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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει 

αυτεπάγγελτα τις από μέρους του οργανισμού πιθανές παραβάσεις του 

Κανονισμού 21 (4) και (6) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) και της Παραγράφου Ε.4 του 

Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων 

Χορηγίας όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των προαναφερθέντων 

Κανονισμών.  

 

Οι πιο πάνω Κανονισμοί αναφέρουν: 

 

21   (4) Οι σταθμοί λαμβάνουν μέτρα για τήρηση των γενικά παραδεκτών 

κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη 

συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε 

εκπομπής. Ιδιαίτερη μέριμνα επιβάλλεται στα προγράμματα που 
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μεταδίδονται σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούν 

ανήλικοι. 

 

      (6) Οι σταθμοί εξασφαλίζουν όπως τα προγράμματα τα οποία 

μεταδίδονται εντός της οικογενειακής ζώνης είναι κατάλληλα για όλο το 

κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών. 

 

Η πιο πάνω Παράγραφος αναφέρει: 

 

Ε.4. Απαγορεύεται η παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή 

υπηρεσιών του χορηγού ή τρίτων με αναφορές στα χαρακτηριστικά ή στις 

τιμές ή δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο ή τόπο αγοράς τους.  

 

Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή 

της ημερομηνίας 15.11.2021 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 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, 
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καλείστε να πληροφορήσετε την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) 

εργάσιμων 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) 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 – 3: 

 

1. Στις 7.9.2021, μεταξύ των ωρών 06:00 και 10:00, o οργανισμός μετέδωσε  

μουσικό πρόγραμμα με τον Τάσο Τρύφωνος και την Χριστιάνα 

Αρτεμίου, χωρίς να λάβει μέτρα για την τήρηση των γενικά παραδεκτών 

κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα, ιδιαίτερα 

σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούσαν ανήλικοι, κατά 

παράβαση του Κανονισμού 21(4) των περί Ραδιοφωνικών και 

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

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι παρουσιαστές / εκφωνητές 

βρίσκονταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ακροάτρια Μαρία, η οποία 

επρόκειτο να παντρευτεί και μεταξύ άλλων μεταδόθηκαν και τα πιο κάτω:  
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- Τ. Τρύφωνος: «Μαρία; Με ποιον παντρεύεσαι;» 

- Μαρία: «Πέτρο». 

- Τ. Τρύφωνος: «Με τον Πέτρο». 

- Χ. Αρτεμίου: «Α ωραίο το Πέτρος». 

- Τ. Τρύφωνος: «Ναι, Πέτρος…». 

- Χ. Αρτεμίου: «Όπως την πέτρα». 

- Τ. Τρύφωνος: «Αν είναι και πέτρα, θα είναι ακόμη καλύτερα». 

- Χ. Αρτεμίου: «Τάσοοοο. Η αγάπη τους εννοείς». 

- Τ. Τρύφωνος: «Να έχει σώμα πέτρα. Πε μου. Ο ποπός του εν πέτρα;».  

- Χ. Αρτεμίου: «Τάσοοοο». 

- Τ. Τρύφωνος: «Για να ξέρω τι πιάνει».  

- Χ. Αρτεμίου: «Τάσοοοο. Απάντα κόρη τζι εσύ, εμείναμε με την απορία». 

- Τ. Τρύφωνος: «Κάμνει squat? Γυμνάζει το;»  

- Μαρία: «Γυμνάζει το (γελώντας)». 

- Χ. Αρτεμίου: «Τάσοοοο. Απάντα κόρη τζι εσύ».  

- Μαρία: «Ποιος μου κάμνει την φάρσα;» 

- Χ. Αρτεμίου: «Οι φι…». 

- Τ. Τρύφωνος: «Εμείς ερωτήσαμεν, εν απάντησες».  

- Χ. Αρτεμίου: «Εν μας απάντησες, άφηκες μας με την απορία».  

- Μαρία: «Τι;» 

- Χ. Αρτεμίου: «Ε ρε παιδί μου, εννά’ ρτουμεν, εννά πούμε του γαμπρού 

να ζήσετε να του πάρουμε το χέρι ή να του πάρουμε…».  

- Τ. Τρύφωνος: «Εν πέτρα ο Πέτρος;» 

- Χ. Αρτεμίου: «Τάσοοοο». 

- Μαρία: «Εν πέτρα ο Πέτρος».  

- Τ. Τρύφωνος: «Να ξέρουμε τι πιάνει». 

- Χ. Αρτεμίου: «Ντροπή». 

 

2. Στις 7.9.2021, μεταξύ των ωρών 06:00 και 10:00, o οργανισμός μετέδωσε  

μουσικό πρόγραμμα με τον Τάσο Τρύφωνος και την Χριστιάνα 

Αρτεμίου, περιλαμβάνοντας λεκτικό υλικό ακατάλληλο για ανηλίκους, 

χωρίς να εξασφαλιστεί όπως το πρόγραμμα, το οποίο μεταδόθηκε εντός 

της οικογενειακής ζώνης να είναι κατάλληλο για όλο το κοινό, 

συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών, 
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κατά παράβαση του Κανονισμού 21(6) των περί Ραδιοφωνικών και 

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

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1.  

