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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις 

από μέρους του οργανισμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 21(1) του περί 

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

μεταγενέστερα, του Κανονισμού 6(3) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) καθώς επίσης του άρθρου 30H.(β) 

του προαναφερθέντος Νόμου και 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). 

 

Τα πιο πάνω άρθρα αναφέρουν: 

«21.―(1) H άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο μπορεί να 

χορηγηθεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς οι οποίοι προβλέπονται στους 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τους οποίους η Αρχή κρίνει σκόπιμο να 

 
 



2 

 

επιβάλει, περιλαμβανομένων όρων ή περιορισμών ως προς τη θέση και τη φύση του 

τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού, τους σκοπούς, τη λειτουργία, τα 

προγράμματα, το προσωπικό, τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν ή θα 

χρησιμοποιηθούν και τον τόπο όπου εγκαθίστανται κεραίες και πομποί, ο οποίος θα 

καθορίζεται με γνώμονα την προστασία της υγείας του πολίτη και του 

περιβάλλοντος.» 

 

30Η.  Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 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
. 

 

Ο πιο πάνω Κανονισμός αναφέρει:  

«6(3) Το περιεχόμενο της αίτησης θεωρείται ως δεσμευτικός όρος ή όροι για τον 

αιτητή και η μη τήρησή του θεωρείται παράβαση όρου ή όρων άδειας.» 

 

Η πιο πάνω παράγραφος του Κώδικα αναφέρει: 

Ε4: «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 22.12.2020, 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 
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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 1-4: 

1. Στις 22.10.2020, μεταξύ των ωρών 08:00 – 11:00, ο τοπικός ραδιοφωνικός 

οργανισμός «POINT F.M.» χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του 

προγράμματός του, το διακριτικό όνομα / εμπορική επωνυμία «VIVA» ή / και 

«VIVA FM»,  κατά παράβαση των όρων της άδειας του, ήτοι κατά παράβαση του 

άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) 

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

10/2000. 

 

Συγκεκριμένα, η Αρχή με απόφασή της ημερομ.29.3.2017, ανανέωσε (με αναδρομική 

ισχύ από τις 7.8.2016) την άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του τοπικού 
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ραδιοφωνικού οργανισμού  Πάφου με το διακριτικό όνομα «PΟΙΝΤ F.M.» κατόπιν 

αίτησής της εταιρείας «S.P.A.P. RADIO LTD», η οποία υποβλήθηκε στις 20.4.2016, το 

περιεχόμενο της οποίας αποτελεί δεσμευτικό όρο άδειας. Οι ειδικοί όροι της 

χορηγηθείσας άδειας κοινοποιήθηκαν στον οργανισμό με επιστολή της Αρχής 

ημερομ.30.3.2017. 

 

Ειδικότερα, στις 22.10.2020, μεταξύ των ωρών 08:00 – 11:00, κατά τη διάρκεια της 

μετάδοσης του προγράμματος του ραδιοφωνικού οργανισμού «PΟΙΝΤ F.M.» 

μεταδόθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα εξής ηχητικά σήματα:  

 «VIVA. PLAYING THE GREATEST HITS» 

 «THIS IS VIVA» 

 «VIVA» 

 «VIVA. THE CLASSICS» 

 «ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ VIVA» 

 «VIVA FM» 

 «THIS IS VIVA. 104.5, 104.3 VIVA ΓΙΑ ΛΕΜΕΣΟ, VIVA ΓΙΑ ΠΑΦΟ» 

 «104.5, 104.3 VIVA IN LIMASSOL, VIVA IN PAPHOS» 

 

2. Στις 22.10.2020, μεταξύ των ωρών 15:00 – 18:00, ο τοπικός ραδιοφωνικός 

οργανισμός «POINT F.M.» χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του 

προγράμματός του, το διακριτικό όνομα / εμπορική επωνυμία «VIVA» ή / και 

«VIVA FM»,  κατά παράβαση των όρων της άδειας του, ήτοι κατά παράβαση του 

άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) 

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

10/2000. 

