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ΔΗΑΓΧΓΖ
Η Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ εηνίκαζε ηελ παξνχζα Μειέηε αζθψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο
πνπ ηεο παξέρεη ν Νφκνο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 3(2)(ι) ησλ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη
Σειενπηηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκσλ 1998 κέρξη 2014, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Αξρή έρεη ηελ
αξκνδηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, λα «επιλαμβάνεηαι θεμάηων ποσ αθορούν ηην καλύηερη
εθαρμογή ηης νομοθεζίας ποσ διέπει ηοσς παρότοσς σπηρεζιών οπηικοακοσζηικών μέζων.»
Η παξνχζα Μειέηε απνθνπεί ζην λα δψζεη κηα φζν ην δπλαηφ ζαθέζηεξε θαη πιεξέζηεξε
εηθφλα ηνπ ηειενπηηθνχ πεδίνπ ζε ζέκαηα δηαθήκηζεο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη
ηειενπηηθνί νξγαληζκνί ζηελ πηνζέηεζε έλλνκσλ πξαθηηθψλ.

Οη Θεκαηηθέο Δλφηεηεο ηεο Μειέηεο είλαη νη αθφινπζεο:
Α) Σοποθέηηζη Πποϊόνηων
Β) Υοπηγία Ππογπαμμάηων και
Γ) ςγκαλςμμένη Οπηικοακοςζηική Δμποπική Ανακοίνωζη

Η θάζε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο κε απηή λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (πξφλνηεο ηεο
Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2010/13/ΔΔ, ησλ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ Οξγαληζκψλ
Νφκσλ 1998 κέρξη 2014, ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο Κχπξνπ Νφκνο Κεθ. 300Α (φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) θαη ησλ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ
Καλνληζκψλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 10/2000)), ηηο θπξηφηεξεο παξαβάζεηο ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαζψο
θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ησλ παξαβάζεσλ.

Γηα ηνπο ζθνπνχο εηνηκαζίαο ηεο παξνχζαο Μειέηεο, έγηλε παξαθνινχζεζε ζπλνιηθά 25
πξνγξακκάησλ φπσο απηά κεηαδφζεθαλ απφ ηνπο ηειενπηηθνχο νξγαληζκνχο θαηά ηελ πεξίνδν
Μαΐνπ – Ινπλίνπ 2014. Ο θαηάινγνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ παξαθνινπζήζεθαλ
επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα Ι.
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Α. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
Α.1 Νομοθεηικέρ Γιαηάξειρ

A.1.1 Οδηγία 2010/13/EE για ηιρ Yπηπεζίερ Oπηικοακοςζηικών Mέζων (AVMS
Directive)

Πποοίμιο
(81) Οη εκπνξηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο δηεπξχλνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη ηελ
επζχλε ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε ρξήζε ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Γηα λα παξακείλεη
αλάινγε πξνο ηνπο ζηφρνπο γεληθνχ ζπκθέξνληνο, ε θαλνληζηηθή ξχζκηζε ζα πξέπεη λα
επηηξέπεη νξηζκέλν βαζκφ επειημίαο φζνλ αθνξά ηηο ηειενπηηθέο. κεηαδφζεηο. Η αξρή ηνπ
δηαρσξηζκνχ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε θαη ηηο ηειεαγνξέο, θαη ε
ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ππφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, εθηφο εάλ έλα
θξάηνο κέινο απνθαζίδεη άιισο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε ζπγθαιπκκέλε
ηνπνζέηεζε πξντφλησλ. Η αξρή ηνπ δηαρσξηζκνχ δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηε ρξήζε λέσλ
δηαθεκηζηηθψλ ηερληθψλ.
(91) Σν θαζνξηζηηθφ θξηηήξην γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ ρνξεγίαο θαη ηνπνζέηεζεο πξντφληνο
είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ ηνπνζέηεζε πξντφληνο ε αλαθνξά ζε πξντφλ είλαη ελζσκαησκέλε
ζηε δξάζε πξνγξάκκαηνο· απηφο άιισζηε είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν νξηζκφο ζην άξζξν 1
παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ηγ), πεξηέρεη ηνλ φξν «εληφο». Αληίζεηα, νη αλαθνξέο ζε ρνξεγφ είλαη
δπλαηφλ λα εκθαλίδνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο, αιιά δελ απνηεινχλ ηκήκα ηεο
πινθήο.
(93) Πεξαηηέξσ, ε ρνξεγία θαη ε ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζα πξέπεη λα απαγνξεχνληαη φηαλ
επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν πξνγξακκάησλ θαηά ηξφπν ψζηε λα ζίγνπλ ηελ επζχλε θαη ηε
ζπληαθηηθή αλεμαξηεζία ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Απηφ ζπκβαίλεη
κε ηε ζεκαηηθή ηνπνζέηεζε.
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Οπιζμόρ 1. (ιγ) «ηνπνζέηεζε πξντφληνο»: θάζε κνξθή νπηηθναθνπζηηθήο εκπνξηθήο
αλαθνίλσζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνπζίαζε ή ζηελ αλαθνξά πξντφληνο, ππεξεζίαο ή ηνπ
αληίζηνηρνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ψζηε λα εκθαλίδεηαη εληφο πξνγξάκκαηνο, έλαληη πιεξσκήο ή
αλαιφγνπ αληαιιάγκαηνο·
Άπθπο 11
1. Οη παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4 έρνπλ εθαξκνγή κφλνλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
κεηά ηε 19ε Γεθεκβξίνπ 2009.
2. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πξντφληνο.
3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 2, ε ηνπνζέηεζε πξντφληνο είλαη απνδεθηή, εθηφο αλ
έλα θξάηνο κέινο απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ζηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:
α) ζε θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, ηαηλίεο θαη ζίξηαι γηα ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ,
αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ειαθξά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα·
β) ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη πιεξσκή αιιά κφλν δσξεάλ παξνρή νξηζκέλσλ πξντφλησλ
ή ππεξεζηψλ, φπσο δηεπθνιχλζεηο ζηελ παξαγσγή ή βξαβεία, κε ζθνπφ λα πεξηιεθζνχλ ζε
πξφγξακκα.
Η παξέθθιηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζηνηρείν α) δελ ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα γηα παηδηά.
Σα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπνζέηεζε πξντφληνο πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ φιεο ηηο
αθφινπζεο απαηηήζεηο:
α) ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη, φζνλ αθνξά ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπο ζε
θακία πεξίπησζε δελ επεξεάδεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα ζίγεηαη ε επζχλε θαη ε ζπληαθηηθή
αλεμαξηεζία ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ·
β) δελ παξαθηλνχλ επζέσο ζε αγνξά ή κίζζσζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ηδίσο κέζσ εηδηθψλ
δηαθεκηζηηθψλ αλαθνξψλ ζε απηά ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο·
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γ) δελ δίλνπλ ππεξβνιηθή πξνβνιή ζε απηά ηα πξντφληα· EL L 95/16 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο 15.4.2010
δ) νη ζεαηέο ελεκεξψλνληαη ζαθψο γηα ηελ χπαξμε ηνπνζέηεζεο πξντφληνο. Πξνγξάκκαηα ηα
νπνία πεξηιακβάλνπλ ηνπνζέηεζε πξντφληνο επηζεκαίλνληαη ζαθψο κε ηελ επσλπκία, θαηά
ηελ έλαξμε θαη ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη φηαλ ην πξφγξακκα μαλαξρίζεη έπεηηα απφ
δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε ζχγρπζεο εθ κέξνπο ησλ ζεαηψλ.
Καη‟ εμαίξεζε, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ παξέθθιηζε απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ζηνηρείνπ δ), ππφ ηνλ φξν φηη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα δελ είλαη παξαγσγή νχηε αλάζεζε ηνπ
ίδηνπ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ή επηρείξεζεο ζπλδεφκελεο κε ηνλ
πάξνρν ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ.
4. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ηα πξνγξάκκαηα δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπνζέηεζε πξντφληνο:
α) γηα πξντφληα θαπλνχ ή ηζηγάξσλ ή ηνπνζέηεζε πξντφλησλ απφ επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ
θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε παξαζθεπή ή πψιεζε ηζηγάξσλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ θαπλνχ,
β) εηδηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ή ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ πνπ δηαηίζεληαη κφλν κε
ηαηξηθή ζπληαγή ζην θξάηνο κέινο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
κέζσλ.

A.1.2 Οι πεπί Ραδιοθωνικών και Σηλεοπηικών Οπγανιζμών Νόμοι ηος 1998 μέσπι 2014
Άπθπο 30Ε.-(1) Η ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζε πξνγξάκκαηα απαγνξεχεηαη.
(2)

Καη‟ εμαίξεζε απφ ηελ απαγφξεπζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), ε ηνπνζέηεζε

πξντφλησλ επηηξέπεηαη ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο:
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(α) ε θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, ηαηλίεο θαη ζίξηαι γηα ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ,
αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ειαθξά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα.
(β) ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη πιεξσκή αιιά κφλν δσξεάλ παξνρή νξηζκέλσλ
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, φπσο δηεπθνιχλζεηο ζηελ παξαγσγή ή βξαβεία, κε ζθνπφ λα
πεξηιεθζνχλ ζε πξφγξακκα:
Ννείηαη φηη, νη πεξηπηψζεηο εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β) δελ
ηζρχνπλ ζε φ,ηη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα γηα παηδηά.
(3)

Σα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ νθείινπλ λα πιεξνχλ

ζσξεπηηθά φιεο ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:
(α) Σν πεξηερφκελφ ηνπο θαη, φζνλ αθνξά ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ν πξνγξακκαηηζκφο
ηνπο ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα επεξεάδεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα ζίγεηαη
ε επζχλε θαη ε ζπληαθηηθή αλεμαξηεζία ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ
κέζσλ.
(β) δελ επηηξέπεηαη λα παξαθηλνχλ επζέσο ζε αγνξά ή κίζζσζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ,
ηδίσο κέζσ εηδηθψλ δηαθεκηζηηθψλ αλαθνξψλ ζε απηά ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο .
(γ) δελ

επηηξέπεηαη

λα

δίλνπλ

ππεξβνιηθή

πξνβνιή

ζε

απηά

ηα

πξντφληα,

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνληηλήο θαη / ή παξαηεηακέλεο πξνβνιήο.
(δ) Οη ζεαηέο ελεκεξψλνληαη ζαθψο γηα ηελ χπαξμε ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ σο εμήο:

(i)

πξνγξάκκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ επηζεκαίλνληαη
ζαθψο, νπηηθά θαη αθνπζηηθά, κε ηελ επσλπκία, θαηά ηελ έλαξμε θαη ην ηέινο
ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη φηαλ ην πξφγξακκα μαλαξρίδεη κεηά απφ
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δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε δηαθνπή πξνο απνθπγή
νπνηαζδήπνηε ζχγρπζεο εθ κέξνπο ησλ ζεαηψλ.
(ii) ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πξνβνιήο θαη/ή αλαθνξάο ζε πξντφληα/ππεξεζίεο, ζε
κελχκαηα ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ηνπ ζπλνιηθνχ
ρξφλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη, ελ πάζε πεξηπηψζεη,
ζε θακηά πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ιεπηά, ζηηο
πεξηπηψζεηο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ θαη ηειεηαηληψλ θαη ηα έλα (1) ιεπηφ, ζηηο
πεξηπηψζεηο

