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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 39/2004(12)) 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
ΑΠΟ TON ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ» 

Ημερομηνία Απόφασης: 1 Δεκεμβρίου, 2004

Ενώπιον:  κ.κ. Νίκου Παπαϊωάννου, Προέδρου, Ανδρέα Ιωάννου, Αντιπροέδρου, 

Νίκου Παπαμιχαήλ, Μαίρης Κουτσελίνη, Μαρίας Δωρίτη, Ανδρέα 

Κωνσταντινίδη, Άλεξ Ευθυβούλου, Μελών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στη παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα 

τις από μέρους του σταθμού πιθανές παραβάσεις των άρθρων 33(2)(α), 33(2)(β)

και 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως 

αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) καθώς και των παραγράφων Ε.4, ΣΤ.1, 

ΣΤ.5(α)(i) και ΣΤ.5(α)(iii) του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων 

και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως αυτός εκτίθεται στο Παράρτημα IX των περί 

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

10/2000).

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή της ημερομ. 12.3.2004 έθεσε 

ενώπιον του σταθμού τις διερευνώμενες παραβάσεις για οποιεσδήποτε εξηγήσεις 

ή/ και παραστάσεις και κάλεσε τους εκπροσώπους του σταθμού να δηλώσουν 

κατά πόσο επιθυμούν να παρευρεθούν κατά την εξέταση της υπόθεσης. 

Ο Σταθμός σε επιστολή του ημερομ. 12.3.2004 αναφέρει τα ακόλουθα:  
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«(…)

Α. Στη πρώτη σελίδα του Πίνακα Α’ αναφέρονται ως μέρες μετάδοσης οι 27,28, 29 

Νοεμβρίου 2003 ενώ στις λεπτομερείς αναφορές των πιθανών παραβάσεων δεν 

αναφέρεται η 29/11/2003. 

Β. Στη σελίδα 12 του Πίνακα Α’ αναφέρεται ως ημερομηνία παραβάσεων η 

28/11/2004 και όχι όπως πιστεύουμε η 28/11/2003. 

Θα υποβάλουμε τις εξηγήσεις μας μόλις ληφθεί η απάντηση σας στην παρούσα 

επιστολή μας». 

Η Αρχή σε απαντητική επιστολή της ημερομ. 15.3.2004 ανέφερε τα ακόλουθα: 

«Έχω οδηγίες να αναφερθώ στην επιστολή σας ημερομ. 12.3.2004 σε σχέση με την 

υπόθεση Αρ. Φακ. 39/2004(12) που αφορά τον Ραδιοφωνικό Σταθμό «ΡΑΔΙΟ 

ΠΡΩΤΟ», και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

(α) Ο λόγος που αναφέρονται οι ημερομηνίες 27,28 και 29.11.2003 στην πρώτη 

σελίδα του Πίνακα Α’ είναι διότι η σχετική παρακολούθηση που έγινε αφορούσε τις 

πιο πάνω αναφερθείσες ημερομηνίες. Το γεγονός ότι στις λεπτομερείς αναφορές των 

παραβάσεων δεν αναφέρεται η 29η Νοεμβρίου 2003 είναι διότι κατά την πιο πάνω 

ημερομηνία δεν παρατηρήθηκαν οποιεσδήποτε πιθανές παραβάσεις. Εκ παραδρομής 

δεν διαγράφηκε η σχετική ημερομηνία από την πρώτη σελίδα του Πίνακα Α’. 

(β) Όσον αφορά την επισήμανση σας ότι στη σελίδα 12 του Πίνακα Α’ αναφέρεται 

ως ημερομηνία μετάδοσης η 28.11.2004, σας πληροφορώ ότι τούτο έγινε εκ 

παραδρομής και η ορθή ημερομηνία είναι 28.11.2003. 

Παρακαλώ όπως αντικαταστήσετε τον σχετικό Πίνακα Α’ με τον αναθεωρημένο 

Πίνακα Α’ που επισυνάπτεται». 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις οι οποίες τέθηκαν ενώπιον του σταθμού εκτίθενται 

πιο κάτω: 
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1. Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:25-17:00, στα πλαίσια της εκπομπής 

«Λίγη Κουβέντα Λίγη Μουσική», η εκφωνήτρια της εκπομπής Γιάννα 

Λοϊζίδου προέβη σε διαφημιστική συνέντευξη, με τον ιδιοκτήτη των 

καταστημάτων «BEST & LESS», και σε άλλες περιπτώσεις διαφήμισε 

έμμεσα και άμεσα τα καταστήματα, πρακτική η οποία αποτελεί διαφήμιση 

χωρίς αυτή να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και χωρίς να διακρίνεται 

σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα με την χρήση ακουστικών μέσων, 

κατά παράβαση του άρθρου 33(2)(α) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

Συγκεκριμένα, μεταδόθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

Μεταξύ των ωρών 16:25-16:340  (Διάρκεια 0:07:54)

Γιάννα Λοϊζίδου (Γ.Λ.): Best & Less φίλοι ακροατές. Τώρα βέβαια εδώ θα είχαμε 
τον Ράουφμαν είπαμε και τον Κασκαούνια και τον κύριο Best & Less …θα το 
κάνουμε την άλλη βδομάδα…και θα χαρίσουμε όλα αυτά τα ρούχα τα όμορφα και τα 
αθλητικά και τις μάρκες του κυρίου Best & Less ή άλλως Γιώργου Αλεξάνδρου, που 
με ακούει. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Αλεξάνδρου… έχει κι’ άλλες προσφορές να 
σας αναφέρει πέρα από το 1 συν 1 και να σας χαρίσει από την εκπομπή. 

Κύριε Best & Less… να πάμε στα δικά μας… Γιώργο Αλεξάνδρου, καλό απόγευμα 

Γιώργος Αλεξάνδρου(Γ.Α.): Γιάννα μου καλό απόγευμα, καλό απόγευμα και σε 
όλους τους ακροατές σου. 

Γ.Λ : H άλλως Άης Βασίλης. Τώρα βέβαια του Ράουφμαν και του Κασκαούνια τους 
στέλνω την αγάπη μου. Τους είχαμε υποσχεθεί να είναι εδώ μαζί μας και δεν το 
κάναμε σήμερα…θα το κανονίσουμε όμως και να είσαι σίγουρος Γιώργο…να τους 
δώσεις την αγάπη μου.  

Για να ακούσουμε τι έχουμε από τον Άη Βασίλη σήμερα. 