 

Συγκεκριμένα, η Αρχή με απόφασή της ημερομ.29.3.2017, ανανέωσε (με αναδρομική 

ισχύ από τις 7.8.2016) την άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του τοπικού 

ραδιοφωνικού οργανισμού  Πάφου με το διακριτικό όνομα «PΟΙΝΤ F.M.» κατόπιν 

αίτησής της εταιρείας «S.P.A.P. RADIO LTD», η οποία υποβλήθηκε στις 20.4.2016, το 

περιεχόμενο της οποίας αποτελεί δεσμευτικό όρο άδειας. Οι ειδικοί όροι της 

χορηγηθείσας άδειας κοινοποιήθηκαν στον οργανισμό με επιστολή της Αρχής 

ημερομ.30.3.2017. 
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Ειδικότερα, στις 22.10.2020, μεταξύ των ωρών 15:00 – 18:00, κατά τη διάρκεια της 

μετάδοσης του προγράμματος του ραδιοφωνικού οργανισμού «PΟΙΝΤ F.M.» 

μεταδόθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα εξής ηχητικά σήματα:  

 «VIVA. PLAYING THE GREATEST HITS» 

 «THIS IS VIVA» 

 «VIVA» 

 «VIVA. THE CLASSICS» 

 «ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ VIVA» 

 «VIVA FM» 

 «THIS IS VIVA. 104.5, 104.3 VIVA ΓΙΑ ΛΕΜΕΣΟ, VIVA ΓΙΑ ΠΑΦΟ» 

 «104.5, 104.3 VIVA IN LIMASSOL, VIVA IN PAPHOS» 

 

3. Στις 22.10.2020, μεταξύ των ωρών 08:00 – 11:00, κατά τη διάρκεια 

μετάδοσης του προγράμματος «THE BREAKFAST SHOW» του τοπικού 

ραδιοφωνικού οργανισμού «POINT F.M.», γινόταν παρακίνηση ευθέως σε αγορά 

ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού, ιδίως μέσω συγκεκριμένων 

διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, κατά παράβαση 

του άρθρου 30Η.(β) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

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

 

Συγκεκριμένα, στις 22.10.2020, μεταξύ των ωρών 08:00 - 11:00, κατά τη διάρκεια 

της μετάδοσης του προγράμματος του ραδιοφωνικού οργανισμού «PΟΙΝΤ F.M.», 

ειδικότερα κατά τη διάρκεια του προγράμματος με τίτλο «THE BREAKFAST 

SHOW», έγιναν οι εξής αναφορές από τον παρουσιαστή του προγράμματος κ. 

Dave Asher: 

… Quarter past eight. This is Viva. Good morning. Playing the greatest hits. This 

is Dave Asher with Fitzgerald Estates, fitzgeraldcyprus.com. Also the 

cypruspropertyboutique.com as well and pop up to see Daryl and his friendly 

team. Get yourself a new place, if that’s what you need a new gaff, a new drum, 

that’s what you need, a new get ….. that’s a good idea and we’ve got property of 

the week coming up after nine o’ clock . Daryl’s not coming in today so I’ll be 

Daryl… all right then… 

(…) 
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Oh by the way I am here with Fitzgerald Estates this morning, 

fitzgeraldcyprus.com. Also the cypruspropertyboutique.com and as is Thursday 

Daryl would normally be coming in but he’s not today so what we’ve got is a 

property of the week and I’ll be Daryl after nine o’ clock this morning. Very nice 

one actually this. The King’s Court Town House a mere 150,000 euros for your 

delight… ladies and gentlemen… 

(…) 

This is Dave Asher on Viva of course with Fitzgerald Estates, 

fitzgeraldcyprus.com. Also the cypruspropertyboutique.com as well. After nine o’ 

clock we’ll have the property of the week. Daryl’s not coming in this week so I’ll 

be Daryl for you and also Dave… should be interesting and we’ve got a property 

of the week that we’ve post on our facebook page vivafmcyprus and is the King’s 

Court Town House, which is priced at 150,000 euros, so will have all the details 

on that and I’ll be reading the details out poetically and inviting you to go and see 