επεηζνδίσλ

ζεηξψλ,

αζιεηηθψλ

θαη

ειαθξάο

ςπραγσγίαο

πξνγξακκάησλ:
Ννείηαη φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εμαηξνχληαη πξνγξάκκαηα πνπ δελ
είλαη παξαγσγή ή αλάζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ή
επηρείξεζεο ζπλδεφκελεο κε ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν πάξνρνο δελ σθειείηαη νηθνλνκηθά ή κε άιιν ηξφπν απφ ηελ ηνπνζέηεζε
πξντφλησλ.
(4) Αλεμαξηήησο νπνηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμεο, απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζε πξνγξάκκαηα
ησλ αθφινπζσλ πξντφλησλ:
(α) πξντφλησλ θαπλνχ ή ηζηγάξσλ ή πξντφλησλ απφ επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ θχξηα
δξαζηεξηφηεηα είλαη ε παξαζθεπή ή πψιεζε ηζηγάξσλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ θαπλνχ .
(β) εηδηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ή ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηε
Γεκνθξαηία κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή.
(γ) παηδηθψλ παηγληδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ
παξφληνο Νφκνπ.
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(δ) νπνηνπδήπνηε άιινπ πξντφληνο, εκπνξεχκαηνο ή ππεξεζίαο, ηνπ νπνίνπ ή ηεο νπνίαο ε
δηαθήκηζε δελ επηηξέπεηαη βάζεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ
εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ.
(5) Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε ελζσκάησζε κελχκαηνο ηνπνζέηεζεο πξντφληνο ζε θάζε ζηάδην
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ.
(6) Απαγνξεχεηαη ε δσξεάλ παξνρή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
επηηξέπεηαη ε ρνξεγία.
(7) Απαγνξεχεηαη ε θνληηλή εζηίαζε θαη/ή ε παξαηεηακέλε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ:
(8) Οη δηαηάμεηο ησλ πην πάλσ εδαθίσλ (2) κέρξη (7) εθαξκφδνληαη κφλν γηα πξνγξάκκαηα πνπ
παξάγνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

A.1.3 Ο πεπί Ραδιοθωνικού Ηδπύμαηορ Κύππος Νόμορ Κεθ. 300Α
(όπωρ ηποποποιήθηκε μεηαγενέζηεπα)
Άπθπο 18Ζ (1) Η ηνπνζέηεζε πξντφλησλ απαγνξεχεηαη.
(2) Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ απαγφξεπζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), ε ηνπνζέηεζε
πξντφλησλ επηηξέπεηαη ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο:
(α) ε θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, ηαηλίεο θαη ζίξηαι γηα ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ,
αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ειαθξά ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα·
(β) ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη πιεξσκή αιιά κφλν δσξεάλ παξνρή νξηζκέλσλ πξντφλησλ
ή ππεξεζηψλ, φπσο δηεπθνιχλζεηο ζηελ παξαγσγή ή βξαβεία, κε ζθνπφ λα πεξηιεθζνχλ ζε
πξφγξακκα:
11

Ννείηαη φηη, ηα πξνγξάκκαηα γηα παηδηά δελ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
παξφλ εδάθην.
(3) Σα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ πξέπεη λα πιεξνχλ
ζσξεπηηθά φιεο ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:
(α) Σν πεξηερφκελφ ηνπο θαη, φζνλ αθνξά ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπο
ζε θακία πεξίπησζε δελ επεξεάδεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα ζίγεηαη ε επζχλε θαη ε ζπληαθηηθή
αλεμαξηεζία ηνπ Ιδξχκαηνο·
(β) δελ επηηξέπεηαη λα παξαθηλνχλ επζέσο ζε αγνξά ή κίζζσζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ηδίσο
κέζσ εηδηθψλ δηαθεκηζηηθψλ αλαθνξψλ ζε απηά ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο·
(γ) δελ επηηξέπεηαη λα δίλνπλ ππεξβνιηθή πξνβνιή ζε απηά ηα πξντφληα, πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θνληηλήο θαη/ή παξαηεηακέλεο πξνβνιήο∙
(δ) Οη ζεαηέο ελεκεξψλνληαη ζαθψο γηα ηελ χπαξμε ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ σο εμήο:
(i) Πξνγξάκκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη
ζαθψο, νπηηθά θαη αθνπζηηθά, κε ηελ επσλπκία, θαηά ηελ έλαξμε θαη ην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη φηαλ ην πξφγξακκα μαλαξρίζεη κεηά απφ δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα ή
νπνηαδήπνηε άιιε δηαθνπή γηα ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε ζχγρπζεο εθ κέξνπο ησλ ζεαηψλ·
(ii) ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πξνβνιήο θαη ή αλαθνξάο ζε πξντφληα/ππεξεζίεο ζε κελχκαηα
ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζε θακηά πεξίπησζε
δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) ιεπηά, ζηηο πεξηπηψζεηο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ θαη
ηειεηαηληψλ θαη ην έλα (1) ιεπηφ, ζηηο πεξηπηψζεηο επεηζνδίσλ ζεηξψλ, αζιεηηθψλ θαη
ειαθξάο ςπραγσγίαο πξνγξακκάησλ:
12

Ννείηαη φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εμαηξνχληαη πξνγξάκκαηα πνπ δελ είλαη
παξαγσγή ή αλάζεζε ηνπ Ιδξχκαηνο ή επηρείξεζεο ζπλδεφκελεο κε ην Ίδξπκα, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ σθειείηαη νηθνλνκηθά ή κε άιιν ηξφπν απφ ηελ ηνπνζέηεζε
πξντφλησλ.
(4) Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ αθφινπζσλ πξντφλησλ:
(α) Πξντφλησλ θαπλνχ ή ηζηγάξσλ ή πξντφλησλ απφ επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ε παξαζθεπή
θαη ή πψιεζε ηζηγάξσλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ θαπλνχ
(β) εηδηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ή ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηε
Γεκνθξαηία κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή
(γ) παηδηθψλ παηγληδηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ
(δ) νπνηνπδήπνηε άιινπ πξντφληνο, εκπνξεχκαηνο ή ππεξεζίαο ησλ νπνίσλ δελ επηηξέπεηαη
ε δηαθήκηζε βάζεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ.
(5) Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε ελζσκάησζε κελχκαηνο ηνπνζέηεζεο πξντφληνο ζε θάζε ζηάδην
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ.
(6) Απαγνξεχεηαη ε δσξεάλ παξνρή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
επηηξέπεηαη ε ρνξεγία.
(7) Απαγνξεχεηαη ε θνληηλή εζηίαζε θαη/ή ε παξαηεηακέλε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ.
(8) Οη δηαηάμεηο ησλ πην πάλσ εδαθίσλ (2) κέρξη (7) εθαξκφδνληαη κφλν γηα πξνγξάκκαηα
πνπ παξάγνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Ραδηνθσληθνχ Ιδξχκαηνο
Κχπξνπ (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 2010.
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Α.2 Παπαβάζειρ ηηρ Νομοθεζίαρ
Oη θπξηφηεξεο παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ
πξνγξακκάησλ αθνξνχλ:
A.2.I Ση μη ζαθή επιζήμανζη οπηικά και ακοςζηικά είηε ηηρ ύπαπξηρ
ηοποθέηηζηρ, είηε ηηρ επωνςμίαρ ηων πποϊόνηων πος ηοποθεηούνηαι.
Παξαηεξήζεθαλ ηα αθφινπζα:
Πνδνζθαηξηθφο Αγψλαο «Απφιισλαο – ΑΠΟΔΛ» (Prime Sports, 3.5.14, 17.00 –21.00)
Γελ κεηαδίδεηαη νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε αλαθνξηθά κε ηνπνζέηεζε πξντφλησλ. Δληνχηνηο,
εκθαλίδνληαη πξντφληα (ΑΛΦΑ-ΜΔΓΑ ππεξαγνξέο, Petrolina, Mr. Brown Coffee, Lay‟s
παηαηάθηα) πάλσ ζηελ νζφλε.
Πνδνζθαηξηθφο Αγψλαο «ΑΔΛ - ΑΠΟΛΛΧΝ» (Cytavision Sports 1, 7.5.14, 17.30 –20.10)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα εκθαλίδεηαη θαη‟ επαλάιεςε γηα 10 δεπηεξφιεπηα ζην θάησ
κέξνο ηεο νζφλεο εηθφλα /ινγφηππν Coffee Beanery θαη θηλνχκελνο ηίηινο ζηνλ νπνίν
αλαγξάθνληαη: «Νέν Μenu… Υακειόηεξεο Σηκέο!!! Delivery ζηελ Αγιαληδηά 22340434».
Πξσηλφ Πξφγξακκα Δλεκέξσζεο θαη Φπραγσγίαο «Καιεκέξα Κύπξνο»,
(MEGA, 13.5.14, 07.00 – 10.00)
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ Έλζεηνπ γηα ηε Μαγεηξηθή, κεηαδφζεθε θάξηα ζηελ νπνία αλαγξαθφηαλ
«Ση λα ΜΑΓΔΙΡΔΦΧ» θαη απφ θάησ ππήξρε ην ινγφηππν ηνπ δσκνχ MAGGI, δηάξθεηαο 4‟‟.
Πξνθχπηεη φηη έγηλε ηνπνζέηεζε ηνπ θχβνπ απφ δσκφ ιαραληθψλ MAGGI, ρσξίο λα πξνεγεζεί
αθνπζηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε πξντφληνο.
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Απνγεπκαηηλφ Πξφγξακκα Δλεκέξσζεο θαη Φπραγσγίαο «Γηα έλα»
(MEGA, 13/5/2014, 16.00 – 18.05)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έλζεηνπ καγεηξηθήο, πξνβιήζεθε θάξηα κε ηα πιηθά γηα ην γιπθφ πνπ ζα
θηηάμνπλ θαη ζην πιάη ηεο θάξηαο εκθαλίδεηαη ινγφηππν ηεο ππεξαγνξάο «ΑΛΦΑ - ΜΔΓΑ», ε
νπνία είρε δηάξθεηα 1.07΄.

Δπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο, αλαθέξζεθε

ην εμήο ιεθηηθφ: «ζηηο ππεξαγνξέο άιθα-κέγα ζα βξεηο ηα θνπδηληθά». Δπνκέλσο δελ ππήξμε
ζαθήο αθνπζηηθή αλαθνίλσζε ηεο ηνπνζέηεζεο πξντφληνο.
Σειεπαηρλίδη «Παίδνπκε Κππξηαθά» (ΡΙΚ-1, 20.5.14, 19.28 – 20.00)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηά απφ ην δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα θαη θαηά ηε
ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαδφζεθε ε εμήο αθνπζηηθή θαη νπηηθή αλαθνίλσζε:

«Σν

πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ηνπνζέηεζε πξντόλησλ.» Παξά ην φηη κεηαδφζεθε ζαθήο νπηηθή θαη
αθνπζηηθή επηζήκαλζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ, εληνχηνηο δελ αλαθέξζεθε ε επσλπκία
ησλ πξντφλησλ.
Talent Show «Your Song - Live», (MEGA, 18.5.14, 21.15 – 24.45)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηά απφ δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα θαη ζηε ιήμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε ε εμήο αθνπζηηθή αλαθνίλσζε: «Η εθπνκπή πεξηέρεη ηνπνζέηεζε
πξντόληνο.».