Γ.Α: Γιάννα μου, ο Άη Βασίλης ξαναήρθε πάλι. Να πούμε από αύριο το πρωί, όλο 
το διαφημιστικό λέει από Σάββατο αλλά ανακοινώνουμε έτσι επίσημα από την 
εκπομπή σου… από αύριο το πρωί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου, τα είδη ένδυσης θα 
είναι 1 συν 1 δωρεάν(…) 
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Γ.Λ: Όλα τα είδη ένδυσης;  

Γ.Α: Εκτός από πολύ λίγα πράγματα που είναι ειδικές προσφορές όπως είναι το 
αντρικό κουστούμι που το έχουμε από £80 το έχουμε £39. 

Γ.Λ: Καλά…κουστούμι όποιος θέλει λαμπριάτικο, όποιος παντρευτεί, ας πάει άλλη 
μέρα… 

Γ.Α: Έτσι είναι… το κουστούμι μας και τα αθλητικά μας NIKE που είναι 2 
κομμάτια £20 και ξεκινάει από αύριο το πρωί και πάει μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. 
Δηλαδή, ότι ψωνίσεις στα ρούχα, παίρνεις της ίδιας αξίας, δεν είναι ανάγκη να είναι 
το ίδιο εμπόρευμα, φτάνει να είναι της ίδιας αξίας, εντελώς δωρεάν. 

Γ.Λ: Δηλαδή εσύ τους/ μας χαρίζεις και 14ο μισθό… 

Γ.Α:  14ο και 15ο αυτό τον καιρό…ξεκινά το 1 συν 1 δωρεάν από αύριο μέχρι το 
τέλος του Δεκεμβρίου… 

Γ.Λ: Από αύριο…σημειώστε το φίλοι ακροατές, από αύριο πρωί μέχρι και το τέλος 
του Δεκεμβρίου…31 Δεκεμβρίου. Έχετε όλο τον καιρό να ψωνίσετε και φτηνά και 
ότι θέλετε για τις γιορτές και για όλη την οικογένεια… 

Γ.Α: …οικογένεια…ισχύει στα παιδικά, αντρικά και γυναικεία. Είναι 11 
καταστήματα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή (…) 

Γ.Λ: Έντεκα;…ποιο απ΄ όλα τα καταστήματα από τα 11 και σε ποια πόλη είναι το 
αγαπημένο σου Γιώργο…για οποιοδήποτε λόγο; 

Γ.Α: Είναι σαν να με ρωτάς ποιο παιδί είναι το αγαπημένο μου… 

Γ.Λ: Α, δεν γίνεται να απαντήσεις.

Γ.Α: Είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω. Με ακούνε τώρα και τα 11 καταστήματα… 

Γ.Λ: Είναι κάποιο κατάστημα που αντιμετώπισε πρόβλημα με τις πωλήσεις κτλ; Δεν 
φαντάζομαι. 

Γ.Α: ΄Όχι, κοίταξε, το κάθε κατάστημα έχει τη δική του πελατεία. Υπάρχει το 
κατάστημα που είναι μεγάλο στον Σταυρό, μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο 
κατάστημα της Best & Less, είναι και το κατάστημα της πρωτεύουσας. Όμως όλα τα 
καταστήματα δόξα το Θεό εντάξει είναι μια χαρά. 
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Γ.Λ: Στην άλλη την πατρίδα, την Αυστραλία, πότε θα πάς; Πότε πήγες τελευταία 
φορά; 

Γ.Α: Δεν έχω πάει από τον καιρό που ήρθα. Σε κάποια στιγμή έχουμε άλλες χώρες 
να δούμε, να δούμε την Ελλάδα τώρα. Να δούμε άλλες χώρες. 

Γ.Λ: Ανοίγεσαι, έτσι; 

Γ.Α: Ναι, ανοίξαμε και στην Ελλάδα, στην Χαλκίδα, όπως γνωρίζεις. 

Γ.Λ: Βεβαίως, το’ χουμε πει. Στην Αυστραλία δεν υπάρχει Best & Less; 
Γ.Α: Υπάρχει Best & Less. Είναι Αυστραλέζικο το Best & Less. Από εκεί ήρθε. Εκεί 
γεννήθηκε το Best & Less. 

Γ.Λ: Και μεγαλώνει εδώ και απλώνεται. Κάθε επιτυχία εύχομαι.

Γ.Α: Ευχαριστώ Γιάννα μου. 

Γ.Λ: Τώρα, οι ακροατές ξέρεις ότι κάτι περιμένουν από εσένα. Για να ακούσουμε. 

Γ.Α: Κοίταξε, εγώ είπα να κάνω κάτι μικρό με την άδεια τη δική σου. Τα πρώτα 30 
τηλεφωνήματα που θα πάρουν στην εκπομπή σου – θα μας δώσετε εσείς τα 
ονόματα… 

Γ.Λ: …τώρα, αυτή τη στιγμή τα πρώτα 30… 

Γ.Α: …που θα απαντήσουνε την ονομασία του τραγουδιού που παίζει στη διαφήμιση 
του Best & Less… 

Γ.Λ: Το ξέρουν το τραγούδι, το ακούμε. Ή ποια το τραγουδάει… 

Γ.Α: Η ποια το τραγουδάει, θα πάρουν ένα sweatshirt NIKE εντελώς δωρεάν. 

Γ.Λ: Μπράβο. Εδώ σημειώνω 30 ονόματα, θα σου δώσω τα ονόματα τους σε όποια 
πόλη, όποιο κατάστημα από τα 11. 

Γ.Α: Σε όποια πόλη, σε όποιο κατάστημα Best & Less στην Κύπρο, με το όνομα 
τους θα παίρνουν το sweatshirt της ΝΙΚΕ εντελώς δωρεάν. 

Γ.Λ: Αν μου πεις, απάντηση θα σου χαρίσω 1 συν 1 Γιώργο…Δεν θα σου ευχηθώ 
από τώρα Καλά Χριστούγεννα. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. 
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Γ.Α: Θα τα ξαναπούμε Γιάννα μου. Έτσι τελειώνοντας να πούμε ότι η προσφορά 
μας ισχύει από αύριο το πρωί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Είναι 1 συν 1 στα είδη 
ένδυσης. Είναι μια φοβερή προσφορά για όλο τον κόσμο να γλιτώσει τα μισά λεφτά. 

Γ.Λ: Φοβερές προσφορές πάντα κάνεις. 

Γ.Α: Μόνο στα Best &Less. 

Γ.Λ: Χαίρομαι διότι ξέρω ότι είναι πολύς κόσμος που σ’ αυτές τις προσφορές 
βρίσκει ανακούφιση οικονομική αλλά και καλά ψώνια. Είναι ότι έπρεπε και ότι 
χρειαζόμαστε. 