 

3. Στις 7.9.2021, μεταξύ των ωρών 06:00 και 10:00, o οργανισμός μετέδωσε  

μουσικό πρόγραμμα με τον Τάσο Τρύφωνος και την Χριστιάνα 

Αρτεμίου, κατά τη διάρκεια του οποίου οι παρουσιαστές / εκφωνητές 

παρακινούσαν τους ακροατές για αγορά laptop μάρκας “Lenovo” της 

εταιρείας “Electroline”, του αυτοκινήτου “Renault Arkana” της 

εταιρείας «Όμιλος Πιλακούτα», κρουαζιέρας με το κρουαζιερόπλοιο 

“Jewel of the seas” της εταιρείας “Top Kinisis” και των προϊόντων της 

εταιρείας “Costa Coffee”, με αναφορές στα χαρακτηριστικά τους και 

δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο και τόπο αγοράς τους, κατά 

παράβαση της Παραγράφου Ε.4 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).  

 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι παρουσιαστές / 

εκφωνητές ανέφεραν τα ακόλουθα: 

 

Απόσπασμα #1 

- Τ. Τρύφωνος: «Τώρα που είπες ‘κερδίσει’, δεν λες και το ένα από τα δυο 

μεγάλα μας δώρα που ξεκινήσαμε από χθες να δίνουμε και θα κληρώσουμε 

σε λίγο καιρό; Δώσε ένα laptop Αρτεμάκκα. Δωσ’ τα όλα. Δωσ’ τα 

οπωσδήποτε. Γιατί ξεκινάμε…». 

- Χ. Αρτεμίου: «Δώσε και σώσε».  

- Τ. Τρύφωνος: «Ξεκινάνε τα σχολεία. Ξεκινάνε τα θρανία. Ξεκινάνε τα 

σχολικά. Και, καταλαβαίνετε. Ένα laptop είναι πάντα χρήσιμο».   

- Χ. Αρτεμίου: «Είναι Lenovo. Είναι από την Electroline. Είναι 

ολοκαίνουριο και χρήσιμο και για μαθητές και για τη δουλειά και για 

μαθητές Λυκείου, Δημοτικού, δηλαδή το Lenovo μπορεί να είναι για 
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μας ο πιο καλός μας σύντροφος και φίλος στο να μας βοηθά με όλες τις 

δουλειές που έχουμε να κάνουμε γι αυτό στέλλετε μήνυμα στο 2727 

γράφετε ‘Electroline’ και δίπλα το ονοματεπώνυμό σας, Electroline – 

ονοματεπώνυμο, θα σας το περιγράψω σε λίγο».    

- Τ. Τρύφωνος: «769 ευρώ παρακαλώ η αξία του». 

- Χ. Αρτεμίου: «Έτσι». 

- Τ. Τρύφωνος: «Ό,τι πρέπει».  

- Χ. Αρτεμίου: «Και μπορεί να γίνει δικό σας, θα κληρώσουμε σε λίγες 

μέρες. Electroline ονοματεπώνυμο στο 2727. Και τώρα που αρχίζει και η 

σχολική χρονιά παιδιά, ό,τι πιο χρήσιμο».  

- Τ. Τρύφωνος: «Ε ναι».  

- Χ. Αρτεμίου: «Και θα πρέπει να αλλάξω το laptop μου. Το’ χω νομίζω 

πέντε χρόνια; Καλά με άντεξε».  

 

Απόσπασμα #2 

- Τ. Τρύφωνος: «13 του Σεπτέμβρη Δευτέρα με το που ανοίγουν όλα τα 

σχολεία ξεκινάει και το “Chase” για 2
η
 σεζόν. Καθημερινά στις 7 το 

απόγευμα στον Alpha Κύπρου. Το μοναδικό κυπριακό τηλεπαιχνίδι 

γνώσεων, το μοναδικό. Και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο 

99059905, να έρθετε να πάρετε μέρος, να διεκδικήσετε μέχρι και €10.000 

σε κάθε επεισόδιο και να μπείτε στην κλήρωση για τα πολύ μεγάλα μας 

δώρα και φέτος. Ένα καταπληκτικό υπέροχο ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο 

Renault Arkana. Είναι ένα μοντέλο ολοκαίνουργιο. Τώρα έρχεται στην 

Κύπρο. Είναι SUV Coupe. Θα σε πάω βόλτα με το Arkana. 

Καταπληκτικό, πανέμορφο. Λοιπόν, είναι αξίας…». 

- Χ. Αρτεμίου: «Ωραίο όνομα σου προκαλεί έτσι ένα εξωτικό, μια 

εξωτική εικόνα».  

- Τ. Τρύφωνος: «Λοιπόν, είναι αξίας 26.900 ευρώ προσφορά του Ομίλου 

Πιλακούτα. Επίσης, όλοι όσοι έρθετε να παίξετε θα μπείτε στην κλήρωση 

για μία δωροεπιταγή 4.000 ευρώ από την Electroline, για δύο δωροεπιταγές 

αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία για καύσιμα κίνησης από την Petrolina και για 

ένα ταξίδι στη Βιέννη την υπέροχη για δύο άτομα έξι μέρες αξίας 2.000 

ευρώ από το Xenos Travel».  