Σαπηφρξνλα κεηαδφζεθε ε αληίζηνηρε νπηηθή αλαθνίλσζε θαη απφ θάησ ε

επσλπκία ηεο εηαηξείαο UNILEVER. Παξά ην φηη κεηαδφζεθε ζαθήο νπηηθή θαη αθνπζηηθή
επηζήκαλζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ θαζψο θαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο, εληνχηνηο δελ
αλαθέξζεθε ε επσλπκία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ.
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Σalk Show «Σεη-α-Σεη» (ΡΙΚ-1, 12.5.2014, 23.15.00 – 00.45.00)
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κεηά ην δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα ππάξρεη
ερεηηθή/ιεθηηθή αλαθνίλσζε θαη ηαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη θάξηα ζηελ νζφλε φπνπ ιέγεηαη θαη
αλαγξάθεηαη, αληίζηνηρα, ε θξάζε: –«Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ηνπνζέηεζε πξντόλησλ»,
ρσξίο λα αλαθέξνληαη ηα πξντφληα πνπ ηνπνζεηνχληαη. [ρεηηθή επηζήκαλζε γηα ηελ επσλπκία
ηνπ πξντφληνο πνπ ηνπνζεηήζεθε ππήξρε κφλν θαηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.]
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Καπηέο Πηπεξηέο», (ΡΙΚ-1, 14.5.14, 18.28 – 19.20)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαδφζεθε ε εμήο αθνπζηηθή
αλαθνίλσζε: «Η εθπνκπή πεξηέρεη ηνπνζέηεζε πξντόλησλ.» Σαπηφρξνλα κεηαδφζεθε θάξηα
κε ην φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αληίζηνηρε νπηηθή αλαθνίλσζε.

Παξά ην φηη

κεηαδφζεθε ζαθήο νπηηθή θαη αθνπζηηθή επηζήκαλζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ,
εληνχηνηο δελ αλαθέξζεθε ε επσλπκία ησλ πξντφλησλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ.
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Μαγεηξεύνληαο κε Carrefour», (SIGMA, 16.5.14, 16.40 – 16.50)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαδφζεθε ε εμήο αθνπζηηθή αλαθνίλσζε:
«Πξόγξακκα κε ηνπνζέηεζε πξντόλησλ.» Σαπηφρξνλα κεηαδφζεθε θάξηα κε ηελ αληίζηνηρε
νπηηθή αλαθνίλσζε θαη ην ινγφηππν ησλ ππεξαγνξψλ Carrefour. Παξά ην φηη κεηαδφζεθε
ζαθήο νπηηθή θαη αθνπζηηθή επηζήκαλζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ, εληνχηνηο δελ έγηλε
ζαθήο αθνπζηηθή αλαθνίλσζε ηεο επσλπκίαο ησλ πξντφλησλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ. Δπηπιένλ,
δελ ππήξμε αλαθνίλσζε (νπηηθή ή αθνπζηηθή) γηα ηνπνζέηεζε πξντφλησλ θαηά ηε ιήμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Ση ζα θάκε ζήκεξα κακά;», (SIGMA, 19.6.14, 11.10 – 11.45)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κεηά απφ δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα κεηαδφζεθε ε
εμήο αθνπζηηθή αλαθνίλσζε:

«Πξόγξακκα κε ηνπνζέηεζε πξντόλησλ.»

Σαπηφρξνλα
16

κεηαδφζεθε θάξηα κε ηελ αληίζηνηρε νπηηθή αλαθνίλσζε θαη ηα ινγφηππα ησλ εμήο εηαηξεηψλ:
“Kania”, «θππάξη», «ΑΡΥΑΨΚΑ», “Golden Sun”, “Marlene”, «λνχθαξα», “Rovercode”,
“vitafit”, “W5”, “Milbona” θαη “LIDL”.
Παξά ην φηη κεηαδφζεθε ζαθήο νπηηθή θαη αθνπζηηθή επηζήκαλζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε
πξντφλησλ θαη νπηηθή αλαθνίλσζε ηεο επσλπκίαο ησλ πξντφλησλ, εληνχηνηο δελ έγηλε ζαθήο
αθνπζηηθή αλαθνίλσζε ηεο επσλπκίαο ησλ πξντφλησλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ.
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Κνπδίλα κε Άπνςε» (CAPITAL, 13.5.14, 11.00 – 11.30)
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη ερεηηθή/ιεθηηθή αλαθνίλσζε θαη ηαπηφρξνλα
εκθαλίδεηαη θάξηα ζηελ νζφλε φπνπ ιέγεηαη θαη αλαγξάθεηαη, αληίζηνηρα, ε θξάζε: «Η
εθπνκπή πεξηέρεη ηνπνζέηεζε πξντόλησλ».
Χζηφζν, δελ γίλεηαη ζαθήο θαη νλνκαζηηθή αλαθνξά γηα πνηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ππάξρεη
ηνπνζέηεζε.
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «The cooKing» (SIGMA, 19.6.2014, 10.40 – 11.10)
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κεηά ην δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα, κεηαδίδεηαη
ιεθηηθή/αθνπζηηθή αλαθνίλσζε θαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθή θάξηα ζηελ νζφλε ζηελ νπνία
αλαγξάθεηαη «Πξόγξακκα κε ηνπνζέηεζε πξντόλησλ»,

θξάζε ε νπνία ιέγεηαη θαη ζηελ

ιεθηηθή αλαθνίλσζε. ηελ νζφλε αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή θξάζε, φπσο θαη ε επσλπκία ηνπ
πξντφληνο – Schwartz. Τπάξρεη νπηηθή θαη αθνπζηηθή αλαθνίλσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ
πξντφλησλ, θαζψο θαη ε επσλπκία ηνπ πξντφληνο πνπ ηνπνζεηήζεθε. Δληνχηνηο δελ έγηλε
ζαθήο αθνπζηηθή αλαθνίλσζε ηεο επσλπκίαο ησλ πξντφλησλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ.
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A.2.II Σην ενζωμάηωζη ηοποθέηηζηρ πποϊόνηων μεηά ηην ολοκλήπωζη ηηρ
παπαγωγήρ.
Παξαηεξήζεθαλ ηα πην θάησ:
Πνδνζθαηξηθφο Αγψλαο «Απφιισλαο – ΑΠΟΔΛ» (Prime Sports, 3.5.14, 17.00 –21.00)
Πξηλ θαη κεηά ην θάζε εκίρξνλν εκθαλίδνληαη θαη‟ επαλάιεςε ζηελ νζφλε πξντφληα (ΑΛΦΑΜΔΓΑ ππεξαγνξέο, Petrolina, Mr. Brown Coffee, Lay‟s παηαηάθηα).
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη ζπγθεθξηκέλα φηαλ κεηαδηδφηαλ ζε επαλάιεςε (slow-motion)
κηα θάζε εκθαληδφηαλ ζε νιφθιεξε ηελ νζφλε γηα 2 δεπηεξφιεπηα ην ινγφηππν Mr. Brown
coffee. πλνιηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα απηφ επαλαιήθζεθε 125 θνξέο.
Δπηπιένλ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα αλαγξάθεηαη πάλσ αξηζηεξά ζηελ νζφλε ην κέρξη
ζηηγκήο απνηέιεζκα θαη ην ιεπηφ ηνπ αγψλα. Κάησ απφ ηελ θάξηα εκθαλίδεηαη ην ινγφηππν
ηεο Petrolina.
Πεξαηηέξσ, θαηά δηαζηήκαηα εκθαλίδεηαη ζε θάξηα ζην θέληξν ηεο νζφλεο ην κέρξη ζηηγκήο
απνηέιεζκα, νη παίθηεο πνπ πέηπραλ ηέξκα θαη ην ιεπηφ ηνπ αγψλα. Κάησ απφ απηφ ππάξρεη ην
ινγφηππν Mr.Brown. Απηφ πξνβιήζεθε ζπλνιηθά 13 θνξέο.
Πνδνζθαηξηθφο Αγψλαο «ΑΠΟΔΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ» (LTV-1, 7.5.14, 17.30 –20.10)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα εκθαλίδνληαη θαη‟ επαλάιεςε ηα ηνπνζεηεκέλα πξντφληα
(Nescafe frappe, Paperworks Philippides, Balloons for all, NIVEA MEN) ππφ κνξθή superimposition πάλσ ζηελ νζφλε.
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Πνδνζθαηξηθφο Αγψλαο «ΑΔΛ - ΑΠΟΛΛΧΝ» (Cytavision Sports 1, 7.5.14, 17.30 –20.10)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα εκθαλίδεηαη θαη‟ επαλάιεςε γηα 10 δεπηεξφιεπηα ζην θάησ
κέξνο ηεο νζφλεο εηθφλα /ινγφηππν Coffee Beanery θαη θηλνχκελνο ηίηινο ζηνλ νπνίν
αλαγξάθνληαη: «Νέν Μenu… Υακειόηεξεο Σηκέο!!! Delivery ζηελ Αγιαληδηά 22340434». Απηφ
επαλαιακβάλεηαη 4 θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάδνζεο ηνπ αγψλα.
Σειεπαηρλίδη «Παίδνπκε Κππξηαθά» (ΡΙΚ-1, 20.5.14, 19.28 – 20.00)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εκθαλίδεηαη πεξηζηαζηαθά ζηα αξηζηεξά ηεο νζφλεο έλα
ρέξη λα θξαηεί ηα εμήο πξντφληα. Κάζε παξνπζίαζε δηαξθεί 5΄΄. Κάπνηεο απφ ηηο πξνβνιέο
επαλαιακβάλνληαη.
 κπνπθάιη λεξνχ κε ηελ επηγξαθή PERIC ΝΔΡΟ ΑΓΡΟΤ
 θάξηα ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα εμήο
ρακειέο ηηκέο!

Λεπθσζία Αγ. Οκνινγεηέο:

«ΙΧΑΝΝΙΓΗ ΤΠΔΡΑΓΟΡΑ.