Γ.Α: Είναι πολύς κόσμος που περιμένει την έναρξη του 1 συν 1 δωρεάν. 
Γ.Λ: Πες μου και κάτι… μια απορία που έχω πριν κλείσουμε την κουβέντα μας. 
Πώς διάλεξες ένα ποδοσφαιριστή και ένα ηθοποιό για τη διαφήμιση σου και γιατί 
Ράουφμαν και Κασκαούνια; 

Γ.Α: Τώρα να πω για τον Κασκαούνια. Είναι ένα χρυσό παιδί και γλυκό παιδί και 
χρυσό παιδί…είναι και οι δυο πολύ καλοί μου φίλοι…Ξεκινά από φιλία. Είναι 2 
πολύ καλά παιδιά και είναι άξιοι σε αυτό που κάνουν και κάθε επιτυχία και στους 
δυο τους. 

Γ.Λ: Αν κρίνουμε από την επιτυχία στα γήπεδα του Ράουφμαν, αν βάλει ένα γκόλ 
που βάζει, θα βάλει και γκολ στις πωλήσεις. 

Γ.Α: Και ο Κασκαούνιας στο ΣΙΓΜΑ νομίζω είναι δεδομένο. 

Γ.Λ: Ετοιμάζεται για γάμο Γιώργο. Θα παντρευτεί την Αναστάζια λέει. 

Γ.Α: Ναι, το έχω δει, ξέρω. Νομίζω θα μείνει στο παρά-πέντε. 

Γ.Λ: Καλό, πολύ καλό. Θέλω να σε ευχαριστήσω για ότι είπαμε…δώσε την αγάπη 
μου στον Ράουφμαν και τον Κασκαούνια. 

Γ.Α: Εγώ σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε από βδομάδας πάλι…ευχαριστώ 
και όλους τους ακροατές σου που μας άκουσαν. 

Γ.Λ: Τα χαιρετίσματα μου και στα 11 καταστήματα και σε όλους τους υπαλλήλους. 
11 καταστήματα, πόσοι υπάλληλοι είναι Γιώργο; 

Γ.Α: Καμιά εξηνταριά. 
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Γ.Λ: Τα χαιρετίσματα μου σε όλους. Καλό απόγευμα σε όλους. Να αφήσουμε τον 
Άγιο Βασίλη ή άλλως  Best & Less  ή άλλως Γιώργο Αλεξάνδρου. Και ακούσατε τι 
είπε. Να ξεκινήσουμε έτσι με τα ψώνια από τα καταστήματα Best &Less, σε όποια 
πόλη και αν είστε, από τα 11 καταστήματα σε όλες της γωνιές της Κύπρου μας…θα 
σας περιμένει ο Γιώργος να σας ντύσει, γυναίκα, ολόκληρη οικογένεια, άντρα και 
παιδί. 

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα των καταστημάτων «BEST & LESS»

διάρκειας (0:00:27)

Μεταξύ 16:45-16:46 (Διάρκεια 0:00:25)

Γιάννα Λοϊζίδου:Και από ότι ακούσατε τον κύριο Best& Less είπαμε από αύριο 
πρωί ξεκινούν και όχι από μεθαύριο αυτή η προσφορά. Αύριο πρωί φίλοι ακροατές 
τρέξετε όλοι στα καταστήματα Best & Less. Στα 11 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, 
έτσι σκορπισμένα για να σας διευκολύνει, να είναι κοντά σας να ψωνίσετε για τις 
γιορτές φτηνά και καλά, όπως λέει και το όνομα του. Όνομα και πράμα, ή μάλλον 
όνομα και κατάστημα που λέμε… 

2. Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:25-17:00, στα πλαίσια της εκπομπής 

«Λίγη Κουβέντα Λίγη Μουσική», η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 

διαφημιστικών μηνυμάτων υπερέβαινε το 20% του συνολικού χρόνου 

(τουλάχιστον 24.2%) κατά παράβαση του άρθρου 34(2) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 ( όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

3. Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:25-17:00 μεταδόθηκαν διαφημιστικά 

μηνύματα συνολικής διάρκειας πέραν των 12’00’’ λεπτών (τουλάχιστον 

00:14:32), κατά παράβαση της παραγράφου ΣΤ.1 του Κώδικα 

Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας 

όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 
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Συγκεκριμένα μεταδόθηκαν δύο διαφημιστικά διαλείμματα εντός διαφημιστικού 

πλαισίου διάρκειας 00:03:41 και 00:02:05, καθώς και δύο διαφημιστικά 

μηνύματα εκτός διαφημιστικού πλαισίου διάρκειας 00:07:54 και 00:00:25

αντίστοιχα.  

4. Στις 27.11.2004 μεταξύ των ωρών 16:25-18:00, στα πλαίσια της εκπομπής 

«Λίγη Κουβέντα Λίγη Μουσική», η παρουσιάστρια της εκπομπής 

παρακινούσε τους ακροατές  να αγοράσουν τα προϊόντα τρίτου (Best &

Less) με σαφείς αναφορές στα χαρακτηριστικά, στις τιμές 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 αυτός εκτίθεται στο Παράρτημα IX 

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

(Κ.Δ.Π. 10/2000). 

Συγκεκριμένα, μεταδόθηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

16:20-17:00

Γιάννα Λοϊζίδου (Γ.Λ.): Best & Less φίλοι ακροατές. Τώρα βέβαια εδώ θα είχαμε 
τον Ράουφμαν είπαμε και τον Κασκαούνια και τον κύριο Best & Less …θα το 
κάνουμε την άλλη βδομάδα…και θα χαρίσουμε όλα αυτά τα ρούχα τα όμορφα και τα 
αθλητικά και τις μάρκες του κυρίου Best & Less ή άλλως Γιώργου Αλεξάνδρου, που 
με ακούει. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Αλεξάνδρου… έχει κι’ άλλες προσφορές να 
σας αναφέρει πέρα από το 1 συν 1 και να σας χαρίσει από την εκπομπή. 

Κύριε Best & Less… να πάμε στα δικά μας… Γιώργο Αλεξάνδρου, καλό απόγευμα 

Γιώργος Αλεξάνδρου(Γ.Α.): Γιάννα μου καλό απόγευμα, καλό απόγευμα και σε 
όλους τους ακροατές σου. 

