρακινούσε ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων 

διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίας, κατά παράβαση του άρθρου 30Η(β) 

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

μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πιο πάνω προγράμματος και με το πέρας ενός τραγουδιού, ο 

εκφωνητής ανέφερε τα εξής: «…ακριβώς οκτώ λεπτά μετά τις πέντε, απόγευμα Τετάρτης, έντεκα 

του Νοέμβρη. Είμαι ο Λουκάς Φρονίστας για τη δεύτερη μας ώρα, και είμαστε πάντα 

συντονισμένοι στον Kiss 89, και βεβαίως έχουμε πάντα στο πλευρό μας τα TGI Friday’s. 

Green friendly λέγεται το μενού, είναι πολύ έτσι διεγερτικό και τα λοιπά και σίγουρα να 

κάνετε τη βόλτα σας».     

Κατά την έναρξη της τρίτης ώρα του μουσικού του προγράμματος, ο παραγωγός κ. Φρονίστας 

εκφωνεί τα εξής:  

«Ο Λουκάς Φρονίστας βρίσκεται στο μικρόφωνο του Kiss 89 για περίπου πενήντα λεπτά 

ακόμη για την τρίτη και τελευταία μας ώρα έχοντας στο δικό μου το πλευρό τα TGI Friday’s 

χορηγός της εκπομπής μας με το grilled friend μέγεθος, που αποτελεί σίγουρα ιδανική 

επιλογή και για απόψε το βράδυ».   

Μετά από τη μετάδοση αρκετών τραγουδιών ο παραγωγός επανέρχεται με τις εξής δηλώσεις: 

«Τρεις ολόκληρες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής γι αυτό το απόγευμα 

Τετάρτης, έντεκα του Νοέμβρη, ήτανε κοντά σας ο Λουκάς Φρονίστας παρέα με τα TGI 

Friday’s που σίγουρα εμένα θα είναι η επιλογή μου για απόψε το βράδυ, κάνοντας μια βόλτα 

αμέσως μετά από ‘δω. Grill friendly λέγεται το μενού για τους λάτρεις του grill, και μπορείτε 

να το απολαύσετε βεβαίως και εσείς».     

 

Ο οργανισμός με επιστολή της Δικηγόρου που τον εκπροσωπεί, κ. Β. Αργυρού, ημερομ. 17.2.2021 

ενημέρωσε την Αρχή πως επιθυμούσε να υποβάλει τις απόψεις του σχετικά με την υπό αναφορά 

υπόθεση, προσωπικώς.  
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Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με επιστολή της ημερομ.16.12.2021 προσκάλεσε τον οργανισμό 

όπως παραστεί στην Συνεδρία της ημερομ. 12.1.2022 στις 4:30μ.μ. στα γραφεία της Αρχής για να 

υποβάλει προσωπικά τις παραστάσεις του σχετικά με την παρούσα υπόθεση.   

 

Ο οργανισμός με επιστολή της Δικηγόρου που τον εκπροσωπεί, κ. Β. Αργυρού, ημερομ.4.1.2022 

ενημέρωσε την Αρχή πως επιθυμούσε να υποβάλει τις απόψεις του σχετικά με την υπό αναφορά 

υπόθεση γραπτώς, εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας COVID-19, όπερ και εγένετο (Παράρτημα 

Α’). 

 

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

των γραπτών θέσεων του οργανισμού και κατόπιν προσεκτικής ακρόασης των εν λόγω 

προγραμμάτων, κρίνουμε ότι: 

 

Κατά την ακρόαση και διερεύνηση των προγραμμάτων «Kiss Breakfast» και «Λουκάς Φρονίστας» 

όπως αυτά μεταδόθηκαν στις 11.11.2020 μεταξύ των ωρών 07:00-10:00 και 16:00-19:00 

αντίστοιχα, από τον πιο πάνω ραδιοφωνικό οργανισμό διαπιστώθηκε ότι περιείχαν συγκαλυμμένες 

οπτικοακουστικές ανακοινώσεις και παρακινούσαν για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή 

υπηρεσιών του χορηγού κατά παράβαση του άρθρου 30.Η(β) του περί Ραδιοφωνικών και 

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

γεγονότα των υποστοιχείων εκτίθενται στις σελίδες 2-3 της παρούσας Απόφασης). 