- Χ. Αρτεμίου: «Αγαπώ την Βιέννη. Όποιος το κερδίσει αν θέλει παρέα 

έρχομαι μαζί σας».  
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- Τ. Τρύφωνος: «Επίσης, όλοι όσοι έρθετε να παίξετε στο “The Chase” 

φεύγοντας θα πάρετε μία δωροεπιταγή αξίας 20 ευρώ για αγορές από τα 

καταστήματα Electroline. Άρα και δώρα και μετρητά. Δεν υπάρχει καμία 

δικαιολογία 99059905 και μπαίνετε στην κλήρωση για, συγνώμη ναι, και 

έρχεστε να παίξετε και μπαίνετε και στην κλήρωση αυτόματα για τα δώρα, 

αλλά μπορείτε να κερδίσετε και επιτόπου στο studio του “The Chase” μέχρι 

και 10.000 ευρώ. Mπορείτε να δηλώσετε μεμονωμένα συμμετοχή, μπορείτε 

να δηλώσετε με φίλους σας, τέσσερις φίλοι μαζί, με τέσσερις συγγενείς 

Family edition, με φίλους είναι Friends edition και να έρθετε να τεστάρετε 

τις γνώσεις σας και να αντιμετωπίσετε τους chasers. Λοιπόν, Αρτεμάκκα το 

μοναδικό κυπριακό τηλεπαιχνίδι». 

 

Απόσπασμα #3 

- Χ. Αρτεμίου: «Να σας πάρω να φύγουμε και να σας πάω κρουαζιέρα 

(τραγουδώντας). Διότι μπορεί να τελείωσε το καλοκαίρι επίσημα τάχα. 

Εμείς όμως συνεχίζουμε και θα στείλουμε ένα τυχερό ζευγάρι να ζήσει 

μία πολυτελή 8ήμερη κρουαζιέρα στην Ελλάδα και στα ελληνικά νησιά 

για το μήνα Οκτώβριο που διοργανώνει η Top Kinisis μαζί με τη Royal 

Caribbean στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Jewel of the seas, το 

διαμάντι των θαλασσών. Οκτώ υπέροχες μέρες θα είστε εν πλω. Από το 

λιμάνι της Λεμεσού πάτε Πειραιά και από κει πάτε Μύκονο, 

Σαντορίνη, Χανιά και Ρόδο. Το ζευγάρι που θα κερδίσει και θα πάει με τις 

ευτζιές μας δηλαδή θα δικαιούται πλήρη διατροφή, διαμονή σε δίκλινη 

καμπίνα με μπαλκόνι και εν πλω ψυχαγωγία. Ένα πακέτο συνολικής αξίας 

1780 ευρώ παιδιά. Στέλλετε μήνυμα στο 2727 γράφετε Top Kinisis και 

δίπλα το ονοματεπώνυμό σας, Top Kinisis ονοματεπώνυμο και μπαίνετε 

στο διαγωνισμό. Κληρώνουμε τέλος του μήνα. Για να δούμε ποιοι θα 

συνεχίσουν τις διακοπούλες τους. Να πούμε ότι το πλοίο δέχεται μόνο 

εμβολιασμένους ενήλικες και παιδιά κάτω των 18 με αρνητικά 

αποτελέσματα test PCR. Άρα…». 

- Τ. Τρύφωνος: «Οι διακοπές συνεχίζονται για κάποιους». 

- Χ. Αρτεμίου: «Οι διακοπές για κάποιους θα συνεχιστούν. Τι ωραίο, σπάζει 

και ο χειμώνας, σπάζει και η ρουτίνα».  
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Απόσπασμα #4 

- Χ. Αρτεμίου: «Θυμίζουμε τον διαγωνισμό μας με την υπέροχη την 

κρουαζιέρα, που θα σας στείλουμε, παρέα με το Top Kinisis, στέλλετε 

Top Kinisis, ονοματεπώνυμο…». 

- Τ. Τρύφωνος: «Τι ωραία. Θα’ θελα».   

- Χ. Αρτεμίου: «Πολύ. Δεν έχω πάει πουθενά διακοπές φέτος. Μόνο 

τσιατιρούϊ σου. Πόλη Χρυσοχού σου. Τέσσερις μέρες σου. Στέλλετε Top 

Kinisis ονοματεπώνυμο στο 2727 και σαλπάρετε για τις καλοκαιρινές 

διακοπές που συνεχίζονται μέχρι και τον Οκτώβριο. Top Kinisis, 

ονοματεπώνυμο…».  

- Τ. Τρύφωνος: «Σαλπάρει το καράβι απαλά (τραγουδώντας)».  

- Χ. Αρτεμίου: «Στο 2727».  

 

Απόσπασμα #5 

- Τ. Τρύφωνος: «Και μη ξεχνάτε ότι μπορείτε να απολαύσετε τα νέα 

ροφήματα ή να παραγγείλετε Costa Coffee μέσω delivery στο σπίτι, στο 

γραφείο, όχι μόνο τα ροφήματα, αλλά και προϊόντα από το food μενού. 

Mε ένα απλό τηλεφώνημα στο 77 77 70 50 ή μέσω της ιστοσελίδας του 

Costa Coffee ή μέσω του Costa Coffee Club Cyprus app. Δευτέρα με 

Παρασκευή από τις 7:30 μέχρι τις 5:00 σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό 

και Πάφο». 