ηαζεξά

πεηζώλ 22 Αλζνύπνιε Λαθαηάκεηα:

πνξάδσλ 33»
 θάξηα ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα εμήο “Alpaco DOORS – AUTOMATIONS”
 ρέξη λα βαζηά κηα θάξηα ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα εμήο

“PALSON household

appliances”
Η πξνβνιή πξντφλησλ ππφ ηε κνξθή super-imposition (ηνπνζέηεζε ελφο πιάλνπ πάλσ απφ
άιιν) ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εηζαγσγήο ρεξηνχ ην νπνίν εηζέξρεηαη απφ ην πιάη ηεο
νζφλεο θξαηψληαο δηάθνξα πξντφληα θαη ζηε ζπλέρεηα εμέξρεηαη) δελ ζπληζηά ελζσκάησζε
ησλ πξντφλησλ ζην πξφγξακκα.
Σειεπαηρλίδη «Joker» (SIGMA, 7/5/2014, 16.55.00 – 17.50.00)
Αθνχ πξνεγήζεθε αλαθνίλσζε ηνπνζέηεζεο πξντφληνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
εκθαλίζηεθε θαξηέια ζην θάησ δεμηά κέξνο ηεο νζφλεο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη:
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10-14 MΑΨΟΤ super Clearance
Λεπθσζία – Λεσθόξνο Αζαιάζζαο 130
Αθνινχζσο ε ελ ιφγσ θαξηέια πεξηζηξέθεηαη θαη εκθαλίδεηαη ην ινγφηππν θαη ην φλνκα ηεο
επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε πξντφληνο, δειαδή:
Gasa di Gusto furnishing and interiors
Λεκεζόο – Λεσθόξνο Πάθνπ 7.
ηε ζπλέρεηα, ε θαξηέια πεξηζηξέθεηαη εθ λένπ θαη αλαγξάθνληαη:
10-14 MΑΨΟΤ super Clearance
Λεκεζόο – Λεσθόξνο Πάθνπ 7.
Η θαξηέια πεξηζηξέθεηαη γηα ηξίηε θνξά θαη εκθαλίδεηαη ην ινγφηππν θαη ην φλνκα ηεο
επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε πξντφληνο, δειαδή:
Gasa di Gusto furnishing and interiors
Βηνκεραληθή Πεξηνρή Σζεξίνπ.
ηε ζπλέρεηα ην ινγφηππν αλαγξάθεη:
Gasa di Gusto furnishing and interiors
Παξαιίκλη - σηήξα
Η πξνβνιή θαξηέιαο πάλσ ζηελ νζφλε, κε ηελ αλαγξαθή ηνπ ππφ αλαθνξά πξντφληνο δελ
ζπληζηά ελζσκάησζε ηνπ πξντφληνο ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα.
Σalk Show «Σεη-α-Σεη» (ΡΙΚ-1, 12.5.2014, 23.15.00 – 00.45.00)
ε πέληε ζεκεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ζην θάησ
αξηζηεξά άθξν ράξηηλν θνπηί ζπζθεπαζίαο Almiral gel, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 35΄΄.
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Η πξνβνιή πξντφλησλ ππφ ηε κνξθή super-imposition (ηνπνζέηεζε ελφο πιάλνπ πάλσ απφ
άιιν) - ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εηζαγσγήο θνπηηνχ ζπζθεπαζίαο Almiral gel ην νπνίν
εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε - δελ ζπληζηά ελζσκάησζε ησλ πξντφλησλ ζην πξφγξακκα.
A.2.III Σην παπακίνηζη εςθέωρ ζε αγοπά ηων πποϊόνηων, μέζω διαθημιζηικών
αναθοπών.
πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθαλ ηα πην θάησ:
Talent Show «Your Song - Live», (MEGA, 18.5.14, 21.15 – 24.45)
Ο παξνπζηαζηήο πξναλαγγέιινληαο ην δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα αλαθέξεη ηα εμήο: «Πάκε πξνο
ηα δηαθεκηζηηθά. Μεηά ζα ζαο πσ πόηε ηειεηώλνπλ ηα ηειεθσλήκαηα. Απηό όκσο πνπ κπνξώ λα
ζαο πσ γηα ηα δηαθεκηζηηθά ζα ζαο πσ ηη πάσ λα θάλσ. Θέιεηε λα κάζεηε ή δελ αληέρεηε έηζη
shocking θαηαζηάζεηο. Θέιεηε; Ναη ή όρη; Γελ αθνύσ. Θέιεηε. Μάιηζηα. Πάσ λα απνιαύζσ
έλα MAGNUM.» Δπνκέλσο ππήξμε δηαθεκηζηηθή αλαθνξά γηα ην πξντφλ πνπ ηνπνζεηήζεθε
(παγσηφ MAGNUM).
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Καπηέο Πηπεξηέο», (ΡΙΚ-1, 14.5.14, 18.28 – 19.20)
Καηά ηελ εηνηκαζία ηεο ζάιηζαο ληνκάηαο, κεηαδφζεθε θνληηλφ πιάλν ηνπ παξνπζηαζηή λα
αλνίγεη ην ηελεθεδάθη κε ηα ληνκαηάθηα Pelargos θαη λα ξίρλεη ην πεξηερφκελν ηνπ ζην ηεγάλη.
Παξάιιεια αλαθέξεη ηα εμήο:

«Σελ ληνκάηα καο, ηα ληνκαηάθηα καο ηα νπνία είλαη

ςηινθνκκέλα ήδε θαη νκνινγώ αξθεηά θαιή πνηόηεηα.»

ηε ζπλέρεηα, ν παξνπζηαζηήο

αλαθέξεη ηα εμήο: «Η ζάιηζα ηεο ληνκάηαο είλαη έηνηκε. Δίπακε 2-3 βξάζεηο λα πάξεη κε ηνλ
βαζηιηθό. Σελ έρσ δνθηκάζεη. Άιιε κπξσδηά, άιιε γεύζε. Καη απηό ζίγνπξα εμαξηάηαη θαη από
ηελ πνηόηεηα ηεο ληνκάηαο. Έζησ θαη αλ είλαη εθείλν ην θνπηάθη, είλαη πάξα πνιύ λόζηηκε θαη
πάξα πνιύ θαιήο πνηόηεηαο.»
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Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Μαγεηξεύνληαο κε Carrefour», (SIGMA, 16.5.14, 16.40 – 16.50)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν παξνπζηαζηήο αλαθέξεη ηα αθφινπζα: «Έρνπκε εδώ
ηηο ειηέο καο,

ηηο νπνίεο κπνξείηε λα αγνξάζεηε από ηελ ππεξαγνξά Carrefour ρσξίο

θνπθνύηζη.». ηε ζπλέρεηα, ν παξνπζηαζηήο αλαθέξεη: «Πάκε εδώ κε ηε θέηα καο, ε νπνία ζα
είλαη… θαιό ζα είλαη λα είλαη θέηα Carrefour». Δπηπιένλ, ν παξνπζηαζηήο αλαθαηεχεη ηελ
ζάιηζα αλαθέξνληαο ηα εμήο: «Καη ε ζάιηζα καο είλαη έηνηκε. Βιέπεηε πσο ε θξέζθηα θξέκα
ηνπ Carrefour Discount δέλεη πνιύ πνιύ εύθνια ηε ζάιηζα καο θαη έρνπκε απηό ην σξαίν
απνηέιεζκα… ».
Δπνκέλσο ππήξμε επζεία παξαθίλεζε ζε αγνξά πξντφλησλ, κέζσ δηαθεκηζηηθψλ αλαθνξψλ.
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Κνπδίλα κε Άπνςε» (CAPITAL, 13.5.14, 11.00 – 11.30)
Καηά ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνβιήζεθε ζε ηχπν split screen ζηελ νζφλε
ην ινγφηππν ηεο εθπνκπήο „Κνπδίλα κε άπνςε‟ θαη πιάλν κε ηακπιέηα (tablet) θαη ηελ
αλαγξαθή ηνπ ηζηνρψξνπ www.flora.gr ελψ ηαπηφρξνλα κεηαδφζεθε ην αθφινπζν ιεθηηθφ
«Μπείηε ζην flora.com.gr θαη δνθηκάζηε όιεο ηηο ππέξνρεο ζπληαγέο γηα πνπξέ κε θιόξα».
Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδίδεηαη ν αθφινπζνο δηάινγνο αλάκεζα
ζηνπο δπν ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα (έλαο παξνπζηαζηήο θαη 2 κάγεηξεο) ζην πξφγξακκα:
 Λνηπόλ, ζεο βνύηπξν λα βάιεηο από πάλσ;
 Ναη.
 Βνύηπξν ή ιάδη;
 Βνύηπξν, βνύηπξν.
 Η θξνθέηα καο είλαη έηνηκε…
 Θα ζνπ θέξσ θιόξα κε βνύηπξν.
 Μάιηζηα.
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Καη εύρνκαη θαη ειπίδσ όηαλ ζα πάκε ζηελ Κνξέα λα δσ όηη ρξεζηκνπνηείο θιόξα κε
βνύηπξν.

 Μάιηζηα.
Δπηπιένλ, ζε άιιν ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο ιέγνληαη ηα πην θάησ:
 Να ζνπ θέξσ βνύηπξν λα δέζεηο ηε ζάιηζα Κπξηάθν;
 Ναη πξέπεη λα είλαη παγσκέλνο αξθεηά.
 Έια παγσκέλνο απ‟ ην ςπγείν flora soft. Έλα θαηλνύξγην πξντόλ πνπ έρνπκε ηώξα ζηελ
εθπνκπή Κπξηάθν πνιύ σξαίν κε 60% ιηγόηεξα ιηπαξά ζε παξαθαιώ.
 Μάιηζηα.
Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη ππήξμε επζεία παξαθίλεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ,
κέζσ δηαθεκηζηηθψλ αλαθνξψλ.
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «The cooKing» (SIGMA, 19.6.2014, 10.40 – 11.10)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ν παξνπζηαζηήο αλαθέξεη «γηα λα δσ ηη κπαραξηθό λα
βάισ εδώ… θνηόπνπιν, έρνπκε θνηόπνπιν….. Καη ςάρλσ εδώ ην κπαραξηθό. Έρεη ε Schwartz
έλα θνβεξό πνπ είλαη γηα θνηόπνπιν ην νπνίν ην έρσ εγώ εδώ, λα ην, απηό εδώ είλαη ινηπόλ θαη
κε απηό ζα θηηάμνπκε ηε ζεκεξηλή καο ζπληαγή»
ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ πξντφλησλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ εηνηκαζία ηεο
ζπληαγήο, ν παξνπζηαζηήο αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ: «…1 θνπηαιηά Schwartz chicken, είλαη ην
seasoning ην νπνίν ζα δώζεη γεύζε θαη ζα θάλεη όιε ηε δηαθνξά ζηε ζπληαγή καο…».
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο, ν παξνπζηαζηήο αλαθέξεη «είκαζηε έηνηκνη, ην έρνπκε θόςεη,
ζα πξνζζέζνπκε 1-2 θνπηαιηέο ειαηόιαδν θαη ζα πάξσ έλα θνπηάιη ηεο ζνύπαο θαη ζα γεκίζσ 1
θνπηαιηά από ην chicken seasoning. Σν chicken seasoning ινηπόλ πνπ ζα κνπ δώζεη όιε ηε
γεύζε ζην θαγεηό…»
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Λίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν παξνπζηαζηήο επαλαιακβάλεη ηα πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπληαγή θαη αλάκεζα ζε άιια ιέεη «1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο chicken
seasoning, απηό πνπ έδσζε όιε ηε γεύζε ζην σξαίν θνηόπνπιν»
A.2.IV Σην ςπέπβαζη ηος ζςνολικού σπόνος πποβολήρ και / ή αναθοπάρ ζε
πποϊόνηα ζε μηνύμαηα ηοποθέηηζηρ πποϊόνηων.
πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθαλ ηα πην θάησ:
Talent Show «Your Song - Live», (MEGA, 18.5.14, 21.15 – 24.45)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνβάιινληαη βίληεν κε πιάλα απφ δειψζεηο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ ελψ πίζσ ζην background (θφλην) αλαγξάθεηαη ην ινγφηππν ησλ παγσηψλ
ALGIDA δηάξθεηαο 2.05΄΄.
Δπίζεο, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε βίληεν κε
πιάλα απφ δειψζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ελψ πίζσ ζην background (θφλην) αλαγξάθεηαη ην
ινγφηππν ησλ παγσηψλ MAGNUM (θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη θαη ε επηγξαθή
«CELEBRATING 25 YEARS») θαζψο θαη πιάλα απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ζην ζηνχληην
ερνγξάθεζεο ζην νπνίν ππάξρεη πηλαθίδα κε ην ινγφηππν ησλ παγσηψλ MAGNUM θαη ηελ
επηγξαθή “CELEBRATIONS 25 YEARS OF PLEASURE”, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 2.26΄΄.
Χζηφζν, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ βίληεν ζηα νπνία πεξηέρεηαη ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ήηαλ
4.31΄΄, ελψ κε βάζε ηε λνκνζεζία, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ηεο πξνβνιήο θαη / ε αλαθνξάο ζε
πξντφληα / ππεξεζίεο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα ιεπηφ γηα ειαθξάο ςπραγσγίαο
πξνγξάκκαηα.
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Κνπδίλα κε Άπνςε» (CAPITAL, 13.5.14, 11.00 – 11.30)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβάιινληαη πιάλα ζην νπνία εκθαλίδεηαη κπνπθάιη
ιαδηνχ κε ηελ επσλπκία Άιηηο. Σν ελ ιφγσ πξντφλ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ πάγθν
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καγεηξέκαηνο θαη επαλαπξνβάιιεηαη ζηα πιάλα αξθεηέο θνξέο. πγθεθξηκέλα, ηα πιάλα
πξνβάιινληαη γηα ζπλνιηθά πεξίπνπ 2.56΄΄, ελψ κε βάζε ηε λνκνζεζία, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο
ηεο πξνβνιήο θαη / ε αλαθνξάο ζε πξντφληα / ππεξεζίεο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα
ιεπηφ γηα ειαθξάο ςπραγσγίαο πξνγξάκκαηα.
A.2.V Σην κονηινή εζηίαζη και / ή παπαηεηαμένη πποβολή ηων πποϊόνηων.
πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθαλ ηα πην θάησ:
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Μαγεηξεύνληαο κε Carrefour», (SIGMA, 16.5.14, 16.40 – 16.50)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνβιήζεθαλ θνληηλά πιάλα ησλ πιηθψλ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ δηαθαίλεηαη ε θέηα Carrefour, ε θξέζθηα θξέκα Carrefour Discount, ην πηπέξη
Carrefour θαη ην ειαηφιαδν Carrefour.
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Β. ΥΟΡΖΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ
Β.1 Νομοθεηικέρ Γιαηάξειρ