Daryl and his friendly team their place, which is just down the road from the 

King’s Avenue Mall, get to the roundabout, turn right, head down 500 meters just 

on the right hand side. You will find an array of properties not only in his shop but 

also of course online at cypruspropertyboutique.com and fitzgeraldcyprus.com 

after nine o’ clock… 

(…) 

So, quarter past nine. This is Dave Asher. Thursday morning. Am here till ten and 

then Jason is till 1 in the afternoon on Viva. On a Thursday morning generally just 

after 9 o’ clock Daryl Fitzgerald would be in and he’d be talking about property. 

This week he’s not here am here to be Daryl instead and Fitzgerald Estates. You 

can rely on them if you’re buying a place, if you’re selling a place, not a problem 

at all. All you need to do to get your property on the market is go and see Daryl 

and his friendly team just if you are at the mall in Paphos, there’s the roundabout, 

head right towards the harbor and the roundabout 500 meters just down there on 

the right you’ll find the Fitzgerald Estates office. Pop in and see the friendly team 

and they’ll help you through the process with your buying or selling. If you’re 

looking to sell you can pop in and see the team anytime but you will need certain 

things, certain pieces of paper with you for example the title deeds. Fitzgerald’s 

do not sell anything without title deeds, title deeds to you property. Also some sort 

of ID for you, also some sort of bill of sale and also maybe a floor plan or an 



7 

 

architectural of the property in question and then it will be valued very swiftly and 

then pictures will appear upon the website fitzgeraldcyprus.com. Beautiful 

pictures taken by a fabulous photographer who they have there in the office. She’s 

amazing. It’s Elena with the camera so there we are. Your place will be looking 

better than ever. And also they will come up with some tips for you to move things 

around or maybe to enhance the property’s slightly and just little bit of work 

sometimes can bring on thousands of euros extra. Just for a lick of paint. So take 

their advice and you will be property less within a very short space of time and the 

very best price. Ok there and yes if you are looking to offload your property onto 

the market do it with Fitzgerald’s and they take care of everything. Similarly if 

you’re buying the process is very very simple and Daryl has contacts with all 

matter of people in the world of property and on the periphery as well. Artisans, 

lawyers, designers, architects, anything that needs doing even finances as well can 

be arranged through Fitzgerald’s Estates so fitzgeraldcyprus.com and also on the 

cypruspropertyboutique.com. If you go there then, you will see an amazing array 

of real upscale properties. Y con on magnum. That sort of places. Magnum p eye 

exactly that sort of places but obviously not in Hawaii, in Cyprus is where they 

mainly dealing with fitzgeraldcyprus.com. Just fabulous. And we’ll have the 

property of the week in just a second and a nice long description of a beauty. 

That’s the Kings Court Town House. Its price is at 150,000 euros and it’s at the 

tomb of the Kings road in Paphos all the details coming up… 

(…) 

… and here with Fitzgeralds Estates every morning. We’ve got the property of the 

week, this week and it’s the Kings Court Town House. You can check this out 

online at fitzgeraldcyprus.com. Also pop in and get the for Daryl’s lovely team in 

Paphos. This one it’s a 150,000 euros, it’s a town house built in 1985 and it’s in 

Paphos around the tomb of the kings road, ninety square meters is the covered 

area and it’s got two bedrooms and two bathrooms. And to read the description 2 

you. Here we go. Time to … lyrical, poetry…… and: 

 

«You won’t find better value than this! Here you can finally buy into dream living, 

in a very desirable area of Kato Paphos. Part of the original Kings Gardens 

project, constructed around 25 years ago, the townhouses are considerably more 

spacious than most current new-builds, both inside and out. 
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The complex occupies the corner plot of Coral Bay and Mouttalos roads, not far 

from the Venus Beach Hotel, and the location is even more valuable today! 