 

Απόσπασμα #6 

- Τ. Τρύφωνος: «Και μην ξεχνάτε ότι αναζητάμε το τυχερό ζευγάρι που θα 

ζήσει μία πολυτελή 8ήμερη κρουαζιέρα από, μάλλον, στην Ελλάδα και στα 

ελληνικά νησιά και για το μήνα Οκτώβριο που διοργανώνει η Top Kinisis 

μαζί με τη Royal Caribbean στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο “Jewel of 

the seas”. 8 μοναδικές ημέρες εν πλω από το λιμάνι Λεμεσού στον 

Πειραιά και από εκεί στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, ενώ το ταξίδι 

συνεχίζεται στην ειδυλλιακή Σαντορίνη. Επόμενες στάσεις στα 

πανέμορφα Χανιά και στη μεσαιωνική Ρόδο. Το τυχερό ζευγάρι θα 

δικαιούνται πλήρη διατροφή - διαμονή σε δίκλινη καμπίνα με μπαλκόνι και 

εν πλω ψυχαγωγία, ένα πακέτο αξίας 1.780 ευρώ. Να πούμε όμως ότι στο 

πακέτο δεν συμπεριλαμβάνονται οι λιμενικοί φόροι, τα τέλη υπηρεσιών και 

ποτά – αναψυκτικά. Δηλαδή, υπολογίζετε ότι θα πληρώσετε γύρω στα 500 

ευρώ μόνο για αυτή την, κρουαζιερόπλοια, για αυτά που σας είπα σας 
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είπαμε, για  λιμενικούς φόρους, τα τέλη υπηρεσιών κτλ κτλ. Γράφετε Top 

Kinisis και ένα ονοματεπώνυμο στο 2727. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 

30 Σεπτεμβρίου. Να πούμε όμως να ξέρετε ότι το πλοίο δέχεται μόνο 

εμβολιασμένους ενήλικες και παιδιά κάτω των 18 ετών με αρνητικά 

αποτελέσματα test PCR. Άρα οι ενήλικες πρέπει να είναι εμβολιασμένοι 

και τα παιδιά κάτω των 18 με PCR που να είναι αρνητικό. Mέχρι και 

τις 23 Οκτωβρίου το πολυτελές “Jewel of the seas” θα πραγματοποιεί 

8ημερες κρουαζιέρες σε Πειραιά, Ρόδο, Χανιά, Μύκονο και Σαντορίνη, 

με αφετηρία τη Λεμεσό και για πληροφορίες και κρατήσεις στο 

παγκύπριο τηλέφωνο 77 78 78 78. Λοιπόν, Top Kinisis και ένα 

ονοματεπώνυμο στα 2727».  

 

Απόσπασμα #7 

- Τ. Τρύφωνος: «Κοίταξε να δεις, σημειώνω τις ψήφους. Μέχρι να κάνω την 

τελευταία διαλογή δώσε εσύ το δώρο μας, το μεγάλο, το διαγωνισμό μας». 

- Χ. Αρτεμίου: «Ένα φανταστικό υπέροχο laptop θα δώσουμε, έτσι 

ανοίγουν τα σχολεία, καινούργια σεζόν, μπορεί και εμείς να θέλουμε να 

αλλάξουμε ένα laptop, γιατί έτσι τα οικονομικά να μην είναι καλά αυτή την 

περίοδο, σας δίνουμε την ευκαιρία να το διεκδικήσετε, να το πάρετε 

δωρεάν από την Electroline και με όλη μας την αγάπη από τον Love Fm. 

Ένα φορητό υπολογιστή Lenovo IdeaPad 3, αξίας 769 ευρώ. Να 

περιγράψω λίγο;»  

- Τ. Τρύφωνος: «Να περιγράψεις. Ναι, μάλιστα». 

- Χ. Αρτεμίου: «Οθόνη 15,6 ιντσών Full High Definition, εξαπύρηνος 

επεξεργαστής AMD Ryzen 5, είναι πέμπτης γενεάς, η μνήμη του είναι 

μεγάλη είναι 16GB RAM, χωρητικότητα του δίσκου 512GB SSD. Για 

αυτό μην το καθυστερείτε. Τώρα πάρτε κινητό, τώρα στείλτε μήνυμα στο 

2727, γράψτε Electroline και δίπλα το ονοματεπώνυμό σας. Electroline, 

ονοματεπώνυμο στο 2727 και πού ξέρετε; Συν Αθηνά και χείρα κίνει λέγαν 

οι αρχαίοι».  

 

Απόσπασμα #8 

- Τ. Τρύφωνος: «Καιρός πρεμιερών τώρα. Γίνονται όπως λες και εσύ στα 

κυπριακά ‘πρεμιέρα’» 

- Χ. Αρτεμίου: «Γίνονται πρεμιέρες τώρα, α και αρχές του Οκτώβρη θα 

ολοκληρωθεί το τηλεοπτικό σκηνικό». 
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- Τ. Τρύφωνος: «Η πρεμιέρα του “The Chase” για δεύτερη σεζόν είναι αυτή 

τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 7:00 το απόγευμα καθημερινά στον 

ALPHA Κύπρου με τους Chasers μας και 10.000 ευρώ, μέχρι και 10.000 

ευρώ σε κάθε επεισόδιο και πολύ μεγάλα δώρα για όλους όσοι έρθετε να 

τεστάρετε τις γνώσεις σας και να κοντραριστείτε με τους Chasers. Ακόμη 

και αν δεν κερδίσετε χρήματα όλοι θα μπείτε σε μεγάλη κλήρωση για ένα 

ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο SUV Coupe, τώρα έρχεται το μοντέλο στην 

Κύπρο, Renault Arkana από Όμιλο Πηλακούτα αξίας 26.900 ευρώ. Θα 

μπείτε στην κλήρωση για δωροεπιταγή τεσσάρων χιλιάδων ευρώ από 

Electroline, για δωροεπιταγές χιλίων ευρώ για καύσιμα κίνησης από την 

Petrolina, για ταξίδι στη Βιέννη δύο άτομα έξι μέρες από Xenos Travel. Τι 

τζαι τι ρε παιδιά; 99 σας το λέω, σημειώστε το και πάρτε τηλέφωνο. 