B.1.1 Οδηγία 2010/13/EE για ηιρ Yπηπεζίερ Oπηικοακοςζηικών Mέζων (AVMS
Directive)
Πποοίμιο
(93) Πεξαηηέξσ, ε ρνξεγία θαη ε ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζα πξέπεη λα απαγνξεχνληαη φηαλ
επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν πξνγξακκάησλ θαηά ηξφπν ψζηε λα ζίγνπλ ηελ επζχλε θαη ηε
ζπληαθηηθή αλεμαξηεζία ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Απηφ ζπκβαίλεη
κε ηε ζεκαηηθή ηνπνζέηεζε.
Οπιζμόρ 1. (ια) «ρνξεγία»: θάζε ζπλεηζθνξά δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή θπζηθψλ
πξνζψπσλ, πνπ δελ παξέρνπλ ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ή δελ παξάγνπλ
νπηηθναθνπζηηθά έξγα, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ή
πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο επσλπκίαο, ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ηεο εηθφλαο,
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ πξντφλησλ ηνπο·
Άπθπο 10
1. Οη ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ή ηα πξνγξάκκαηα πνπ δέρνληαη ρνξεγία πξέπεη λα
πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:

α) ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη, φζνλ αθνξά ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπο
δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε λα επεξεάδεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα ζίγεηαη ε επζχλε θαη
ε ζπληαθηηθή αλεμαξηεζία ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ·
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β) δελ επηηξέπεηαη λα παξαθηλνχλ επζέσο ζε αγνξά ή κίζζσζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ηδίσο
κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ αλαθνξψλ ζε απηά ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο·
γ) νη ζεαηέο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζαθψο γηα ηελ χπαξμε ζπκθσλίαο ρνξεγίαο.
Πξνγξάκκαηα ηα νπνία δέρνληαη ρνξεγία πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζαθψο κε ηελ επσλπκία,
ην ινγφηππν ή/θαη θάζε άιιν ζχκβνιν ηνπ ρνξεγνχ, φπσο π.ρ. αλαθνξά ζην πξντφλ ή ηα
πξντφληα ή ζηελ ππεξεζία ή ηηο ππεξεζίεο κε δηαθξηηηθφ ζήκα θαηά θαηάιιειν ηξφπν γηα
πξνγξάκκαηα, θαηά ηελ έλαξμε, ηε δηάξθεηα ή/θαη ην ηέινο ησλ πξνγξακκάησλ.

2. Οη ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ή ηα πξνγξάκκαηα δελ επηηξέπεηαη λα δέρνληαη
ρνξεγία απφ επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε παξαζθεπή ή πψιεζε
ηζηγάξσλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ θαπλνχ.

3. Η ρνξεγία ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ή πξνγξακκάησλ απφ επηρεηξήζεηο ησλ
νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαζθεπή ή πψιεζε θαξκάθσλ θαη
ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ δχλαηαη λα πξνσζεί ην φλνκα ή ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, αιιά φρη
ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα ή ζεξαπεπηηθέο αγσγέο πνπ δηαηίζεληαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή ζην
θξάηνο κέινο, ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ
κέζσλ.

4. Πξνγξάκκαηα εηδεζενγξαθίαο θαη επηθαηξφηεηαο δελ δέρνληαη ρνξεγία. Σα θξάηε κέιε
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ απαγφξεπζε ηεο εκθάληζεο ινγφηππνπ ρνξεγίαο θαηά ηε δηάξθεηα
παηδηθψλ πξνγξακκάησλ, ληνθηκαληέξ θαη ζξεζθεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.

B.1.2 Οι πεπί Ραδιοθωνικών και Σηλεοπηικών Οπγανιζμών Νόμοι ηος 1998 μέσπι 2014
Άπθπο 30Ζ. Οη ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ή ηα πξνγξάκκαηα πνπ δέρνληαη ρνξεγία
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:
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(α) ην πεξηερφκελν ηνπο θαη, φζνλ αθνξά ζηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ν πξνγξακκαηηζκφο
ηνπο δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε λα επεξεάδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα ζίγεηαη
ε επζχλε θαη ε ζπληαθηηθή αλεμαξηεζία ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ
κέζσλ.
(β) δελ επηηξέπεηαη λα παξαθηλνχλ επζέσο ζε αγνξά ή κίζζσζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ,
ηδίσο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ αλαθνξψλ ζε απηά ηα πξντφληα ή ηηο
ππεξεζίεο.
(γ) νη ζεαηέο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζαθψο γηα ηελ χπαξμε ζπκθσλίαο ρνξεγίαο.
Πξνγξάκκαηα ηα νπνία δέρνληαη ρνξεγία πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζαθψο κε ηελ
επσλπκία, ην ινγφηππν ή/θαη θάζε άιιν ζχκβνιν ηνπ ρνξεγνχ, φπσο αλαθνξά ζην
πξντφλ ή ηα πξντφληα ή ζηελ ππεξεζία ή ηηο ππεξεζίεο κε δηαθξηηηθφ ζήκα θαηά
θαηάιιειν ηξφπν γηα πξνγξάκκαηα, θαηά ηελ έλαξμε, ηε δηάξθεηα ή/θαη ην ηέινο ησλ
πξνγξακκάησλ.

B.1.3 Οι πεπί Ραδιοθωνικών και Σηλεοπηικών ηαθμών Κανονιζμοί ηος 2000
(Κ.Γ.Π. 10/2000) - Κώδικαρ Γιαθημίζεων, Σηλεμποπικών Μηνςμάηων και
Ππογπαμμάηων Υοπηγίαρ, Παπάπηημα ΗΥ
Παπάγπαθορ E. - ΥΟΡΖΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ ΚΑΗ
ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ

1.

Μπνξεί λα εμαζθαιηζζεί ρνξεγφο γηα νπνηνδήπνηε πξφγξακκα εθηφο απφ ηα

πην θάησ:
-Δηδήζεηο, ελεκεξσηηθά θαη επηθαηξηθά πξνγξάκκαηα
-Πνιηηηθέο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο
-Δθθιεζηαζηηθέο αλακεηαδφζεηο
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2. Οη ζηαζκνί νθείινπλ λα κε κεηαδίδνπλ πξηλ, θαηά ή κεηά ηα πξνγξάκκαηα ζηα
νπνία απαγνξεχεηαη ε ρνξεγία ζήκαηα ή εκβιήκαηα, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ άκεζα ή
έκκεζα ή θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν

κε αλάπιαζε παξαζηάζεσο λα ζπλδένληαη κε

νξγαληζκνχο, πξντφληα ή ππεξεζίεο.

3.

Σα

πξνγξάκκαηα

πνπ

απνηεινχλ

αληηθείκελν

ρνξεγίαο

πξέπεη

λα

αλαγλσξίδνληαη απφ ην φλνκα ή/θαη ην ινγφηππν ηνπ ρνξεγνχ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη
ζηελ αξρή ή/θαη ζην ηέινο ησλ πξνγξακκάησλ.

Η δηαξθήο ή θαηά δηαζηήκαηα

αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο, ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ή/θαη ηνπ ζήκαηνο πξντφλησλ ή
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν ρνξεγφο ζηελ νζφλε απαγνξεχεηαη θαη πάλησο ζπληζηά
δηαθήκηζε πνπ ππάγεηαη ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο.

4.

Απαγνξεχεηαη ε παξαθίλεζε γηα αγνξά ή κίζζσζε ησλ πξντφλησλ ή

ππεξεζηψλ ηνπ ρνξεγνχ ή ηξίησλ κε αλαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ή ζηηο ηηκέο ή
δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ή ηφπν αγνξάο ηνπο.

5.

Σν φλνκα ηνπ ρνξεγνχ κπνξεί λα αλαθέξεηαη επίζεο ζε trailer θαη ζε

αλαθνηλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζθεξφκελν πξφγξακκα.

6.

Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξεγία εθ κέξνπο πξνσζεηψλ - ρνξεγψλ ησλ πξντφλησλ

πνπ αλαθέξνληαη ζην Γ(2) ηνπ παξφληνο Κψδηθα.

7.

Απαγνξεχεηαη ε ρνξεγία πξνγξακκάησλ απφ πνιηηηθά θφκκαηα.

8.

Η κπζηηθή ρνξεγία απαγνξεχεηαη.

Όιεο νη

ρνξεγίεο πξέπεη λα

αλαθνηλψλνληαη.

9.

Απαγνξεχεηαη εθθψλεζε αλαθνηλψζεσλ γηα ρνξεγίεο απφ παξνπζηαζηέο ή

εζνπνηνχο απφ ην ρνξεγνχκελν πξφγξακκα.
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10. Οη αλαθνηλψζεηο δελ πξέπεη λα επεκβαίλνπλ ή λα ζπγρένληαη κε ηα
πξνγξάκκαηα.
11. Οη αλαθνηλψζεηο γηα ρνξεγίεο δίλνπλ πιεξνθνξίεο κφλν γηα ηε ζρέζε ηνπ
ρνξεγνχ κε ην πξφγξακκα. ιφγθαλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπ
ρνξεγνχ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα κεηαδίδνληαη κφλν γξαπηψο.
12. Απαγνξεχεηαη ε ρνξεγία εθπνκπψλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ αλαζθνπήζεηο ή
ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα
νπνία αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ή πψιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ.
13. Αλαθνηλψζεηο γηα ρνξεγίεο κεηάδνζεο εθδειψζεσλ θαη γεγνλφησλ πξέπεη λα
γίλνληαη, κε ηξφπν πνπ λα κε δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ν ρνξεγφο ρνξεγεί ηελ εθδήισζε
ή ην γεγνλφο θαη φρη ηε κεηάδνζή ηεο.