Formerly a showcase project, it’s shown some sign of ‘tiredness’ over recent 

years, is steadily being rectified, as more and more owners focus on updating and 

renovating their premises. 

Kings Gardens has its own communal pool, amidst the landscaped gardens, where 

you and your guest will enjoy many a summer’s day. 

Literally, within meters of public transport and a mere 200m to the sea, it’s the 

best value townhouse in town. Whilst the townhouse faces the street, the entry is 

from the rear of the complex and the communal parking area backs onto a strip of 

private gardens and a small pathway, running along an evergreen hedge, leading 

to plot number 2. Fenced off the back garden has great potential for a gazebo style 

entertainment area. 

And immediately on entry, the ground floor features a separate kitchen with an 

arched opening over the breakfast bar, which overlooks the living room. 

The rest of the area is spacious enough to allow you to create a living environment 

to suit your needs. Double patio doors lead to the pergola-covered front patio, and 

miniature decorative garden, which enjoys super sea views. 

Two double bedrooms are on the first floor, both with shutters, fitted A/C units and 

built-in wardrobes. Both bedrooms have excellent views and enjoy sunny periods 

throughout the day with the added advantage of the beautiful panoramic views to 

the sea from the balcony of the front/street facing bedroom. 

The townhouse was beautifully renovated and you have a charming, sunny 

townhouse, exactly how you like it … without having to spend a fortune to get your 

dream.» 

 

So there we are, there it is and the property of the week from Fitzgerald Estates. 

The Kings Court town house priced at 150,000 euros. If you fancy having a look at 

that, check it out online or pop in and see the team of Fitzgerald’s. You’ll find 

them on the way to the harbor, just on the right there, 500 meters down. 

fitzgeraldcyprus.com also on cypruspropertyboutique.com… 

 

4. Στις 22.10.2020, μεταξύ των ωρών 08:00 – 11:00, κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος «THE BREAKFAST SHOW» του τοπικού ραδιοφωνικού 
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οργανισμού «POINT F.M.», έγινε παρακίνηση για αγορά των προϊόντων ή/ και 

υπηρεσιών του χορηγού ή/ και τρίτων, με αναφορά στα χαρακτηριστικά ή/ και 

στις τιμές ή/ και δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο ή/ 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). 

 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 3
1
. 

 

Μέχρι σήμερα ο οργανισμός δεν έχει υποβάλει γραπτώς οποιεσδήποτε εξηγήσεις και/ή 

παραστάσεις και/ή θέσεις του επί της υποθέσεως, ούτε και εξέφρασε την επιθυμία να 

επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης ή/ και να υποβάλει τις εξηγήσεις και/ή 

τις παραστάσεις και/ή τις θέσεις του προσωπικώς. 

 

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

υπό εξέταση υπόθεσης και κατόπιν προσεκτικής ακρόασης του προγράμματος του 

οργανισμού, κατά τις υπό αναφορά ημερομηνίες και ώρες, κρίνουμε ότι: 

 Στις 22.10.2020, μεταξύ των ωρών 08:00 - 11:00, ο τοπικός ραδιοφωνικός 

οργανισμός «POINT F.M.» χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του 

προγράμματός του, το διακριτικό όνομα / εμπορική επωνυμία «VIVA» ή / και 

«VIVA FM»,  κατά παράβαση των όρων της άδειας του, ήτοι κατά παράβαση του 

άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) 

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

10/2000. (υποστοιχείο 1) 

 Στις 22.10.2020, μεταξύ των ωρών 15:00 - 18:00, ο τοπικός ραδιοφωνικός 

οργανισμός «POINT F.M.» χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του 