99059905 και μην το σκέφτεστε. “The Chase” δεύτερη σεζόν από Δευτέρα 

7 η ώρα στον Alpha Κύπρου και σας περιμένουμε να πάρετε μέρος. Είναι 

το μοναδικό κυπριακό παιχνίδι γνώσεων στην τηλεόραση της Κύπρου 

Αρτεμάκκα. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι γνώσεων Κυπριακό, άλλο 

τηλεπαιχνίδι γενικότερα».  

 

Ο οργανισμός, με επιστολή των Νομικών του Συμβούλων Λοττίδης & 

Λοττίδης ημερομ. 22.11.2021 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), ζήτησε όπως υποβάλει 

προσωπικώς τις απόψεις του σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση. Σημειώνεται 

ότι ο οργανισμός δεν εξέφρασε την επιθυμία να επιθεωρήσει το διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης. 

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 21.12.2021 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), κάλεσε 

τον οργανισμό όπως παραστεί στη συνεδρία της την Τετάρτη 19.1.2022 στις 

3:30μ.μ. στα γραφεία της, για να υποβάλει προσωπικά τις παραστάσεις του σε 

σχέση με την εν λόγω υπόθεση.  

 

Ο οργανισμός, με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Χρίστη 

Λοττίδη, εκ των Νομικών Συμβούλων του οργανισμού Λοττίδης & Λοττίδης 

ημερομ. 17.1.2022 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄), ζήτησε όπως λόγω έξαρσης της 

πανδημίας αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης. 
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Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 25.2.2022 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄), ενημέρωσε 

τον οργανισμό ότι έγινε δεκτό το αίτημα του και τον κάλεσε όπως παραστεί 

στη συνεδρία της την Τετάρτη 9.3.2022 στις 3:30μ.μ. στα γραφεία της, για να 

υποβάλει προσωπικά τις παραστάσεις του σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση.  

 

Ο οργανισμός, με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Χρίστη 

Λοττίδη, εκ των Νομικών Συμβούλων του οργανισμού Λοττίδης & Λοττίδης 

ημερομ. 8.3.2022 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄), ζήτησε όπως αναβληθεί η εκδίκαση 

της υπόθεσης, καθώς ο παρουσιαστής / εκφωνητής του οργανισμού Τάσος 

Τρύφωνος, ο οποίος θα εμφανιζόταν στην ενώπιον της Αρχής διαδικασία, θα 

έπρεπε να μεταβεί εκτάκτως στο εξωτερικό. Ο κ. Λοττίδης ανέφερε ότι εάν το 

αίτημα του οργανισμού δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα, τότε θα 

παρευρισκόταν ο ίδιος μόνος του.  

 

Στις 9.3.2022, γύρω στις 10:00π.μ. ο κ. Λοττίδης επικοινώνησε τηλεφωνικώς 

με την Λειτουργό Α΄ της Αρχής κ. Λουκία Περσιάνη και ανέφερε ότι, εάν η 

Αρχή επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει με την εκδίκαση της υπόθεσης και ότι ο 

οργανισμός παραδέχεται τις παραβάσεις, απολογείται και υπόσχεται ότι δεν θα 

επαναληφθούν στο μέλλον. Επιπλέον, ο κ. Λοττίδης ζήτησε από την Αρχή, 

όπως ο οργανισμός έρθει σε επαφή με Λειτουργό της Αρχής για επιμόρφωση 

του προσωπικού του σε θέματα που αφορούν στην προώθηση και παρουσίαση 

προϊόντων μέσα σε εκπομπές, ώστε να διασφαλίσει ότι οι παρουσιαστές δεν θα 

προβούν στο μέλλον άθελά τους σε παραβάσεις.  

   

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιόν μας στοιχεία και 

περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών εξηγήσεων του 

οργανισμού όπως έχουν εκφρασθεί από τον κ. Χρίστη Λοττίδη, εκ των 

Νομικών Συμβούλων του οργανισμού Λοττίδης & Λοττίδης και κατόπιν 

προσεκτικής παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος, κρίνουμε ότι: 
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Στις 7.9.2021, μεταξύ των ωρών 06:00 και 10:00, o οργανισμός μετέδωσε  

μουσικό πρόγραμμα με τον Τάσο Τρύφωνος και την Χριστιάνα Αρτεμίου, 

χωρίς να λάβει μέτρα για την τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της 

ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα, ιδιαίτερα σε χρόνο κατά 

τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούσαν ανήλικοι, κατά παράβαση του 

Κανονισμού 21(4) (υποστοιχείο 1) των προαναφερθέντων Κανονισμών και 

περιλαμβάνοντας λεκτικό υλικό ακατάλληλο για ανηλίκους, χωρίς να 

εξασφαλιστεί όπως το πρόγραμμα, το οποίο μεταδόθηκε εντός της 

οικογενειακής ζώνης να είναι κατάλληλο για όλο το κοινό, 

συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών, κατά 

παράβαση του Κανονισμού 21(6) (υποστοιχείο 2) των προαναφερθέντων 

Κανονισμών (Τα γεγονότα των υποστοιχείων εκτίθενται στις σελίδες 3 – 4 της 

παρούσας απόφασης). 