B.1.4 Ο πεπί Ραδιοθωνικού Ηδπύμαηορ Κύππος Νόμορ Κεθ. 300Α
(όπωρ ηποποποιήθηκε μεηαγενέζηεπα)
Άπθπο 17Γ.-(1) Οη ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα, θαζψο θαη
ηα πξνγξάκκαηα ηνπ πνπ δέρνληαη ρνξεγία πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:
α) Σν πεξηερφκελφ ηνπο θαη, φζνλ αθνξά ζηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπο,
δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε λα επεξεάδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα ζίγεηαη ε επζχλε θαη
ε ζπληαθηηθή αλεμαξηεζία ηνπ Ιδξχκαηνο·
β) δελ επηηξέπεηαη λα παξαθηλνχλ επζέσο ζε αγνξά ή κίζζσζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ηδίσο
κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ αλαθνξψλ ζε απηά ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο·
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γ) νη ζεαηέο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζαθψο γηα ηελ χπαξμε ζπκθσλίαο ρνξεγίαο.
Πξνγξάκκαηα ηα νπνία δέρνληαη ρνξεγία πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζαθψο κε ηελ επσλπκία,
ην ινγφηππν ή/θαη θάζε άιιν ζχκβνιν ηνπ ρνξεγνχ, φπσο αλαθνξά ζην πξντφλ ή ηα πξντφληα
ή ζηελ ππεξεζία ή ηηο ππεξεζίεο κε δηαθξηηηθφ ζήκα θαηά θαηάιιειν ηξφπν γηα πξνγξάκκαηα,
θαηά ηελ έλαξμε, ηε δηάξθεηα ή/θαη ην ηέινο ησλ πξνγξακκάησλ.
(2) Οη ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα ή ηα πξνγξάκκαηα ηνπ
δελ επηηξέπεηαη λα δέρνληαη ρνξεγία απφ επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη
ε παξαζθεπή ή πψιεζε ηζηγάξσλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ θαπλνχ.
(3) Η ρνξεγία ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ πνπ κεηαδίδεη ην Ίδξπκα ή πξνγξακκάησλ
απφ επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαζθεπή ή πψιεζε
θαξκάθσλ θαη ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ δχλαηαη λα πξνσζεί ην φλνκα ή
ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, αιιά φρη ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα ή ζεξαπεπηηθέο αγσγέο πνπ
δηαηίζεληαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή ζηε Γεκνθξαηία.
(4) Σν Ίδξπκα δελ δχλαηαη λα δέρεηαη ρνξεγία γηα ηα πξνγξάκκαηα εηδεζενγξαθίαο θαη
επηθαηξφηεηαο, φπσο δειηία εηδήζεσλ θαη πνιηηηθέο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο: Ννείηαη φηη, απφ
ηελ πην πάλσ απαγφξεπζε εμαηξνχληαη ηα δειηία θαηξνχ, ηα ρξεκαηηζηεξηαθά δειηία θαη ηα
δειηία ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο θαη ε αζιεηηθή ελεκέξσζε.
(5) Η εκθάληζε ινγφηππνπ ρνξεγίαο θαηά ηε δηάξθεηα παηδηθψλ πξνγξακκάησλ, ληνθηκαληέξ
θαη ζξεζθεπηηθψλ πξνγξακκάησλ επηηξέπεηαη κφλν γηα δηάξθεηα ηξηψλ ιεπηψλ
ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηξηψλ ιεπηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Β.2 Παπαβάζειρ ηηρ Νομοθεζίαρ
Oη θπξηφηεξεο παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε ρνξεγία πξνγξακκάησλ αθνξνχλ:
B.2.I Ση μη ζαθή ενημέπωζη ηων ηηλεθεαηών για ηην ύπαπξη σοπηγίαρ, καθόηι
σπηζιμοποιούνηαι ζε απκεηέρ πεπιπηώζειρ μη ξεκάθαποι όποι για να δηλώζοςν
ηη σοπηγία.
πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ ηα πην θάησ:
Πνδνζθαηξηθφο Αγψλαο «Απφιισλαο – ΑΠΟΔΛ» (Prime Sports, 3.5.14, 17.00 –21.00)
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ pre-game θαη ηνπ post-game ππάξρεη ερεηηθή αλαθνίλσζε «απνιαύζηε ην
pre-game παξέα κε Lay‟s απιά αθαηακάρεηα», ζηελ νζφλε εκθαλίζηεθε εηθφλα/ινγφηππν ησλ
Lay‟s θαη αθνινχζεζε δηαθήκηζε γηα ηα παηαηάθηα Lay‟s. Γελ ππήξμε ζαθήο θαη μεθάζαξε
αλαθνξά-αλαθνίλσζε ηνπ ρνξεγνχ. πκπεξαίλεηαη φηη ηα παηαηάθηα Lay‟s πηζαλφλ λα είλαη ν
ρνξεγφο.
Πνδνζθαηξηθφο Αγψλαο «ΑΔΛ - ΑΠΟΛΛΧΝ» (Cytavision Sports 1, 7.5.14, 17.30 –20.10)
Πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα, θαζψο θαη κεηά ηε κεηάδνζε δειψζεσλ απφ
παξάγνληεο ησλ νκάδσλ, κεηαδφζεθε ερεηηθή αλαθνίλσζε «απνιαύζηε ην πξσηάζιεκα παξέα
κε ηνλ απζεληηθό έηνηκν θαθέ Mr. Brown» θαη αθνινχζεζε δηαθήκηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξντφληνο.
Πξσηλφ Πξφγξακκα Δλεκέξσζεο θαη Φπραγσγίαο «Καιεκέξα Κύπξνο»,
(MEGA, 13.5.14, 07.00 – 10.00)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε
ε εμήο αθνπζηηθή (ιεθηηθή) αλαθνίλσζε: «Απνιαύζηε ηελ εθπνκπή κε NESCAFE FRAPPE.
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Όια μεθηλνύλ κε NESCAFE». Σαπηφρξνλα κεηαδφζεθε θάξηα κε ην ινγφηππν NESCAFE θαη
έλα πνηήξη κε θξαπέ.
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Ση ζα θάκε ζήκεξα κακά;», (SIGMA, 19.6.14, 11.10 – 11.45)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε ε εμήο αθνπζηηθή
(ιεθηηθή) αλαθνίλσζε: «Ση ζα θάκε ζήκεξα κακά;‟ Μηα εθπνκπή πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ζαο κε
πξντόληα από ηα LIDL, γηαηί κνηξαδόκαζηε ην ίδην πάζνο γηα πνηνηηθό θαγεηό.» Σαπηφρξνλα
κεηαδφζεθε θάξηα ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο («Ση ζα θάκε ζήκεξα
κακά;»), ην ινγφηππν ησλ ππεξαγνξψλ LIDL θαη ην πην πάλσ ιεθηηθφ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ
έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε, κεηαμχ άιισλ, θάξηα – πίλαθαο ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη ηα εμήο: “Η LIDL παξνπζηάδεη ηελ Νηατάλ Κόρπια, ζεθ – ζπγγξαθέαο βηβιίσλ
καγεηξηθήο – κακά. Ση ζα θάκε ζήκεξα κακά;»
Δπνκέλσο, δελ αλαθνηλψζεθε μεθάζαξα φηη ην πξφγξακκα ρνξεγεί ε ππεξαγνξά LIDL, αιιά
απφ ην ιεθηηθφ ππνλνείηαη φηη πξφθεηηαη γηα ην ρνξεγφ.
B.2.II Σην παπακίνηζη εςθέωρ για αγοπά ηων πποϊόνηων, μέζω διαθημιζηικών
αναθοπών.
πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ ηα πην θάησ:
Πνδνζθαηξηθφο Αγψλαο «Απφιισλαο – ΑΠΟΔΛ» (Prime Sports, 3.5.14, 17.00 –21.00)
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ pre-game θαη ηνπ post-game ππάξρεη ερεηηθή αλαθνίλσζε «απνιαύζηε ην
pre-game παξέα κε Lay‟s απιά αθαηακάρεηα». Πξνθχπηεη φηη ε αλαθνίλσζε ηεο (ελδερφκελεο)
ρνξεγίαο ζπλνδεχηεθε απφ δηαθεκηζηηθή αλαθνξά.
Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο γηα ηνλ αγψλα εκθαλίδεηαη επαλεηιεκκέλα ζην θάησ
κέξνο ηεο νζφλεο εηθφλα–ινγφηππν (super imposed) ησλ Lay‟s κε παηαηάθηα λα θηλνχληαη θαη
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λα αθηλεηνπνηνχληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. Παξάιιεια, αλαγξάθεηαη ε θξάζε ΑΠΛΑ
ΑΚΑΣΑΜΑΥΗΣΑ.
Πνδνζθαηξηθφο Αγψλαο «ΑΠΟΔΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ» (LTV-1, 7.5.14, 17.30 –20.10)
Kαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαδφζεθε ε ερεηηθή αλαθνίλσζε: «Σνλ
αγώλα ζαο πξνζθέξεη ην NESCAFE FRAPPE. Όια μεθηλνύλ κε NESCAFE».
Δπηπιένλ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α΄ εκηρξφλνπ φζν θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ β΄ εκηρξφλνπ), εκθαλίδεηαη θνξδέια πάλσ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα
εμήο: «Σνλ αγώλα ζαο πξνζθέξεη ην Nescafe Frappe…όια μεθηλνύλ κε Nescafe».
Πνδνζθαηξηθφο Αγψλαο «ΑΔΛ - ΑΠΟΛΛΧΝ» (Cytavision Sports 1, 7.5.14, 17.30 –20.10)
Πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα, θαζψο θαη κεηά ηε κεηάδνζε δειψζεσλ απφ
παξάγνληεο ησλ νκάδσλ, κεηαδφζεθε ερεηηθή αλαθνίλσζε «απνιαύζηε ην πξσηάζιεκα παξέα
κε ηνλ απζεληηθό έηνηκν θαθέ Mr. Brown» θαη αθνινχζεζε δηαθήκηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξντφληνο.
Πξσηλφ Πξφγξακκα Δλεκέξσζεο θαη Φπραγσγίαο «Καιεκέξα Κύπξνο»,
(MEGA, 13.5.14, 07.00 – 10.00)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε
ε εμήο αθνπζηηθή (ιεθηηθή) αλαθνίλσζε: «Απνιαύζηε ηελ εθπνκπή κε NESCAFE FRAPPE.
Όια μεθηλνύλ κε NESCAFE». Σαπηφρξνλα κεηαδφζεθε θάξηα κε ην ινγφηππν NESCAFE θαη
έλα πνηήξη κε θξαπέ.
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Απνγεπκαηηλφ Πξφγξακκα Δλεκέξσζεο θαη Φπραγσγίαο «Γηα έλα»
(MEGA, 13/5/2014, 16.00 – 18.05)
Καηά ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε ε ιεθηηθή αλαθνίλσζε: «Σε
κεηάδνζε ηεο ζεηξάο θέξλεη θνληά ζαο ην Dove. Σν Dove είλαη δηαθνξεηηθό κε ηερλνινγία
nutrium moisture πνπ ελπδαηώλεη θαη ζξέθεη ζε βάζνο» θαη πξνβιήζεθε πιάλν ησλ πξντφλησλ
Dove θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πην πάλσ ιεθηηθνχ. Η αλαθνίλσζε ηνπ ρνξεγνχ ζπλνδεχηεθε απφ
δηαθεκηζηηθή αλαθνξά (αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο).
Σειεπαηρλίδη «Παίδνπκε Κππξηαθά» (ΡΙΚ-1, 20.5.14, 19.28 – 20.00)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε ε εμήο αθνπζηηθή
(ιεθηηθή) αλαθνίλσζε: «Σν ηειεπαηρλίδη „Παίδνπκε Κππξηαθά‟ θέξλεη θνληά ζαο ην LUX, ην
δηθό ζαο κπζηηθό νκνξθηάο».