προγράμματός του, το διακριτικό όνομα / εμπορική επωνυμία «VIVA» ή / και 

«VIVA FM»,  κατά παράβαση των όρων της άδειας του, ήτοι κατά παράβαση του 

άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

                                                           
1
 Ο Πίνακας Α’ που αποστάληκε στον οργανισμό στις 22.12.2020, εκ παραδρομής ανάγραφε ότι τα γεγονότα 

του υποστοιχείου 4 είναι τα ίδια με του υποστοιχείου 2 αντί του υποστοιχείου 3 που είναι το ορθό. Ως εκ 

τούτου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται το ορθό υποστοιχείο.   
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7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) 

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

10/2000. (υποστοιχείο 2) 

 Στις 22.10.2020, μεταξύ των ωρών 08:00 – 11:00, κατά τη διάρκεια 

μετάδοσης του προγράμματος «THE BREAKFAST SHOW» του τοπικού 

ραδιοφωνικού οργανισμού «POINT F.M.», γινόταν παρακίνηση ευθέως σε αγορά 

ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού, ιδίως μέσω συγκεκριμένων 

διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, κατά παράβαση 

του άρθρου 30Η.(β) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). (υποστοιχείο 3) 

 Στις 22.10.2020, μεταξύ των ωρών 08:00 – 11:00, κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος «THE BREAKFAST SHOW» του τοπικού ραδιοφωνικού 

οργανισμού «POINT F.M.», έγινε παρακίνηση για αγορά των προϊόντων ή/ και 

υπηρεσιών του χορηγού ή/ και τρίτων, με αναφορά στα χαρακτηριστικά ή/ και 

στις τιμές ή/ και δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο ή/ 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). (υποστοιχείο 4) 

(Τα γεγονότα των υποστοιχείων εκτίθενται στις σελίδες 3-9 της παρούσας 

απόφασης).   

 

Η Αρχή υπενθυμίζει ότι με απόφασή της ημερομ.29.3.2017, ανανέωσε (με αναδρομική 

ισχύ από τις 7.8.2016) την άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του τοπικού 

ραδιοφωνικού οργανισμού Πάφου με το διακριτικό όνομα «PΟΙΝΤ F.M.» κατόπιν 

αίτησής της εταιρείας «S.P.A.P. RADIO LTD», η οποία υποβλήθηκε στις 20.4.2016, το 

περιεχόμενο της οποίας αποτελεί δεσμευτικό όρο άδειας. Οι ειδικοί όροι της 

χορηγηθείσας άδειας κοινοποιήθηκαν στον οργανισμό με επιστολή της Αρχής 

ημερομ.30.3.2017. Ως εκ τούτου, η Αρχή κρίνει ότι ο οργανισμός οφείλει να 

συμμορφώνεται με τους όρους της χορηγηθείσας άδειάς του και η μη τήρηση από μέρους 

του οργανισμού οποιουδήποτε όρου άδειας θεωρείται σοβαρότατο παράπτωμα. 

 

Η Αρχή επισύρει την προσοχή του οργανισμού στη σοβαρότητα της φύσης των 

παραβάσεων και τονίζει ότι όλοι οι οργανισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τους 
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όρους της χορηγηθείσας άδειάς τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι οι άδειες 

χορηγούνται με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

Περαιτέρω και αναφορικά με το θέμα της παρακίνησης ευθέως σε αγορά ή μίσθωση 

προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού, ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών 

αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες καθώς επίσης και της παρακίνησης για 

αγορά των προϊόντων ή/ και υπηρεσιών του χορηγού ή/ και τρίτων, με αναφορά στα 

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

αγοράς τους, η Αρχή σημειώνει ότι οι διαφημίσεις πρέπει 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. Η 

Αρχή τονίζει ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις εκ μέρους των παρουσιαστών / εκφωνητών 

όχι μόνο απαγορεύονται, αλλά ενδέχεται να αλλοιώσουν και το ίδιο το περιεχόμενο του 

προγράμματος, αφαιρώντας από τους ακροατές το δικαίωμα να παρακολουθούν 

απερίσπαστα τα όποια προγράμματα του οργανισμού, χωρίς να «βομβαρδίζονται» 

συνεχώς με αναφορές που στην ουσία διαφημίζουν προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

Επιπρόσθετα, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σημειώνει ότι οι οργανισμοί έχουν το 

δικαίωμα να διαφημίσουν προϊόντα και να έχουν χορηγούς, με την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται οι σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας. Η Αρχή τονίζει για ακόμη μια φορά ότι 

η παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών οιασδήποτε 

επιχείρησης δια μέσου 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. 