Γ.Λ : H άλλως Άης Βασίλης. Τώρα βέβαια του Ράουφμαν και του Κασκαούνια τους 
στέλνω την αγάπη μου. Τους είχαμε υποσχεθεί να είναι εδώ μαζί μας και δεν το 
κάναμε σήμερα…θα το κανονίσουμε όμως και να είσαι σίγουρος Γιώργο…να τους 
δώσεις την αγάπη μου.  
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Για να ακούσουμε τι έχουμε από τον Άη Βασίλη σήμερα. 

Γ.Α: Γιάννα μου, ο Άη Βασίλης ξαναήρθε πάλι. Να πούμε από αύριο το πρωί, όλο 
το διαφημιστικό λέει από Σάββατο αλλά ανακοινώνουμε έτσι επίσημα από την 
εκπομπή σου… από αύριο το πρωί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου, τα είδη ένδυσης θα 
είναι 1 συν 1 δωρεάν(…) 

Γ.Λ: Όλα τα είδη ένδυσης;

Γ.Α: Εκτός από πολύ λίγα πράγματα που είναι ειδικές προσφορές όπως είναι το 
αντρικό κουστούμι που το έχουμε από £80 το έχουμε £39. 

Γ.Λ: Καλά…κουστούμι όποιος θέλει λαμπριάτικο, όποιος παντρευτεί, ας πάει άλλη 
μέρα…

Γ.Α: Έτσι είναι… το κουστούμι μας και τα αθλητικά μας NIKE που είναι 2 
κομμάτια £20 και ξεκινάει από αύριο το πρωί και πάει μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. 
Δηλαδή, ότι ψωνίσεις στα ρούχα, παίρνεις της ίδιας αξίας, δεν είναι ανάγκη να είναι 
το ίδιο εμπόρευμα, φτάνει να είναι της ίδιας αξίας, εντελώς δωρεάν. 

Γ.Λ: Δηλαδή εσύ τους/ μας χαρίζεις και 14ο μισθό…

Γ.Α:  14ο και 15ο αυτό τον καιρό…ξεκινά το 1 συν 1 δωρεάν από αύριο μέχρι το 
τέλος του Δεκεμβρίου… 

Γ.Λ: Από αύριο…σημειώστε το φίλοι ακροατές, από αύριο πρωί μέχρι και το τέλος 
του Δεκεμβρίου…31 Δεκεμβρίου. Έχετε όλο τον καιρό να ψωνίσετε και φτηνά και 
ότι θέλετε για τις γιορτές και για όλη την οικογένεια…

Γ.Α: …οικογένεια…ισχύει στα παιδικά, αντρικά και γυναικεία. Είναι 11 
καταστήματα στην Κύπρο αυτή τη στιγμή (…) 

Γ.Λ: Έντεκα;…ποιο απ΄ όλα τα καταστήματα από τα 11 και σε ποια πόλη είναι το 
αγαπημένο σου Γιώργο…για οποιοδήποτε λόγο;

Γ.Α: Είναι σαν να με ρωτάς ποιο παιδί είναι το αγαπημένο μου… 

Γ.Λ: Α, δεν γίνεται να απαντήσεις.

Γ.Α: Είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω. Με ακούνε τώρα και τα 11 καταστήματα… 
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Γ.Λ: Είναι κάποιο κατάστημα που αντιμετώπισε πρόβλημα με τις πωλήσεις κτλ; Δεν 
φαντάζομαι. 

Γ.Α: ΄Όχι, κοίταξε, το κάθε κατάστημα έχει τη δική του πελατεία. Υπάρχει το 
κατάστημα που είναι μεγάλο στον Σταυρό, μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο 
κατάστημα της Best & Less, είναι και το κατάστημα της πρωτεύουσας. Όμως όλα τα 
καταστήματα δόξα το Θεό εντάξει είναι μια χαρά. 

Γ.Λ: Στην άλλη την πατρίδα, την Αυστραλία, πότε θα πάς; Πότε πήγες τελευταία 
φορά; 

Γ.Α: Δεν έχω πάει από τον καιρό που ήρθα. Σε κάποια στιγμή έχουμε άλλες χώρες 
να δούμε, να δούμε την Ελλάδα τώρα. Να δούμε άλλες χώρες. 

Γ.Λ: Ανοίγεσαι, έτσι; 

Γ.Α: Ναι, ανοίξαμε και στην Ελλάδα, στην Χαλκίδα, όπως γνωρίζεις. 

Γ.Λ: Βεβαίως, το’ χουμε πει. Στην Αυστραλία δεν υπάρχει Best & Less; 
Γ.Α: Υπάρχει Best & Less. Είναι Αυστραλέζικο το Best & Less. Από εκεί ήρθε. Εκεί 
γεννήθηκε το Best & Less. 

Γ.Λ: Και μεγαλώνει εδώ και απλώνεται. Κάθε επιτυχία εύχομαι.

Γ.Α: Ευχαριστώ Γιάννα μου. 

Γ.Λ: Τώρα, οι ακροατές ξέρεις ότι κάτι περιμένουν από εσένα. Για να ακούσουμε. 

Γ.Α: Κοίταξε, εγώ είπα να κάνω κάτι μικρό με την άδεια τη δική σου. Τα πρώτα 30 
τηλεφωνήματα που θα πάρουν στην εκπομπή σου – θα μας δώσετε εσείς τα 
ονόματα… 

Γ.Λ: …τώρα, αυτή τη στιγμή τα πρώτα 30… 

Γ.Α: …που θα απαντήσουνε την ονομασία του τραγουδιού που παίζει στη διαφήμιση 
του Best & Less… 

Γ.Λ: Το ξέρουν το τραγούδι, το ακούμε. Ή ποια το τραγουδάει… 

Γ.Α: Η ποια το τραγουδάει, θα πάρουν ένα sweatshirt NIKE εντελώς δωρεάν. 

Γ.Λ: Μπράβο. Εδώ σημειώνω 30 ονόματα, θα σου δώσω τα ονόματα τους σε όποια 
πόλη, όποιο κατάστημα από τα 11. 
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Γ.Α: Σε όποια πόλη, σε όποιο κατάστημα Best & Less στην Κύπρο, με το όνομα 
τους θα παίρνουν το sweatshirt της ΝΙΚΕ εντελώς δωρεάν. 

Γ.Λ: Αν μου πεις, απάντηση θα σου χαρίσω 1 συν 1 Γιώργο…Δεν θα σου ευχηθώ 
από τώρα Καλά Χριστούγεννα. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. 

Γ.Α: Θα τα ξαναπούμε Γιάννα μου. Έτσι τελειώνοντας να πούμε ότι η προσφορά 
μας ισχύει από αύριο το πρωί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Είναι 1 συν 1 στα είδη 
ένδυσης. Είναι μια φοβερή προσφορά για όλο τον κόσμο να γλιτώσει τα μισά λεφτά. 