 

Στις 7.9.2021, μεταξύ των ωρών 06:00 και 10:00, o οργανισμός μετέδωσε  

μουσικό πρόγραμμα με τον Τάσο Τρύφωνος και την Χριστιάνα Αρτεμίου, 

κατά τη διάρκεια του οποίου οι παρουσιαστές / εκφωνητές παρακινούσαν 

τους ακροατές για αγορά laptop μάρκας “Lenovo” της εταιρείας 

“Electroline”, του αυτοκινήτου “Renault Arkana” της εταιρείας «Όμιλος 

Πιλακούτα», κρουαζιέρας με το κρουαζιερόπλοιο “Jewel of the seas” της 

εταιρείας “Top Kinisis” και των προϊόντων της εταιρείας “Costa Coffee”, 

με αναφορές στα χαρακτηριστικά τους και δίνοντας πληροφορίες για τον 

τρόπο και τόπο αγοράς τους, κατά παράβαση της Παραγράφου Ε.4 

(υποστοιχείο 3) του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και 

Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των 

προαναφερθέντων Κανονισμών (Τα γεγονότα του υποστοιχείου εκτίθενται στις 

σελίδες 5 – 10 της παρούσας απόφασης). 

 

Αναφορικά με τις προφορικές θέσεις / εξηγήσεις του οργανισμού, όπως αυτές 

εκφράστηκαν τηλεφωνικώς στις 9.3.2022 από τον κ. Χρίστη Λοττίδη, εκ των 
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Νομικών Συμβούλων του οργανισμού Λοττίδης & Λοττίδης, η Αρχή 

επισημαίνει τα ακόλουθα: 

 

Κατ’ αρχάς, η Αρχή χαιρετίζει το γεγονός ότι ο οργανισμός παραδέχεται τις 

διερευνώμενες παραβάσεις και τη δέσμευσή του ότι δεν θα επαναληφθούν 

παρόμοιες παραβάσεις στο μέλλον. Επίσης, χαιρετίζει την πρόθεση του 

οργανισμού για επιμόρφωση του προσωπικού του σε θέματα που αφορούν 

στην προώθηση και παρουσίαση προϊόντων, ώστε να διασφαλίσει ότι οι 

παρουσιαστές δεν θα προβούν στο μέλλον άθελά τους σε παραβάσεις. Η Αρχή 

βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών μεταξύ 

άλλων και για καθοδήγηση ως προς το τι προβλέπεται από την οικεία 

Νομοθεσία. 

   

Παρ’ όλα αυτά και ειδικότερα σε σχέση με την πιθανή παράβαση της 

Παραγράφου Ε.4  του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και 

Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των 

προαναφερθέντων Κανονισμών που αφορά στην παρακίνηση για αγορά ή 

μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού ή τρίτων με αναφορές στα 

χαρακτηριστικά ή στις τιμές ή δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο ή τόπο 

αγοράς τους, η Αρχή κρίνει σκόπιμο να επισημάνει ότι ο οργανισμός όφειλε να 

είχε επιστήσει εξ αρχής την προσοχή των ραδιοφωνικών παραγωγών του στις 

σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας, δεδομένου μάλιστα ότι πολύ πρόσφατα η 

Αρχή είχε διενεργήσει αυτεπάγγελτη διερεύνηση στο πλαίσιο 

δειγματοληπτικής παρακολούθησης των ραδιοφωνικών οργανισμών και 

συγκεκριμένα κατά τις ημερομ. 7.11.2020, μεταξύ των ωρών 10:00 – 13:00 και 

11.11.2020, μεταξύ των ωρών 07:00-10:00 και 16:00-19:00, σχετικά με την 

τυχόν «μετάδοση συγκαλυμμένων οπτικοακουστικών ανακοινώσεων και 

παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού ή 

τρίτων» και είχε αποστείλει στον οργανισμό «ATHINA LOVE FM 100.7» 

πίνακα πιθανών παραβάσεων, όπου συμπεριλαμβανόταν και η υπό αναφορά 

πρόνοια της Νομοθεσίας (βλ. Υπόθεση με αρ. φακ. 7/2021(11) και Πίνακας Α΄ 
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ημερομ. 20.1.2021). Επομένως, πολύ πρόσφατα ο οργανισμός είχε ενημερωθεί 

από την Αρχή για το ότι εξετάζει εναντίον του πιθανές παραβάσεις της 

Παραγράφου Ε.4 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). Θα αναμενόταν λοιπόν ότι ο οργανισμός θα λάμβανε τα μέτρα του, 

ώστε να μην επαναλάβει τις ίδιες παραβάσεις.   

