
ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 64/2021(30) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟN 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «R.FR. SPORT FM 95.0», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «RADIO FREDERICK LIMITED» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 3 Νοεμβρίου 2021 

 

Eνώπιον: κ.κ. Ρόνας Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, Σεργίου 

Ποΐζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου και Πάνου Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

H κ. Χρύσω Τσόκκου, Μέλος, η οποία ειδοποιήθηκε κανονικά για τη συνεδρία, δεν 

παρευρέθηκε λόγω απουσίας της στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις από 

μέρους του οργανισμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 30ΙΑ(1) του περί Ραδιοφωνικών 

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

και της παραγράφου Ε.1 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και 

Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και 

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

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

30ΙΑ.-(1)  Προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας, όπως δελτία ειδήσεων και 

πολιτικά ενημερωτικά προγράμματα, δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία: 

 

Νοείται ότι, από την πιο πάνω απαγόρευση, εξαιρούνται τα δελτία καιρού, τα 

περιβαλλοντικά δελτία, τα χρηματιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγματος, 

καθώς και η αθλητική ενημέρωση, τα οποία διακρίνονται σαφώς από τα δελτία 

ειδήσεων.  
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Η πιο πάνω παράγραφος αναφέρει: 

 

 Ε. ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  

 

 

Ε.1. Μπορεί να εξασφαλισθεί χορηγός για οποιοδήποτε πρόγραμμα εκτός από τα πιο κάτω: 

 

-Ειδήσεις, ενημερωτικά και επικαιρικά προγράμματα 

-Πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές 

-Εκκλησιαστικές αναμεταδόσεις  

 

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

24.9.2021, έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. Στην εν λόγω 

επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: 

 

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

αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, έχετε το δικαίωμα να τις υποβάλετε 

γραπτώς και/ή προσωπικώς στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Η υποβολή των 

παραστάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω 

δικηγόρου της επιλογής σας.  

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτώς τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις 

και/ή τις θέσεις σας αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, καλείστε όπως τις 

υποβάλετε στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το αργότερο εντός εικοσιπέντε (25)  

εργάσιμων 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) εργάσιμων ημερών 
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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) εργάσιμων 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 5.8.2021, μεταξύ των ωρών 11:30-11:35, o οργανισμός μετέδωσε Δελτίο 

Ειδήσεων το οποίο έτυχε χορηγίας, κατά  παράβαση του άρθρου 30ΙΑ(1) του περί 

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

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).   

 

Συγκεκριμένα, μεταξύ των ωρών 11:30-11:35 μεταδόθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

-«ΣΠΟΡ FM  στους 95.». 

-«Ενημέρωση με την Νατάσα Αλεξάνδρου». 

Ακολούθησε το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά το τέλος του Δελτίου Ειδήσεων, 

μεταδόθηκαν τα εξής: 
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«Ήταν η ενημέρωση με την Νατάσα Αλεξάνδρου και τη δημοσιογραφική ομάδα της 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.» και «Το Δελτίο Ειδήσεων σας προσφέρει η EUROBANK 

ΚΥΠΡΟΥ»  

Ακολούθησε διαφήμιση  της EUROBANK ΚΥΠΡΟΥ(Στεγαστικό Δάνειο) καθώς και 

άλλες διαφημίσεις. 

 

2. Στις 5.8.2021, μεταξύ των ωρών 11:30-11:35, o οργανισμός μετέδωσε Δελτίο 

Ειδήσεων το οποίο έτυχε χορηγίας, κατά  παράβαση της παραγράφου Ε.1. του 

Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, 

όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000).   

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1. 

 

Ο οργανισμός, με επιστολή των Νομικών του Συμβούλων, Λοττίδης & Λοττίδης 

Δικηγορικός Οίκος, ημερομ.21.10.2021, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), υπέβαλε γραπτώς στην 

Αρχή τις εξηγήσεις και/ή παραστάσεις και/ή θέσεις του σε σχέση με την παρούσα 

υπόθεση. Σημειώνεται ότι ο οργανισμός δεν εξέφρασε την επιθυμία να επιθεωρήσει το 

διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και περιστατικά της 

υπό εξέταση υπόθεσης, και κατόπιν προσεκτικής παρακολούθησης του εν λόγω 

ραδιοφωνικού προγράμματος, κρίνουμε ότι: 

 

Στις 5.8.2021, μεταξύ των ωρών 11:30-11:35, ο οργανισμός μετέδωσε Δελτίο Ειδήσεων 

το οποίο έτυχε χορηγίας, κατά παράβαση του άρθρου 30ΙΑ(1) του περί Ραδιοφωνικών 

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

μεταγενέστερα)(υποστοιχείο 1) και της παραγράφου Ε.1. του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως εκτίθεται στο 
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Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

(Κ.Δ.Π. 10/2000) (υποστοιχείο 2).   