Παξάιιεια κεηαδφζεθε πιάλν κε πγξνζάπνπλα LUX θαη

δεχηεξν πιάλν κε κηα θνπέια λα ρακνγειά.

Καηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ δχν πιάλσλ,

αλαγξάθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ε επηγξαθή: «Αλαθαιύςηε ηε STAR πνπ θξύβεηαη
κέζα ζαο!» Αθνινχζεζε δηαθήκηζε ηνπ ζαπνπληνχ LUX.

Πξνθχπηεη φηη ε αλαθνίλσζε ηνπ

ρνξεγνχ ζπλνδεχηεθε κε δηαθεκηζηηθέο αλαθνξέο.
Σειεπαηρλίδη «Joker» (SIGMA, 7/5/2014, 16.55.00 – 17.50.00)
Πξηλ ηελ έλαξμε θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ερεηηθή / ιεθηηθή αλαθνίλσζε: «Σελ
εθπνκπή πξνζθέξνπλ ηα λέα απνιαπζηηθά Handy Cyprus potato chips» θαη ζηελ νζφλε
ηαπηφρξνλα πξνβαιιφηαλ πιάλν κε ηα παηαηάθηα θαη ην ζρεηηθφ ινγφηππν. Αθνινχζεζε ε
δηαθήκηζε ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο. ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε, ε αλαθνίλσζε ηνπ ρνξεγνχ
ζπλνδεχηεθε απφ δηαθεκηζηηθέο αλαθνξέο.
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Σειεπαηρλίδη «Πνπ ζνπ Νέθθσ» (MEGA, 20/5/2014, 18.30 – 19.30)
Καηά ηελ έλαξμε θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππάξρεη αθνπζηηθή θαη ιεθηηθή
αλαθνίλσζε: «Σελ εθπνκπή θέξλεη θνληά ζαο ην Lux. Σν δηθό ζαο κπζηηθό νκνξθηάο» θαη
ηαπηφρξνλα πξνβάιιεηαη ζηελ νζφλε εηθφλα γπλαίθαο θαη πξντφληα Lux. Αθνινπζεί
δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ Lux. Δπνκέλσο ε αλαθνίλσζε ε αλαθνίλσζε ηνπ ρνξεγνχ πεξηέρεη
δηαθεκηζηηθή αλαθνξά.
Talent Show «Your Song - Live», (MEGA, 18.5.14, 21.15 – 24.45)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε ε εμήο αθνπζηηθή
(ιεθηηθή) αλαθνίλσζε:
απόιαπζεο.

«Σν „YOUR SONG‟ θέξλεη θνληά ζαο ην MAGNUM.

Παγσηά MAGNUM - θνξπθαία γεύζε πνπ ζαο απνγεηώλεη.»

Έθξεμε

Παξάιιεια

κεηαδφζεθε θάξηα κε έλα παγσηφ λα εθξήγλπηαη, ην ινγφηππν MAGNUM θαη ηελ επηγξαθή
“for pleasure seekers” . Δπνκέλσο, ε αλαθνίλσζε ηνπ ρνξεγνχ ζπλνδεχηεθε κε δηαθεκηζηηθέο
αλαθνξέο.
Κππξηαθή εηξά «Βαιο κε 12 Θενύο», (ΑΝΣΔΝΝΑ, 29.5.14, 22.20 – 23.30)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε ε εμήο αθνπζηηθή (ιεθηηθή) αλαθνίλσζε:
«Σε ζεηξά θέξλεη θνληά ζαο ην θνηλσληθό πξόγξακκα DIXAN, γηα ιακπξό κέιινλ!» Παξάιιεια
κεηαδφζεθε θάξηα κε ηνλ ηίηιν ηεο ζεηξάο θαη έλα παξάζπξν κέζα ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην
ινγφηππν DIXAN, ε επηγξαθή «ζηεξίδεη ηελ εθπαίδεπζε» θαη εηθφλεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ –
έλα ιεσθνξείν ζηαζκεπκέλν έμσ απφ έλα ζρνιηθφ θηήξην, πάλσ ζην νπνίν επηβηβάδνληαη νη
καζεηέο θαη πάλε ζηελ εμνρή, κε ην ινγφηππν ηνπ DIXAN λα παξακέλεη ζηελ νζφλε.
Πξνθχπηεη φηη ε αλαθνίλσζε ηνπ ρνξεγνχ ζπλνδεχηεθε κε δηαθεκηζηηθέο αλαθνξέο.
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Κππξηαθή εηξά «Όλεηξν ήηαλ» (ΜΔGΑ, 27.5.2014, 21.20.00 – 22.40)
Καηά ηελ έλαξμε θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξρε ερεηηθή/ιεθηηθή αλαθνίλσζε «Σε
ζεηξά „Όλεηξν Ήηαλ‟ θέξλεη θνληά ζαο ν απζεληηθόο έηνηκνο θαθέο Mr. Brown» θαη ηαπηφρξνλα
πξνβαιιφηαλ πιάλν κε ηε ζπζθεπαζία ηνπ θαθέ. πκπεξαίλεηαη φηη ε αλαθνίλσζε ηνπ
ρνξεγνχ πεξηιάκβαλε θαη δηαθεκηζηηθέο αλαθνξέο.
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Καπηέο Πηπεξηέο», (ΡΙΚ-1, 14.5.14, 18.28 – 19.20)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε ε εμήο αθνπζηηθή (ιεθηηθή) αλαθνίλσζε:
«Σα πιηθά ηεο ζπληαγήο είλαη κηα πξνζθνξά ησλ ππεξαγνξώλ Carrefour.

Πξαγκαηηθέο

πξνζθνξέο ζηα Carrefour». Σαπηφρξνλα κεηαδφζεθε θάξηα κε ην ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην
σο άλσ ιεθηηθφ θαη ην ινγφηππν ησλ ππεξαγνξψλ Carrefour. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλαθνίλσζε ηνπ
ρνξεγνχ αθνινπζείηαη απφ δηαθεκηζηηθέο αλαθνξέο.
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «Ση ζα θάκε ζήκεξα κακά;», (SIGMA, 19.6.14, 11.10 – 11.45)
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαδφζεθε ε εμήο αθνπζηηθή
(ιεθηηθή) αλαθνίλσζε: «Ση ζα θάκε ζήκεξα κακά;‟ Μηα εθπνκπή πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ζαο κε
πξντόληα από ηα LIDL, γηαηί κνηξαδόκαζηε ην ίδην πάζνο γηα πνηνηηθό θαγεηό.» Αθνινχζεζε
θάξηα κε ην ινγφηππν ησλ ππεξαγσγψλ LIDL θαη ηε δηαθεκηζηηθή αλαθνξά “Quality for less.”
Η αλαθνίλσζε ηνπ ρνξεγνχ ζπλνδεχηεθε απφ δηαθεκηζηηθέο αλαθνξέο.
Πξφγξακκα Μαγεηξηθήο «The cooKing» (SIGMA, 19.6.2014, 10.40 – 11.10)
Πξηλ ηελ έλαξμε θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη ιεθηηθή/αθνπζηηθή αλαθνίλσζε
«ηελ εθπνκπή ζαο πξνζθέξεη ε Coca-cola. Coca-cola γεύζε από ραξά ζην ηξαπέδη ζαο» θαη
ηαπηφρξνλα πξνβάιιεηαη πιάλν κε ζπζθεπαζίεο-κπνπθάιηα ηνπ ελ ιφγσ αλαςπθηηθνχ θαη ην
ζρεηηθφ ινγφηππν. Δπνκέλσο ε αλαθνίλσζε ηνπ ρνξεγνχ ζπλνδεχηεθε απφ δηαθεκηζηηθέο
αλαθνξέο.
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Γ.  Τ Γ Κ Α Λ Τ Μ Μ Δ Ν Ζ
ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ
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Γ. ΤΓΚΑΛΤΜΜΔΝΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ
Γ.1 Νομοθεηικέρ Γιαηάξειρ

Γ.1.1 Οδηγία 2010/13/EE για ηιρ Yπηπεζίερ Oπηικοακοςζηικών Mέζων (AVMS
Directive)

Πποοίμιο
(90) Η ζπγθεθαιπκκέλε νπηηθναθνπζηηθή εκπνξηθή αλαθνίλσζε είλαη πξαθηηθή πνπ
απαγνξεχεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία εμαηηίαο ηεο αξλεηηθήο επίδξαζήο ηεο ζηνπο
θαηαλαισηέο. Η απαγφξεπζε ζπγθεθαιπκκέλεο νπηηθναθνπζηηθήο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο δελ
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζεκηηή ηνπνζέηεζε πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νδεγίαο,
φηαλ ν ζεαηήο ελεκεξψλεηαη επαξθψο γηα ηελ χπαξμε ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ. Απηφ κπνξεί λα
γίλεηαη κε επηζήκαλζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ηνπνζέηεζε πξντφληνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα
πιαίζηα ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, παξαδείγκαηνο ράξηλ κέζσ ηεο ρξήζεο νπδέηεξνπ
ινγφηππνπ.
Οπιζμόρ 1.(ι) «ζπγθεθαιπκκέλε νπηηθναθνπζηηθή εκπνξηθή αλαθνίλσζε»: ε πξνθνξηθή ή
νπηηθή παξνπζίαζε ζε πξνγξάκκαηα εκπνξεπκάησλ, ππεξεζηψλ, ηεο επσλπκίαο, ηνπ
εκπνξηθνχ ζήκαηνο ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο παξαγσγνχ εκπνξεπκάησλ ή ελφο παξφρνπ
ππεξεζηψλ, εθφζνλ ε παξνπζίαζε απηή γίλεηαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ
κέζσλ γηα δηαθεκηζηηθφ ζθνπφ θαη ελδέρεηαη λα παξαπιαλήζεη ην θνηλφ φζνλ αθνξά ηνλ
ραξαθηήξα απηήο ηεο παξνπζίαζεο. Παξνπζίαζε απηνχ ηνπ είδνπο ζεσξείηαη φηη γίλεηαη
ζθνπίκσο, ηδίσο φηαλ γίλεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλαιφγνπ αληαιιάγκαηνο·
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Άπθπο 9
1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη νπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο πνπ
κεηαδίδνληαη απφ παξφρνπο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπο λα πιεξνχλ ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) νη νπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια σο ηέηνηεο. Οη
ζπγθεθαιπκκέλεο νπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο απαγνξεχνληαη·