 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί ότι ο 

Νομοθέτης συμπεριέλαβε τις συγκεκριμένες πρόνοιες στην Νομοθεσία, 

προκειμένου ο ακροατής να απολαμβάνει το πρόγραμμα που έχει επιλέξει να 

ακούσει, είτε ενημερωτικό, είτε ψυχαγωγικό, όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα 

και χωρίς διαφημιστικές παρεμβάσεις εντός της ροής του εκάστοτε 

προγράμματος. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί σεβόμενοι τους ακροατές τους θα 

πρέπει να περιορίζονται στη μετάδοση των απολύτως σημαντικών 

πληροφοριών όταν πρόκειται για τις εντός της ροής των προγραμμάτων 

αναφορές τους στους χορηγούς, στα δώρα, ή / τους δωροθέτες, ούτως ώστε να 

μην υπάρχει και ο κίνδυνος να προχωρήσουν σε αναφορές που παρακινούν 

τους ακροατές σε αγορά ή μίσθωση των σχετικών προϊόντων.   

 

Όσον αφορά στις πιθανές παραβάσεις των Κανονισμών 21 (4) και (6) των 

προαναφερθέντων Κανονισμών (υποστοιχεία 1 & 2 του Πίνακα Α΄ ημερομ. 

3.11.2021), η Αρχή θεωρεί σκόπιμο να επισημάνει ότι οι ραδιοφωνικοί 

παραγωγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο λεκτικό και τις 

εκφράσεις που χρησιμοποιούν ειδικότερα κατά τις ώρες της οικογενειακής 

ζώνης και δη τις ώρες που οι γονείς βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους με τα 

παιδιά τους και ακούνε ραδιόφωνο. Είναι κατανοητό ότι το είδος της 

επικοινωνίας που επιτυγχάνεται συχνά ανάμεσα στους ραδιοφωνικούς 

παραγωγούς και τους / τις ακροατές / ακροάτριες με την καθημερινή επαφή 

τους, να τους οδηγεί σε ιδιαίτερη άνεση και αμεσότητα. Παρ’ όλα αυτά, σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμπεριφέρονται ωσάν να βρίσκονται σε ένα 
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στενό κύκλο φίλων και να μιλούν με τον ίδιο τρόπο που θα μιλούσαν στους 

φίλους τους. Μέσα στο ραδιοφωνικό κοινό ανά πάσα στιγμή μπορεί να 

υπάρχουν και ανήλικοι και γι αυτό το λεκτικό υλικό που μεταδίδεται πρέπει να 

είναι κατάλληλο για όλο το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών 

κάτω των δεκαπέντε ετών.     

 

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

του Κανονισμού 21 (4) (υποστοιχείο 1) και (6) (υποστοιχείο 2) των περί 

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

10/2000) και της Παραγράφου Ε.4 (υποστοιχείο 3) του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται στο 

Παράρτημα ΙΧ των προαναφερθέντων Κανονισμών.  

 

Η Αρχή έχει δώσει στον οργανισμό το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορεί, 

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

Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως 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 ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση των 

παραβάσεων για σκοπούς επιβολής κυρώσεων.  

 

Η Αρχή καλεί τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, όπως υποβάλει τις απόψεις του 

εγγράφως και / ή προσωπικώς για σκοπούς επιβολής κυρώσεων μέσα σε 

δεκατέσσερις (14) εργάσιμες μέρες από τη λήψη της παρούσας. Σε περίπτωση 

που δεν ληφθεί απάντηση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η Αρχή θα 

προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων.       

                         

                                                                           (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ) 

Κ.Π.                                                                                                                                             Πρόεδρος 

                      Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 68/2021(11)) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ATHINA LOVE FM 100.7»,  

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

«"ATHINA" MEDIA SERVICES LIMITED»   

 

Ημερομηνία Απόφασης: 18 Μαΐου, 2022 

 

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

Σέργιου Ποΐζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου, Χρύσως Τσόκκου και 

Πάνου Κανελλόπουλου, Μελών.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 9 Μαρτίου 2022, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην 

παρούσα υπόθεση υπάρχουν παραβάσεις του Κανονισμού 21 (4) και (6) των 

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

10/2000) και της Παραγράφου Ε.4 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 

Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ 

των προαναφερθέντων Κανονισμών.  

 

Οι πιο πάνω Κανονισμοί αναφέρουν: 

 

21   (4) Οι σταθμοί λαμβάνουν μέτρα για τήρηση των γενικά παραδεκτών 

κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη 

συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε 

εκπομπής. Ιδιαίτερη μέριμνα επιβάλλεται στα προγράμματα που 
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μεταδίδονται σε χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούν 

ανήλικοι. 

 

      (6) Οι σταθμοί εξασφαλίζουν όπως τα προγράμματα τα οποία 

μεταδίδονται εντός της οικογενειακής ζώνης είναι κατάλληλα για όλο το 

κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών. 

 

Η πιο πάνω Παράγραφος αναφέρει: 

 

Ε.4. Απαγορεύεται η παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή 

υπηρεσιών του χορηγού ή τρίτων με αναφορές στα χαρακτηριστικά ή στις 

τιμές ή δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο ή τόπο αγοράς τους.  