 

 (Τα γεγονότα των υποστοιχείων εκτίθενται στις σελίδες 3-4 της παρούσας 

απόφασης).   

 

Αναφορικά με τις γραπτές εξηγήσεις και/ή θέσεις του οργανισμού, η Αρχή χαιρετίζει τα 

όσα διατυπώνονται στην επιστολή των Νομικών του Συμβούλων με ημερομ. 21.10.2021, 

ότι «Η αναφερόμενη στην επιστολή σας καταγγελία αποτελεί ένα μεμονομένο περιστατικό 

που συνέβηκε από την απειρία ενός πρωτοδιορισμένου ηχολήπτη-παραγωγού». Ιδιαίτερα, 

η Αρχή χαιρετίζει το γεγονός ότι «Αντιλαμβανόμενοι αμέσως το λάθος τους οι πελάτες 

μας διόρθωσαν αυθημερόν, αφότου στάλθηκε η επιστολή σας, το λάθος τους και 

απολογούνται για το συμβάν.».  

 

Η Αρχή εφιστά την προσοχή του οργανισμού στο ότι ο περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμος 7(Ι)/1998(όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) 

και οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμοί του 2000 (Κ.Δ.Π 

10/2000, ξεκάθαρα αναφέρουν ότι απαγορεύεται η χορηγία των δελτίων ειδήσεων. 

 

Η Αρχή επισημαίνει ότι η χορηγία συγκεκριμένων προγραμμάτων όπως είναι τα 

προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας απαγορεύεται έτσι ώστε να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο να επηρεάσει το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων κατά 

τρόπο που να θίγεται η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων.  

 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ως το αρμόδιο ρυθμιστικό όργανο για θέματα 

ραδιοτηλεόρασης, έχει την ευθύνη και υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα προγράμματα 

που μεταδίδονται από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς βρίσκονται εντός του νομικού 

πλαισίου που ορίζουν ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμός Νόμος 

7(Ι)/1998 και οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμοί του 2000 

(Κ.Δ.Π 10/2000). Επομένως, είναι θέση μας ότι, ο οργανισμός ο οποίος μετέδωσε το εν 
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λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει το όλο θέμα με σοβαρότητα και συνέπεια, 

ώστε να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές πρόνοιες που διέπουν τις διαφημίσεις και τις 

χορηγίες στα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα. 

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχουν παραβάσεις  του 

άρθρου 30ΙΑ(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 

(όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και της παραγράφου Ε.1 του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως εκτίθεται 

στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 

2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

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

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

Οργανισμών Νόμου 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 στο οργανισμό 

την ευκαιρία να υποβάλει τις απόψεις του και μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων, για 

σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

 

Η Αρχή καλεί τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς και/ή 

προσωπικώς, ως επιλέξει. Η υποβολή των απόψεων του οργανισμού, μπορεί να γίνει 

αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της επιλογής  του.  

 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς, καλείται 

όπως τις υποβάλει στην Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών 

από τη λήψη της παρούσας Απόφασης. 

 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς, 

καλείται όπως πληροφορήσει σχετικά την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) 
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εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα 

με ειδική επιστολή. 