Γ.1.2 Οι πεπί Ραδιοθωνικών και Σηλεοπηικών Οπγανιζμών Νόμοι ηος 1998 μέσπι 2014
Άπθπο 2. «ζςγκαλςμμένη οπηικοακοςζηική εμποπική ανακοίνωζη» ζεκαίλεη ηελ
πξνθνξηθή ή νπηηθή παξνπζίαζε ζε πξνγξάκκαηα εκπνξεπκάησλ, ππεξεζηψλ, ηεο επσλπκίαο,
ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο παξαγσγνχ εκπνξεπκάησλ ή ελφο
παξφρνπ ππεξεζηψλ, εθφζνλ ε παξνπζίαζε απηή γίλεηαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ γηα δηαθεκηζηηθφ ζθνπφ θαη ελδέρεηαη λα παξαπιαλήζεη ην θνηλφ
φζνλ αθνξά ην ραξαθηήξα απηήο ηεο παξνπζίαζεο. Παξνπζίαζε απηνχ ηνπ είδνπο ζεσξείηαη
φηη γίλεηαη ζθφπηκα ηδίσο φηαλ γίλεηαη έλαληη πιεξσκήο ή αλάινγνπ αληαιιάγκαηνο·
Άπθπο 30Δ. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δηαζθαιίδνπλ φηη νη
νπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο πνπ κεηαδίδνπλ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη/ή ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ:
(α) Οη νπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια σο
ηέηνηεο. Απαγνξεχνληαη νη ζπγθαιπκκέλεο νπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο .
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Γ.1.3 Ο πεπί Ραδιοθωνικού Ηδπύμαηορ Κύππος Νόμορ Κεθ. 300Α
(όπωρ αςηόρ ηποποποιήθηκε μεηαγενέζηεπα)

Άπθπο 18Σ.-(1) Σν Ίδξπκα δηαζθαιίδεη φηη νη νπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο
πνπ κεηαδίδεη ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο ή/ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (2) κέρξη (6).
(2) Οη νπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια σο
ηέηνηεο. Οη ζπγθαιπκκέλεο νπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο απαγνξεχνληαη.

Γ.2 Παπαβάζειρ ηηρ Νομοθεζίαρ
Oη θπξηφηεξεο παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ζπγθαιπκκέλε νπηηθναθνπζηηθή
εκπνξηθή αλαθνίλσζε αθνξνχλ:
Γ.2.Η Σην πποθοπική ή οπηική παποςζίαζη, καηά ηη διάπκεια ηων
ππογπαμμάηων, πποϊόνηων, ςπηπεζιών ή ηηρ επωνςμίαρ ηοςρ,

εθόζον η

παποςζίαζη αςηή γίνεηαι για διαθημιζηικό ζκοπό και ενδέσεηαι να
παπαπλανήζει ηο κοινό όζον αθοπά ηο σαπακηήπα αςηήρ ηηρ παποςζίαζηρ.
Παξαηεξήζεθαλ ηα αθφινπζα:
Απνγεπκαηηλφ Πξφγξακκα Δλεκέξσζεο θαη Φπραγσγίαο «Γηα έλα»
(MEGA, 13/5/2014, 16.00 – 18.05)
Η παξνπζηάζηξηα αλαθέξζεθε ζε πξνζθνξά ηνπ νξγαληζκνχ ιέγνληαο ηα αθφινπζα: «Λνηπόλ
εκείο πάκε λα δνύκε γηα ηελ ππνηξνθία καο κε ην Alexander. Πώο κπνξείηε λα δηεθδηθήζεηε απηό
ην ππέξνρν δώξν, κηα ππνηξνθία κηα πιήξεο ππνηξνθία κέζσ ησλ δηαγσληζκώλ καο. Δδώ
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είκαζηε εκείο ζπλερίδνπκε κε ηηο έξεπλέο καο ακέζσο κεηά… Πάκε λα δνύκε πσο δηεθδηθείηε ην
δώξν καο». Αθνινχζεζε βίληεν κε πιάλα απφ ην Alexander college. Σαπηφρξνλα κε ηελ
πξνβνιή ησλ πιάλσλ, κεηαδφζεθε ην αθφινπζν ιεθηηθφ: «Σν MEGA ζε ζπλεξγαζία κε ην
Alexander college θαη ην West of England ηνπ Bristol πξνζθέξνπλ κηα πιήξε ππνηξνθία αμίαο
21.000 επξώ. ηείιηε sms ζην 7373 γξάθνληαο Alexander θαη δηεθδηθείζηε κηα πιήξε ηξηεηή
ππνηξνθία απνθηώληαο πηπρία ΒΑ (Hons). Alexander college, ην δηθό ζνπ κέιινλ!»
Αθνινχζσο ε παξνπζηάζηξηα ζπλερίδεη κε ηα εμήο: «Έλα δώξν δσήο, έλα δώξν γηα ην δηθό ζαο
κέιινλ ε ππνηξνθία, πνιύ πνιύ ζεκαληηθό δώξν, πάξα πνιύ» ελψ ηαπηφρξνλα κεηαδίδεηαη ζε
split screen ε παξνπζηάζηξηα (ζηε κηα πιεπξά ηεο νζφλεο) θαη ε επηγξαθή θαη ην ινγφηππν
Alexander college (ζηελ άιιε πιεπξά).
Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο ηνπ ερεηηθνχ ελεκεξσηηθνχ γηα ηελ πξνζθνξά,
αλαγξάθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ηα πην θάησ:
ΣΔΙΛΣΔ Μ ΣΟ 7373 – ΓΡΑΦΟΝΣΑ – ALEXANDER COLLEGE
Υξέσζε 2.03 επξώ +ΦΠΑ Netsmart – Γξακκή Δπηθνηλσλίαο 77772909
Απφ ηα πην πάλσ πξνθχπηεη φηη έγηλε πξνθνξηθή θαη νπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Alexander
College, κε δηαθεκηζηηθφ ζθνπφ.
Σειεπαηρλίδη «Πνπ ζνπ Νέθθσ» (MEGA, 20/5/2014, 18.30 – 19.30)
Ο παξνπζηαζηήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεη «έρνπκε σξαηόηαηεο
θξνπαδηέξεο γηα ηνλ ηειηθό από ηε Salamis Tours ηνπο νπνίνπο επραξηζηνύκε θαη πάξα πάξα
πνιύ…». Η αλαθνίλσζε ηνπ δψξνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο επσλπκίαο ηνπ
δσξνζέηε γηα δηαθεκηζηηθφ ζθνπφ.
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Κππξηαθή εηξά «7 Οπξαλνί θαη ύλλεθα Αιήηεο», (SIGMA, 27.5.14, 19.30 – 20.20)
Μεηαδφζεθε ζθελή φπνπ κηα παξέα γεπκαηίδεη ζε εζηηαηφξην. ε θάπνην ζεκείν κεηαδφζεθε
πιάλν ηνπ εζνπνηνχ θαζψο απνρσξεί θαη πάλσ ζηε γπάιηλε πφξηα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ
εζηηαηνξίνπ Just Italian. ηε ζπλέρεηα, κεηαδφζεθε πιάλν κε άλδξα λα θνξεί πνπθάκηζν ζην
πιατλφ καλίθη ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη κε κεγάια γξάκκαηα ε επσλπκία ALFA INDUSTRIES.
Γεδνκέλνπ φηη δελ κεηαδφζεθε νηαδήπνηε αλαθνίλσζε γηα ηνπνζέηεζε πξντφλησλ, ε νπηηθή
πξνβνιή ηνπ εζηηαηνξίνπ Just Italian θαη ησλ εηδψλ έλδπζεο Alpha Industries ζπληζηνχλ
ζπγθαιπκκέλε δηαθήκηζε.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
Καηάλογορ Ππογπαμμάηων πος Παπακολοςθήθηκαν
Ποδοζθαιπικοί Αγώνερ
ΑΠΟΛΛΧΝΑ - ΑΠΟΔΛ (Pre- Game, Aγψλαο θαη Post-Game) - PRIME SPORTS (3.5.14)
ΑΠΟΔΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ (Pre- Game, Aγψλαο θαη Post-Game) – LTV 1 (7.5.14)
ΑΔΛ - ΑΠΟΛΛΧΝΑ (Pre- Game, Aγψλαο θαη Post-Game) – CYTAVISION SPORTS 1
(7.5.14)
Ππωινά Ππογπάμμαηα Δνημέπωζηρ & Φςσαγωγίαρ
«Καιεκέξα Κύπξνο» - MEGA (13.5.14)
«Καιή ζαο Μέξα» - ΡΙΚ-1 (13.5.14)
«Πξσηνζέιηδν» - SIGMA (13.5.14)
Απογεςμαηινά Ππογπάμμαηα Δνημέπωζηρ & Φςσαγωγίαρ
«Γηα έλα» - MEGA (13.5.14)
«Μαδί ζην ΡΙΚ» - ΡΙΚ-1 (13.5.14)
Σηλεπαιγνίδια & Talent Shows
«Παίδνπκε Κππξηαθά» - ΡΙΚ-1 (20.5.14)
«Joker» - SIGMA (7.5.14)
«Πνπ ζνπ Νέθθσ» - MEGA (20.5.14)
«Μνπζηθό θνπηί» –(MEGA (10.5.14)
«Your Song Live» - MEGA (18.5.14)

Talk Shows
«Σεη-α-Σεη» - ΡΙΚ-1 (12.5.14)
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Αζηπολογικά ππογπάμμαηα
«ηνλ Αζηεξηζκό ηεο Ηκέξαο» - CAPITAL (30.5.14)
Κςππιακέρ ζειπέρ
«7 Οπξαλνί θαη ύλλεθα Αιήηεο» - SIGMA (27.5.14)
«Βαιο κε 12 Θενύο» - ΑΝΣΔΝΝΑ (29.5.14)
«Νηώζε κε» - ΑΝΣΔΝΝΑ (27.5.14)
«Όλεηξν Ήηαλ» - MEGA (27.5.14)
Ππογπάμμαηα Μαγειπικήρ
«Καπηέο Πηπεξηέο» - ΡΙΚ-1 (14.5.14)
«Μαγεηξεύνληαο κε Carrefour» - SIGMA (16.5.14)
«Ση ζα Φάκε ήκεξα Μακά» - (SIGMA (19.6.14)
«Κνπδίλα κε Άπνςε» - CAPITAL (13.5.14)
«The cooking» - SIGMA (19.6.14)
«ηελ Κνπδίλα» - EXTRA (12.5.14)

46

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΡΑΗ ΚΤΠΡΟΤ

Διεφθυνςη: Λεωφόροσ Αθαλάςςασ 42, 2012 Λευκωςία,

Σ.Θ. 23377, 1682 Λευκωςία

Σηλζφωνο: ++ 357-22-512 468

Σηλεομοιότυπο: ++ 357-22-512 473

Ιςτοςελίδα: www.crta.org.cy

Ηλεκτρονική Διεφθυνςη: crtauthority@cytanet.com.cy

φνταξη και Επιμζλεια: Μαριάννα Αλετράρη και Αντιγόνη Θεμιστοκλέους
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