 

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 

επιβαλλόμενων 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. 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. Επιπλέον, η 

Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό πως εάν επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του 

γραπτώς, για σκοπούς επιβολής κυρώσεων, να τις υποβάλει το αργότερο εντός 

δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής 

και εάν επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς, να πληροφορήσει 
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σχετικά την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών 

από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική 

επιστολή. Τονίστηκε, επίσης, ότι σε περίπτωση που δεν ληφθεί οποιαδήποτε 

απάντηση μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

O οργανισμός, μέχρι και σήμερα, δεν απέστειλε οποιεσδήποτε απόψεις για 

σκοπούς επιβολής κυρώσεων, ούτε δήλωσε κατά πόσον επιθυμεί να παραθέσει 

τις απόψεις του προσωπικώς ενώπιον της Αρχής. 

 

Όσον αφορά στην παράβαση της Παραγράφου Ε.4 του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται στο 

Παράρτημα ΙΧ των προαναφερθέντων Κανονισμών, η Αρχή επαναλαμβάνει, 

ως η ταυτάριθμη απόφασή της ημερομ. 9.3.2022, ότι ο Νομοθέτης 

συμπεριέλαβε τη συγκεκριμένη μεταξύ άλλων προνοιών στην Νομοθεσία, 

προκειμένου ο ακροατής να απολαμβάνει το πρόγραμμα που έχει επιλέξει να 

ακούσει, είτε ενημερωτικό, είτε ψυχαγωγικό, όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα 

και χωρίς διαφημιστικές παρεμβάσεις εντός της ροής του εκάστοτε 

προγράμματος. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί σεβόμενοι τους ακροατές τους θα 

πρέπει να περιορίζονται στη μετάδοση των απολύτως σημαντικών 

πληροφοριών όταν πρόκειται για τις εντός της ροής των προγραμμάτων 

αναφορές τους στους χορηγούς, στα δώρα, ή / τους δωροθέτες, ούτως ώστε να 

μην υπάρχει και ο κίνδυνος να προχωρήσουν σε αναφορές που παρακινούν 

τους ακροατές σε αγορά ή μίσθωση των σχετικών προϊόντων.  

 

Σε σχέση με τις παραβάσεις των Κανονισμών 21 (4) και (6) των 

προαναφερθέντων Κανονισμών και όπως έχει ήδη επισημανθεί στην απόφαση 

της Αρχής ημερομ. 9.3.2022, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί στο λεκτικό και τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν 

ειδικότερα κατά τις ώρες της οικογενειακής ζώνης και δη τις ώρες που οι 



19 
 

γονείς βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους με τα παιδιά τους και ακούνε 

ραδιόφωνο. 

 

Εξάλλου ήδη από το 2013 η Αρχή είχε εκδώσει καταδικαστικές αποφάσεις 

εναντίον του εν λόγω οργανισμού, που αφορούσαν σε παραβάσεις για 

μετάδοση ακατάλληλου για ανήλικους λεκτικού υλικού (υπόθεση με αρ. φακ. 

12/2013(11) και για παρακίνηση των ακροατών για αγορά συγκεκριμένων 

προϊόντων (υπόθεση με αρ. φακ. 21/2013(11)) και μάλιστα στο πλαίσιο του 

ίδιου προγράμματος που εξετάζουμε και σήμερα (ήτοι μουσικό πρόγραμμα 

Τάσου Τρύφωνος και Χριστιάνας Αρτεμίου). Έκτοτε ακολούθησαν κι άλλες 

καταδικαστικές αποφάσεις για τις ίδιες παραβάσεις ((υπόθεση με αρ. φακ. 

65/2013(11), 77/2015(11), 1/2016(11), 41/2016(11), 60/2016(11), 67/2016(11) 

και πάλι για το μουσικό πρόγραμμα των Τάσου Τρύφωνος και Χριστιάνας 

Αρτεμίου και 7/2021(11)). Επομένως, ο οργανισμός είχε πολλάκις την 

ευκαιρία να ενημερωθεί μέσω των αποφάσεων της Αρχής για το γράμμα και το 

πνεύμα της Νομοθεσίας που διέπει τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και 

να συμμορφωθεί αναλόγως. Αντί αυτού, διαπιστώνεται επανάληψη των ίδιων 

πρακτικών που αποτελούν παραβάσεις της Νομοθεσίας.         

 

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

υπόψη της όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ως επίσης τη φύση, τη βαρύτητα και 

τη σοβαρότητα των παραβάσεων, αποφασίζει όπως επιβάλει στον οργανισμό, 

για τις παραβάσεις που έγιναν στις 7.9.2021, κυρώσεις ως ακολούθως:   

 

- Για την παράβαση του Κανονισμού 21(4) (υποστοιχείο 1) των περί 

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

10/2000) το διοικητικό πρόστιμο των €500. 

- Για την παράβαση του Κανονισμού 21(6) (υποστοιχείο 2) των περί 

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

10/2000) το διοικητικό πρόστιμο των €500. 



20 
 

- Για την παράβαση της Παραγράφου Ε.4 (υποστοιχείο 3) του Κώδικα 

Διαφημίσεων,  Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας 

όπως εκτίθεται στο Παράρτημα IX, των περί Ραδιοφωνικών και 

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

διοικητικό πρόστιμο των €1.000.  

 

Ο οργανισμός καλείται να εμβάσει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €2.000 που του έχει επιβληθεί μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης. 

                                                                        

                                                                               

 

                                                                                (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                 Πρόεδρος 

                      Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
Κ.Π.  

 

 

 

 

 