Γ.Λ: Φοβερές προσφορές πάντα κάνεις.

Γ.Α: Μόνο στα Best &Less. 

Γ.Λ: Χαίρομαι διότι ξέρω ότι είναι πολύς κόσμος που σ’ αυτές τις προσφορές 
βρίσκει ανακούφιση οικονομική αλλά και καλά ψώνια. Είναι ότι έπρεπε και ότι 
χρειαζόμαστε.

Γ.Α: Είναι πολύς κόσμος που περιμένει την έναρξη του 1 συν 1 δωρεάν. 
Γ.Λ: Πες μου και κάτι… μια απορία που έχω πριν κλείσουμε την κουβέντα μας. 
Πώς διάλεξες ένα ποδοσφαιριστή και ένα ηθοποιό για τη διαφήμιση σου και γιατί 
Ράουφμαν και Κασκαούνια; 

Γ.Α: Τώρα να πω για τον Κασκαούνια. Είναι ένα χρυσό παιδί και γλυκό παιδί και 
χρυσό παιδί…είναι και οι δυο πολύ καλοί μου φίλοι…Ξεκινά από φιλία. Είναι 2 
πολύ καλά παιδιά και είναι άξιοι σε αυτό που κάνουν και κάθε επιτυχία και στους 
δυο τους. 

Γ.Λ: Αν κρίνουμε από την επιτυχία στα γήπεδα του Ράουφμαν, αν βάλει ένα γκόλ 
που βάζει, θα βάλει και γκολ στις πωλήσεις. 

Γ.Α: Και ο Κασκαούνιας στο ΣΙΓΜΑ νομίζω είναι δεδομένο. 

Γ.Λ: Ετοιμάζεται για γάμο Γιώργο. Θα παντρευτεί την Αναστάζια λέει. 

Γ.Α: Ναι, το έχω δει, ξέρω. Νομίζω θα μείνει στο παρά-πέντε. 

Γ.Λ: Καλό, πολύ καλό. Θέλω να σε ευχαριστήσω για ότι είπαμε…δώσε την αγάπη 
μου στον Ράουφμαν και τον Κασκαούνια. 

Γ.Α: Εγώ σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε από βδομάδας πάλι…ευχαριστώ 
και όλους τους ακροατές σου που μας άκουσαν. 
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Γ.Λ: Τα χαιρετίσματα μου και στα 11 καταστήματα και σε όλους τους υπαλλήλους. 
11 καταστήματα, πόσοι υπάλληλοι είναι Γιώργο; 

Γ.Α: Καμιά εξηνταριά. 

Γ.Λ: Τα χαιρετίσματα μου σε όλους. Καλό απόγευμα σε όλους. Να αφήσουμε τον 
Άγιο Βασίλη ή άλλως  Best & Less  ή άλλως Γιώργο Αλεξάνδρου. Και ακούσατε τι 
είπε. Να ξεκινήσουμε έτσι με τα ψώνια από τα καταστήματα Best &Less, σε όποια 
πόλη και αν είστε, από τα 11 καταστήματα σε όλες της γωνιές της Κύπρου μας…θα 
σας περιμένει ο Γιώργος να σας ντύσει, γυναίκα, ολόκληρη οικογένεια, άντρα και 
παιδί.

(…)

Γιάννα Λοϊζίδου:Και από ότι ακούσατε τον κύριο Best& Less είπαμε από αύριο 
πρωί ξεκινούν και όχι από μεθαύριο αυτή η προσφορά. Αύριο πρωί φίλοι ακροατές 
τρέξετε όλοι στα καταστήματα Best & Less. Στα 11 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, 
έτσι σκορπισμένα για να σας διευκολύνει, να είναι κοντά σας να ψωνίσετε για τις 
γιορτές φτηνά και καλά, όπως λέει και το όνομα του. Όνομα και πράμα, ή μάλλον 
όνομα και κατάστημα που λέμε…

(…)

17:20-17:50

Γιάννα Λοϊζίδου : …θα περάσετε από τα καταστήματα Best & Less  να 

ντυθείτε… για τις γιορτές και μάλιστα με μάρκες και καλή ένδυση και φθηνή, 

όπως λέει και το όνομα των καταστημάτων… 

5. Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:25-17:00, στα πλαίσια της εκπομπής 

«Λίγη Κουβέντα Λίγη Μουσική», η εκφωνήτρια της εκπομπής Γιάννα 

Λοϊζίδου προέβη σε διαφημιστική συνέντευξη, με τον ιδιοκτήτη των 

καταστημάτων «BEST & LESS», πρακτική η οποία αποτελεί διαφήμιση 

και η οποία είχε διάρκεια πέραν του ενός λεπτού (00:07:54)  χωρίς ο 

σταθμός να διασφαλίσει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος σύγχυσης της διαφήμισης 

με το περιεχόμενο του προγράμματος, κατά παράβαση της παραγράφου 
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ΣΤ.5(α)(i) του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και 

Προγραμμάτων Χορηγίας όπως αυτός εκτίθεται στο Παράρτημα IX των 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

(Κ.Δ.Π. 10/2000). 

6. Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:25-17:00, στα πλαίσια της εκπομπής 

«Λίγη Κουβέντα Λίγη Μουσική», η εκφωνήτρια της εκπομπής Γιάννα 

Λοϊζίδου προέβη σε διαφημιστική συνέντευξη, με τον ιδιοκτήτη των 

καταστημάτων «BEST & LESS», πρακτική η οποία αποτελεί διαφήμιση 

και η οποία είχε διάρκεια πέραν των επτά (7) λεπτών (00:07:54), κατά 

παράβαση της παραγράφου ΣΤ.5(α)(iii) του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως αυτός 

εκτίθεται στο Παράρτημα IX των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

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

7. Στις 27.11.2004 μεταξύ των ωρών 18:10-18:20 μεταδόθηκε μεμονωμένο 

διαφημιστικό μήνυμα για την τηλεόραση «SONY VEGA», κατά 

παράβαση του άρθρου 33(2)(β) του περί ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

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

8. Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 18:00-19:00, στα πλαίσια της εκπομπής 

«Λίγη Κουβέντα Λίγη Μουσική», η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 

διαφημιστικών μηνυμάτων υπερέβαινε το 20% του συνολικού χρόνου 

(25.9%) κατά παράβαση του άρθρου 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 ( όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 
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9. Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 18:00-19:00 μεταδόθηκαν διαφημιστικά 

μηνύματα συνολικής διάρκειας πέραν των 12’00’’ λεπτών (00:15:33), κατά 

παράβαση της παραγράφου ΣΤ.1 του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται 

στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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

Συγκεκριμένα μεταδόθηκαν τρία διαφημιστικά διαλείμματα εντός διαφημιστικού 

πλαισίου διάρκειας 00:04:50, 00:04:35 και 00:04:08, καθώς και μια διαφημιστική 

ενότητα υπό την ονομασία «Οδηγός Αγοράς»  διάρκειας 00:02:00.