Όσον αφορά στις θέσεις του ραδιοφωνικού οργανισμού, όπως αυτές διατυπώνονται στην επιστολή 

της Δικηγόρου του, ημερομ.4.1.2022 η Αρχή έχει να σημειώσει τα εξής: 

 

Σχετικά με τις υποδείξεις που σύμφωνα με τον οργανισμό έγιναν σε όλους τους ραδιοφωνικούς του 

παραγωγούς για το τι αναμένεται από την κείμενη Νομοθεσία σχετικά με αναφορές σε προϊόντα 

κλπ, η Αρχή χαιρετίζει την πρωτοβουλία του οργανισμού και τη διάθεση για συμμόρφωση με τους 

ραδιοτηλεοπτικούς Νόμους. Παρόλα αυτά δεν αποδέχεται τη δικαιολογία των μεμονωμένων 

αναφορών. Η μεμονωμένη αναφορά δεν αναιρεί την από μέρους του οργανισμού παράβαση. Η Αρχή 

τονίζει ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί ότι ο Νομοθέτης 

συμπεριέλαβε στην Νομοθεσία τις πρόνοιες σε ό,τι αφορά στις οπτικοακουστικές διαφημίσεις και 

στην χορηγία προκειμένου να ξεχωρίζουν ευκρινώς από το πρόγραμμα και να αναγνωρίζονται 

εύκολα ως τέτοιες. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί αναπτύσσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με αρκετούς 

ακροατές και είναι ευκολότερο οι ακροατές να επηρεαστούν από τις παρακινήσεις των παραγωγών 

για αγορά προϊόντων. Οι οργανισμοί σεβόμενοι τους ακροατές τους θα πρέπει να περιορίζονται στη 

μετάδοση των απολύτως σημαντικών πληροφοριών όταν πρόκειται για τις εντός της ροής των 
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προγραμμάτων αναφορές τους στα δώρα, τους δωροθέτες ή / και τους χορηγούς, ώστε να μην 

υπάρχει και ο κίνδυνος να προχωρήσουν σε αναφορές που παρακινούν τους ακροατές σε αγορά ή 

μίσθωση των σχετικών προϊόντων.   

 

Η Αρχή επαναλαμβάνει ότι η παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών 

οποιασδήποτε επιχείρησης μέσω ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, συνιστά παράβαση της 

Νομοθεσίας, καθότι αφενός μεν δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και αφετέρου επηρεάζεται το 

περιεχόμενο και θίγεται η αρτιότητα των προγραμμάτων, αλλά και η δημοσιογραφική και 

δημιουργική ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, παραγωγών ή άλλων δημιουργών των οργανισμών. 

Η Αρχή κρίνει σκόπιμο να επισημάνει ότι σε σχέση με τις αναφορές που έγιναν σε εταιρείες 

(χορηγών των προγραμμάτων και τρίτων), αφορούν ακριβώς σε χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων 

εταιρειών, τα οποία αποδίδονται από τους εκφωνητές / παρουσιαστές προς το κοινό με τρόπο που 

παρακινεί υπέρ της αγοράς των υπηρεσιών / προϊόντων τους.  

 

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

ενώπιόν της στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των γραπτών απόψεων του οργανισμού, αποφασίζει 

όπως επιβάλει στον οργανισμό:  

 

Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 11.11.2020 κυρώσεις ως ακολούθως:   

 

- Για την παράβαση του άρθρου 30Η(β) (υποστοιχείο 1), του περί Ραδιοφωνικών και 

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

της Προειδοποίησης. 

- Για την παράβαση του άρθρου 30Η(β) (υποστοιχείο 2), του περί Ραδιοφωνικών και 

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

της Προειδοποίησης. 
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Η Αρχή καλεί τον οργανισμό να είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον, καθώς στην περίπτωση που 

τυχόν θα υποπέσει σε παρόμοιας φύσεως παραβάσεις, δεν θα επιδείξει την ίδια επιείκεια.                                                                      

 

 

 

                                                                                    (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                                                                         Πρόεδρος 

                          Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 