 

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

άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 

(όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) των περί 

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

(υποστοιχεία 1&2), καθώς επίσης του άρθρου 30Η.(β) του προαναφερθέντος Νόμου 

(υποστοιχείο 3) και της παραγράφου Ε.4 του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 
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Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας, όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των πιο 

πάνω Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 10/2000) (υποστοιχείο 4). 

 

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 στον 

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 Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το αργότερο εντός 

δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης. 

 

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

καλείται όπως πληροφορήσει την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών 

από τη λήψη της παρούσας Απόφασης, ότι επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του 

προσωπικώς, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική επιστολή. 

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση εντός της πιο πάνω προθεσμίας, θα 

προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

 

 

   (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

      Πρόεδρος 

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

ΜΨ 
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 81/2020(63)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «POINT F.M.», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «S.P.A.P. RADIO LTD» 

 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 16 Ιουνίου, 2021 

 

 

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

Σέργιου Ποϊζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου, Χρύσως Τσόκκου και Πάνου 

Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 11 Μαρτίου 2021, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην παρούσα 

υπόθεση υπάρχουν παραβάσεις του άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και 

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

Κανονισμού 6(3) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 

2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) καθώς επίσης του άρθρου 30H.(β) του προαναφερθέντος Νόμου 

και 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). 

 

Τα πιο πάνω άρθρα αναφέρουν: 

«21.―(1) H άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο μπορεί να 

χορηγηθεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς οι οποίοι προβλέπονται στους 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τους οποίους η Αρχή κρίνει σκόπιμο να 
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επιβάλει, περιλαμβανομένων όρων ή περιορισμών ως προς τη θέση και τη φύση του 

τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού, τους σκοπούς, τη λειτουργία, τα 

προγράμματα, το προσωπικό, τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν ή θα 

χρησιμοποιηθούν και τον τόπο όπου εγκαθίστανται κεραίες και πομποί, ο οποίος θα 

καθορίζεται με γνώμονα την προστασία της υγείας του πολίτη και του 

περιβάλλοντος.» 

 

30Η.  Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 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
. 

 

Ο πιο πάνω Κανονισμός αναφέρει:  

«6(3) Το περιεχόμενο της αίτησης θεωρείται ως δεσμευτικός όρος ή όροι για τον 

αιτητή και η μη τήρησή του θεωρείται παράβαση όρου ή όρων άδειας.» 

 

Η πιο πάνω παράγραφος του Κώδικα αναφέρει: 

Ε4: «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 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 κυρώσεων.  

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ.22.4.2021 κάλεσε τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να 

υποβάλει τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής κυρώσεων γραπτώς και/ή προσωπικώς, 
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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, θα έπρεπε να τις υποβάλει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών 

από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής. 

 

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

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

ημερών από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής, 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. 

 

Μέχρι σήμερα ο οργανισμός δεν έχει υποβάλει γραπτώς οποιεσδήποτε εξηγήσεις και/ή 

παραστάσεις και/ή θέσεις του για σκοπούς επιβολής κυρώσεων, ούτε και εξέφρασε την 

επιθυμία να υποβάλει τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις και/ή τις θέσεις του 

προσωπικώς. 