10. Στις 28.11.2003 μεταξύ των ωρών 17:00-18:00, στα πλαίσια της εκπομπής 

«Λίγη Κουβέντα Λίγη Μουσική», η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 

διαφημιστικών μηνυμάτων υπερέβαινε το 20% του συνολικού χρόνου 

(30.2%) κατά παράβαση του άρθρου 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 ( όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

11. Στις 28.11.2003 μεταξύ των ωρών 17:00-18:00 μεταδόθηκαν διαφημιστικά 

μηνύματα συνολικής διάρκειας πέραν των 12’00’’ λεπτών (00:18:09), κατά 

παράβαση της παραγράφου ΣΤ.1 του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται 

στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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

Συγκεκριμένα μεταδόθηκαν τέσσερα διαφημιστικά διαλείμματα εντός 

διαφημιστικού πλαισίου διάρκειας 00:02:31, 00:04:30, 00:05:00 και 00:06:08.
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12.  Στις 28.11.2003 μεταξύ των ωρών 17:55-18:05 μεταδόθηκε μεμονωμένο 

διαφημιστικό μήνυμα για τον «Βυζαντινό Καφέ», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(2)(β) του περί ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 

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

13. Στις 28.11.2003 μεταξύ των ωρών 18:10-18:20 μεταδόθηκε μεμονωμένο 

διαφημιστικό μήνυμα για την τηλεόραση «Sony Vega», κατά παράβαση 

του άρθρου 33(2)(β) του περί ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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

14. Στις 28.11.2003 μεταξύ των ωρών 17:00-18:00, στα πλαίσια της εκπομπής 

«Λίγη Κουβέντα Λίγη Μουσική», η αναλογία του χρόνου μετάδοσης 

διαφημιστικών μηνυμάτων υπερέβαινε το 20% του συνολικού χρόνου 

(25.9%) κατά παράβαση του άρθρου 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 ( όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

15. Στις 28.11.2003 μεταξύ των ωρών 18:00-19:00 μεταδόθηκαν διαφημιστικά 

μηνύματα συνολικής διάρκειας πέραν των 12’00’’ λεπτών (00:15:35), κατά 

παράβαση της παραγράφου ΣΤ.1 του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως εκτίθεται 

στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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

Συγκεκριμένα μεταδόθηκαν τέσσερα διαφημιστικά διαλείμματα εντός 

διαφημιστικού πλαισίου διάρκειας 00:04:20, 00:01:25, 00:04:50 και 00:05:00.
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Ο κ. Π.Δ. Ζαχαριάδης, Σύμβουλος/ Γραμματέας του συγκροτήματος Δίας, σε 

απαντητική του επιστολή ημερομ. 22.3.2004 αναφέρει τα ακόλουθα: 

«(…)

1. Η συνέντευξη με τον κ. Γιώργο Αλεξάνδρου δεν θεωρείται «διαφημιστική 

συνέντευξη» όπως αναφέρεται στην επιστολή σας αλλά ενημερωτική για τους 

ακροατές. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν υπήρξε παράβαση του άρθρου 

33(2)(α) του Νόμου. 

2. Η κατ’ ελάχιστον πιθανή υπέρβαση της διάρκειας διαφημιστικού μηνύματος 

(υποστοιχεία 2 και 3) δεν πρέπει να ανάγεται σε μείζων θέμα παράβασης του 

Νόμου. 

3. Πιστεύουμε ότι δεν υπήρξε παρακίνηση για αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή 

υπηρεσιών (υποστοιχείο 4) και ως εκ τούτου δε θεωρούμε ότι υπήρξε 

παράβαση της παραγράφου Ε4 του Κώδικα Διαφημίσεων. 

4. Δεν υπάρχει καθορισμός διάρκειας ούτε μπορεί να περιοριστεί η διάρκεια 

μιας ενημερωτικής συνέντευξης (υποστοιχεία 5 και 6). 

5. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Ροής του σταθμού, υπήρξε υπέρβαση 

(υποστοιχείο 11) λιγότερη των 2 λεπτών και όχι 6 λεπτών όπως αναφέρεται 

στην επιστολή σας. 

Ο σταθμός δεν παραδέχεται ότι υπήρξαν παραβάσεις όπως αναφέρεται στην 

επιστολή σας της 12/3/2004». 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και 

περιστατικά συμπεριλαμβανομένων των βιντεοκασετών με τις εν λόγω εκπομπές 

καθώς επίσης και τις γραπτές εξηγήσεις του σταθμού και κρίνουμε ότι: 

Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:25-17:00, στα πλαίσια της εκπομπής «Λίγη 

Κουβέντα- Λίγη Μουσική» μεταδόθηκε συνέντευξη διαφημιστικού χαρακτήρα με 

τον ιδιοκτήτη των καταστημάτων «Best & Less», και κατά συνέπεια διαφήμιση, 

χωρίς αυτή να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και χωρίς να διαχωρίζεται σαφώς 

από το υπόλοιπο πρόγραμμα με την χρήση ακουστικών μέσων, κατά παράβαση 
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του άρθρου 33(2)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).(Υποστοιχείο 1)

Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:00-17:00, 18:00-19:00 και στις 28.11.2003

μεταξύ των ωρών 17:00-18:00 η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών 

μηνυμάτων υπερέβαινε το 20% του συνολικού χρόνου της δεδομένης 

ωρολογιακής ώρας, κατά παράβαση του άρθρου 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). (Υποστοιχεία 2,8, 10).

Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:00-17:00 και 18:00-19:00 και στις 

28.11.2003 μεταξύ των ωρών 17:00-18:00 και 18:00-19:00 ο συνολικός χρόνος 

που αφιερώθηκε στη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων υπερέβαινε τα 12 

λεπτά, κατά παράβαση της παραγράφου ΣΤ.1 του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως αυτός εκτίθεται 

στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). (Υποστοιχεία 3,9,11,15).

Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:25-17:00, στα πλαίσια της εκπομπής «Λίγη 

Κουβέντα Λίγη Μουσική», μεταδόθηκε συνέντευξη διαφημιστικού χαρακτήρα, 

και κατά συνέπεια διαφήμιση, χρονικής διάρκειας πέραν του ενός λεπτού χωρίς ο 

σταθμός να διασφαλίσει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος σύγχυσης της διαφήμισης  με το 

περιεχόμενο του προγράμματος, κατά παράβαση της παραγράφου ΣΤ.5(α)(i) του 

Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας 

όπως αυτός εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000).(Υποστοιχείο 5).

Στις 27.11.2003 μεταξύ των ωρών 16:25-17:00, στα πλαίσια της εκπομπής «Λίγη 

Κουβέντα Λίγη Μουσική», μεταδόθηκε συνέντευξη διαφημιστικού χαρακτήρα, 
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και κατά συνέπεια διαφήμιση, χρονικής διάρκειας πέραν των επτά (7) λεπτών,

κατά παράβαση της παραγράφου ΣΤ.5(α)(iii) του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως αυτός εκτίθεται 

στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000).(Υποστοιχείο 6).

Στις 28.11.2003 μεταξύ των ωρών 17:55-18:05 μεταδόθηκε μεμονωμένο 

διαφημιστικό μήνυμα για τον «Βυζαντινό Καφέ», κατά παράβαση του άρθρου 

33(2)(β) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως 

αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). (Υποστοιχείο 12).

Στις 28.11.2003 μεταξύ των ωρών 18:10-18:20 μεταδόθηκε μεμονωμένο 

διαφημιστικό μήνυμα για την τηλεόραση «Sony Vega», κατά παράβαση του 

άρθρου 33(2)(β) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). (Υποστοιχείο 13).

Όσον αφορά τα  υποστοιχεία 4,7 και 14 δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε 

παράβαση. 

Η Αρχή έχει μελετήσει με προσοχή την επιστολή του κ. Ζαχαριάδη ημερομ. 

22.3.2004, με το περιεχόμενο της οποίας δεν συμφωνεί και ιδιαίτερα σημειώνει τα 

ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο 

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) ο όρος «διαφήμιση»

σημαίνει «κάθε μορφής ανακοίνωση που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή 

ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μια δημόσια ή 

ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής 

δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της 
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παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενων ακινήτων, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής».  Έχοντας υπόψη την 

πιο πάνω ερμηνεία είναι σαφές ότι οι αναφορές που έγιναν κατά την 

διάρκεια της εν λόγω συνέντευξης, τόσον από την παρουσιάστρια της 

εκπομπής όσον και από τον κ. Γιώργο Αλεξάνδρου, είχαν καθαρά 

διαφημιστικό σκοπό και όχι ενημερωτικό όπως αναφέρει ο κ. Ζαχαριάδης. 

Αναφέρονται ενδεικτικά μερικά από τα λεχθέντα στην εν λόγω συνέντευξη 

«…θα χαρίσουμε όλα αυτά τα ρούχα τα όμορφα και τα αθλητικά και τις 

μάρκες του κυρίου Best and Less» 

 «…έχει και άλλες προσφορές να σας αναφέρει πέραν από το 1 συν 1», 

 «…Να πούμε από αύριο το πρωί, το διαφημιστικό λέει από Σάββατο αλλά 

ανακοινώνουμε έτσι επίσημα από την εκπομπή σου…από αύριο το πρωί 

μέχρι και 31 Δεκεμβρίου, τα είδη ένδυσης θα είναι 1 συν 1 δωρεάν»,  

«…ειδικές προσφορές όπως είναι το αντρικό κοστούμι που το έχουμε από 80 

λίρες το έχουμε 39 λίρες», 

 «…το κοστούμι μας και τα αθλητικά μας ΝΙΚΕ που είναι 2 κομμάτια 20 

λίρες…δηλαδή ότι ψωνίσεις στα ρούχα, παίρνεις της ίδιας αξίας, δεν είναι 

ανάγκη να είναι το ίδιο εμπόρευμα, φτάνει να είναι της ίδιας αξίας, εντελώς 

δωρεάν». 

2. Ο ισχυρισμός αναφορικά με το υποστοιχείο 11, ότι ο συνολικός χρόνος 

που αφιερώθηκε στα διαφημιστικά μηνύματα στις 28.11.2003 μεταξύ των 

ωρών 17:00-18:00 δεν ήταν 18:09 (ή 30.2 % του συνολικού χρόνου),

αλλά, με βάση την ροή προγράμματος του σταθμού, ήταν μόνο 14:00 δεν 

γίνεται δεκτός, καθώς κατά τη παρακολούθηση του εν λόγω χρονικού 

πλαισίου διαπιστώθηκε ότι έγιναν τα ακόλουθα διαφημιστικά διαλείμματα 

τα οποία συναρθρώνουν σε 18:09 όπως αναφέρεται και στο εν λόγω 

υποστοιχείο : 

 μεταξύ των ωρών 17:05-17:10 έγινε διαφημιστικό διάλειμμα διάρκειας 

2:31,
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 μεταξύ των ωρών 17:20-17:25 ,έγινε δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα 

διάρκειας 4:30,

 μεταξύ των ωρών 17:35-17:45 έγινε τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα 

διάρκειας 5:00,

 και μεταξύ των ωρών 17:50-18:00 έγινε τέταρτο διαφημιστικό 

διάλειμμα διάρκειας 6:08.

Εν όψει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχουν παραβάσεις 

των άρθρων 33(2)(α), 33(2)(β) και 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και των

παραγράφων ΣΤ.1, ΣΤ.5(α)(i) και ΣΤ.5(α)(iii) του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως αυτός εκτίθεται 

στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

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

Η Αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ), έχει δώσει στο σταθμό το 

δικαίωμα να ακουσθεί και μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή των, κατά την 

κρίση της, επιβαλλόμενων κυρώσεων. 

Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υποθέσεως, η Αρχή δίνει στο 

σταθμό την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων για 

σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 
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Η Αρχή καλεί τον σταθμό, εάν επιθυμεί, όπως υποβάλει τις εισηγήσεις και 

απόψεις του εγγράφως για σκοπούς επιβολής κυρώσεων μέσα σε δεκατέσσερις 

(14) μέρες από την λήψη της παρούσας. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση 

μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, η Αρχή θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων. 