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση του οργανισμού εντός της πιο πάνω 

προθεσμίας, θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

 

                                                                                             (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ) 

                              Πρόεδρος 

                         Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 

Λ.Λ. 
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 64/2021(30) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟN ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «R.FR. SPORT FM 95.0», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«RADIO FREDERICK LIMITED» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 2 Φεβρουαρίου 2022 

 

Eνώπιον: κ.κ. Ρόνας Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, Σεργίου 

Ποΐζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου και Πάνου Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

Το Μέλος της Αρχής κ. Χρύσω Τσόκκου, αν και παρευρέθηκε κανονικά στη συνεδρία, 

απεχώρησε κατά την εξέταση της πιο πάνω υπόθεσης, με βάση τις αρχές που 

αποφασίστηκαν στην απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην 

Αναθεωρητική Έφεση αρ. 140/2009.   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 3 Νοεμβρίου 2021 η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην παρούσα 

υπόθεση υπάρχουν παραβάσεις του άρθρου 30ΙΑ(1) του περί Ραδιοφωνικών και 

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

της παραγράφου Ε.1 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και 

Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και 

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

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

30ΙΑ.-(1)  Προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας, όπως δελτία ειδήσεων και 

πολιτικά ενημερωτικά προγράμματα, δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία: 
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Νοείται ότι, από την πιο πάνω απαγόρευση, εξαιρούνται τα δελτία καιρού, τα 

περιβαλλοντικά δελτία, τα χρηματιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγματος, 

καθώς και η αθλητική ενημέρωση, τα οποία διακρίνονται σαφώς από τα δελτία 

ειδήσεων.  

 

Η πιο πάνω παράγραφος αναφέρει: 

 

 Ε. ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  

 

 

Ε.1. Μπορεί να εξασφαλισθεί χορηγός για οποιοδήποτε πρόγραμμα εκτός από τα πιο κάτω: 

-Ειδήσεις, ενημερωτικά και επικαιρικά προγράμματα 

-Πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές 

-Εκκλησιαστικές αναμεταδόσεις  

 

Η Αρχή έδωσε στον οργανισμό το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορούσε, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), να προχωρήσει στην επιβολή 

των κατά την κρίση της επιβαλλομένων κυρώσεων. 

 

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 διοικητικών κυρώσεων.  

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ.3.12.2021 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.  
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Επιπλέον, η Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό πως εάν επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις 

του γραπτώς, θα έπρεπε να τις υποβάλει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων 

ημερών από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής. 

 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός επιθυμούσε να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς, 

κλήθηκε όπως πληροφορήσει την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων 

ημερών από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής, ότι επιθυμεί να τις υποβάλει προσωπικώς, 

ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική επιστολή. 

 

Τέλος, η Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό πως εάν δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση εντός 

της πιο πάνω προθεσμίας, θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

Ο οργανισμός, δεν υπέβαλε, τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής κυρώσεων, γραπτώς 

και/ή δεν  ενημέρωσε κατά πόσον επιθυμεί να τις υποβάλει προσωπικώς, ώστε να 

ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική επιστολή μέχρι σήμερα.  

 

Η Αρχή υιοθετεί και επαναλαμβάνει το περιεχόμενο της ταυτάριθμης Απόφασής της, 

ημερομ. 3.11.2021, με το οποίο απαντά και/ή τοποθετείται επί  των γραπτών θέσεων και/ή 

ισχυρισμών του οργανισμού, ως επίσης και επί των παραβάσεων της υπόθεσης και στην 

οποία (Απόφαση) παραπέμπει τον οργανισμό. 

 

Περαιτέρω, η Αρχή κρίνει σκόπιμο να επαναλάβει ότι η χορηγία των δελτίων ειδήσεων 

απαγορεύεται ρητά από τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμο7(Ι)/1998(όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και τους περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμούς του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000. 

 

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

όλα τα ενώπιον της στοιχεία,  αποφασίζει όπως επιβάλει στον οργανισμό, για τις 

παραβάσεις που έγιναν στις 5.8.2021, κυρώσεις ως ακολούθως:   
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 Για την παράβαση του άρθρου 30ΙΑ(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

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

(υποστοιχείο 1), την κύρωση της Προειδοποίησης 

 

 Για την παράβαση της παραγράφου Ε.1 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 

Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 

10/2000) (υποστοιχείο 2), την κύρωση της Προειδοποίησης. 

 

Η Αρχή καλεί τον οργανισμό να είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον, καθώς στην 

περίπτωση που τυχόν θα υποπέσει σε παρόμοιας φύσεως παραβάσεις, δε θα επιδείξει 

την ίδια επιείκεια.                                                              

 

 

 

 

                                                                                             (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ) 

                              Πρόεδρος 

                         Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 

Λ.Λ. 

 

 

 

 

 

 