 

Η Αρχή υπενθυμίζει ότι με απόφασή της ημερομ.29.3.2017, ανανέωσε (με αναδρομική 

ισχύ από τις 7.8.2016) την άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του τοπικού 

ραδιοφωνικού οργανισμού Πάφου με το διακριτικό όνομα «PΟΙΝΤ F.M.» κατόπιν 

αίτησής της εταιρείας «S.P.A.P. RADIO LTD», η οποία υποβλήθηκε στις 20.4.2016, το 

περιεχόμενο της οποίας αποτελεί δεσμευτικό όρο άδειας. Οι ειδικοί όροι της 

χορηγηθείσας άδειας κοινοποιήθηκαν στον οργανισμό με επιστολή της Αρχής 

ημερομ.30.3.2017. Ως εκ τούτου, η Αρχή κρίνει ότι ο οργανισμός οφείλει να 

συμμορφώνεται με τους όρους της χορηγηθείσας άδειάς του και η μη τήρηση από μέρους 

του οργανισμού οποιουδήποτε όρου άδειας θεωρείται σοβαρότατο παράπτωμα. 

 

Η Αρχή επισύρει την προσοχή του οργανισμού στη σοβαρότητα της φύσης των 

παραβάσεων και τονίζει ότι όλοι οι οργανισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τους 

όρους της χορηγηθείσας άδειάς τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι οι άδειες 

χορηγούνται με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 
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Περαιτέρω και αναφορικά με το θέμα της παρακίνησης ευθέως σε αγορά ή μίσθωση 

προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού, ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών 

αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες καθώς επίσης και της παρακίνησης για 

αγορά των προϊόντων ή/ και υπηρεσιών του χορηγού ή/ και τρίτων, με αναφορά στα 

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

αγοράς τους, η Αρχή σημειώνει ότι οι διαφημίσεις πρέπει 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. Η 

Αρχή τονίζει ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις εκ μέρους των παρουσιαστών / εκφωνητών 

όχι μόνο απαγορεύονται, αλλά ενδέχεται να αλλοιώσουν και το ίδιο το περιεχόμενο του 

προγράμματος, αφαιρώντας από τους ακροατές το δικαίωμα να παρακολουθούν 

απερίσπαστα τα όποια προγράμματα του οργανισμού, χωρίς να «βομβαρδίζονται» 

συνεχώς με αναφορές που στην ουσία διαφημίζουν προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

Επιπρόσθετα, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σημειώνει ότι οι οργανισμοί έχουν το 

δικαίωμα να διαφημίσουν προϊόντα και να έχουν χορηγούς, με την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται οι σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας. Η Αρχή τονίζει για ακόμη μια φορά ότι 

η παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών οιασδήποτε 

επιχείρησης δια μέσου 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. 

 

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

ενώπιόν της στοιχεία για σκοπούς επιβολής κυρώσεων, τη φύση, τη βαρύτητα, τη 

διάρκεια και τη σοβαρότητα των παραβάσεων, αποφασίζει όπως επιβάλει στον 

οργανισμό τις εξής κυρώσεις για τις παραβάσεις που έγιναν στις 22.10.2020: 

 

 Για την παράβαση του άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) των 

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

(υποστοιχείο 1), το διοικητικό πρόστιμο των €425. 



17 

 

 Για την παράβαση του άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) των 

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

(υποστοιχείο 2), το διοικητικό πρόστιμο των €425. 

 Για την παράβαση του άρθρου 30Η.(β) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) (υποστοιχείο 3), την κύρωση 

της Προειδοποίησης. 

 Για την 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) 

(υποστοιχείο 4), η Αρχή δεν επιβάλλει οποιαδήποτε κύρωση, λόγω ομοιότητας των 

γεγονότων και συστατικών στοιχείων της εν λόγω παράβασης με εκείνα του 

υποστοιχείου 3, στο οποίο ήδη έχει επιβληθεί κύρωση 

 

Ο οργανισμός καλείται να εμβάσει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το 

συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €850 που του έχει επιβληθεί μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης. 

 

 

 

    (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

      Πρόεδρος 

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 

ΜΨ 

 