                            (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ)  
               Πρόεδρος 
       Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  
Μ.Λ.          
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 39/2004(12)) 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
ΑΠΟ TON ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ» 

Ημερομηνία Απόφασης: 9 Φεβρουαρίου, 2005

Ενώπιον:  κ.κ. Νίκου Παπαϊωάννου, Προέδρου, Ανδρέα Ιωάννου, Αντιπροέδρου, 

Νίκου Παπαμιχαήλ, Μαίρης Κουτσελίνη, Μαρίας Δωρίτη, Ανδρέα 

Κωνσταντινίδη, Άλεξ Ευθυβούλου, Μελών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Την 1η Δεκεμβρίου 2004 η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αποφάσισε ότι στην 

παρούσα υπόθεση υπάρχουν παραβάσεις των άρθρων 33(2)(α), 33(2)(β) και 34(2)

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

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και των παραγράφων ΣΤ.1, ΣΤ.5(α)(i) και

ΣΤ.5(α)(iii) του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και 

Προγραμμάτων Χορηγίας όπως αυτός εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί 

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

10/2000).

Η Αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ), είχε δώσει στο σταθμό το 

δικαίωμα να ακουσθεί και μπορούσε να προχωρήσει στην επιβολή των, κατά την 

κρίση της, επιβαλλομένων κυρώσεων. 
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Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υποθέσεως, η Αρχή έδωσε στο 

σταθμό την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά την διαπίστωση της παράβασης για 

σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

Η Αρχή  με επιστολή της ημερομ. 13.1.2005 κάλεσε τον σταθμό, εάν επιθυμεί, 

όπως υποβάλει τις εισηγήσεις και απόψεις του εγγράφως για σκοπούς επιβολής 

κυρώσεων μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την λήψη της επιστολής. 

Τονίστηκε επίσης ότι σε περίπτωση που δεν ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέσα 

στην πιο πάνω προθεσμία, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα προχωρήσει στην 

επιβολή κυρώσεων. 

Ο σταθμός σε επιστολή του ημερομ. 14.1.2005 ανέφερε τα ακόλουθα: 

«Σε απάντηση της επιστολής σας ημερ. 13/1/2005 με την πιο πάνω ένδειξη, σας 

πληροφορούμε ότι παραμένουμε στις θέσεις και επεξηγήσεις, τις οποίες έχουμε 

καταθέσει γραπτώς και προφορικώς. 

Τονίζουμε εκ νέου ότι το πρόγραμμα Ροής του σταθμού, το οποίο ο υπογράφων 

ανέλυσε κατά τη συνεδρία της Αρχής στην οποία παρέστη, αποτελεί μαρτυρία ότι οι 

υπό καταγγελία υπερβάσεις διαφημιστικού χρόνου δεν ευσταθούν. 

Επαναλαμβάνουμε ότι δεν αποδεχόμεθα ότι υπήρξαν παραβάσεις, όπως αναφέρεται 

στην επιστολή σας ημερ. 12/3/2004». 

Η Αρχή δεν κάνει δεκτούς τους ισχυρισμούς του σταθμού ότι «ότι το πρόγραμμα 

Ροής του σταθμού, το οποίο ο υπογράφων ανέλυσε κατά τη συνεδρία της Αρχής 

στην οποία παρέστη, αποτελεί μαρτυρία ότι οι υπό καταγγελία υπερβάσεις 

διαφημιστικού χρόνου δεν ευσταθούν». Όπως προκύπτει και από την σχετική 

αλληλογραφία που αφορά την παρούσα υπόθεση, ο σταθμός ουδέποτε εξέφρασε 

την επιθυμία να παραστεί και ως εκ τούτου, δεν προσκλήθηκε και ούτε παρέστη 
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εκπρόσωπος του σταθμού κατά την εξέταση της εν λόγω υπόθεσης την 1.12.2004.

Ως εκ των πραγματικών γεγονότων προκύπτει ότι ο σταθμός δεν κατέθεσε 

οποιεσδήποτε προφορικές εξηγήσεις ενώπιον της Αρχής και συνεπακόλουθα 

κανένα πρόγραμμα ροής δεν αναλύθηκε από τον υπογράφοντα την επιστολή, κ. 

Ζαχαριάδη. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, η Αρχή δεν κάνει αποδεκτό το φύλλο 

ροής οποιουδήποτε σταθμού ως αποδεικτικό στοιχείο, καθώς το φύλλο ροής 

ετοιμάζεται εκ των πρότερων και πολλές φορές αλλάζει κατά την εξέλιξη της 

εκπομπής. Επομένως, δεν δύναται να θεωρηθεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο, το 

φύλλο ροής, όσον αφορά τα προγράμματα που έχουν πραγματικά μεταδοθεί. 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη όλα τα γεγονότα 

και περιστατικά της υπόθεσης, αποφασίζει όπως επιβάλει στο σταθμό συνολικό 

διοικητικό πρόστιμο Λ.Κ.3.000 ως ακολούθως: 

 Για την παράβαση του άρθρου 33(2)(α) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα) που σημειώθηκε στις 27.11.2003 (Υποστοιχείο 1) το 

διοικητικό πρόστιμο των Λ.Κ. 2.000.

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα) (Υποστοιχεία 2 και 8) και των παραγράφων ΣΤ.1, 

ΣΤ.5(α)(i) και ΣΤ.5(α)(iii) του Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών 

Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως αυτός εκτίθεται στο 

Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) (Υποστοιχεία 3, 5, 6 και 9) που 

σημειώθηκαν στις 27.11.2003, η Αρχή δεν επιβάλει οποιοδήποτε πρόστιμο 

καθότι σύμφωνα με το άρθρο 41Β(1) το ύψος του διοικητικού προστίμου  
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που μπορεί να επιβάλει η Αρχή σε παγκύπριους ραδιοφωνικούς σταθμούς 

για κάθε μέρα παράβασης είναι μέχρι 2000 Λ.Κ. 

 Για την παράβαση του άρθρου 34(2) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα) που σημειώθηκε στις 28.11.2003 (Υποστοιχείο 10) το 

διοικητικό πρόστιμο των Λ.Κ. 1.000.

 Για την παράβαση της παραγράφου ΣΤ.1 του Κώδικα Διαφημίσεων, 

Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων Χορηγίας όπως αυτός 

εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

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

28.11.2003 (Υποστοιχείο 11) η Αρχή δεν επιβάλει οποιαδήποτε κύρωση 

για το λόγο ότι η εν λόγω παράβαση εμπεριέχεται στη παράβαση του 

άρθρου 34(2) (Υποστοιχείο 10) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

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

 Για τις παραβάσεις του άρθρου 33(2)(β) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα) (Υποστοιχεία 12 και 13) και της παραγράφου ΣΤ.1 του 

Κώδικα Διαφημίσεων, Τηλεμπορικών Μηνυμάτων και Προγραμμάτων 

Χορηγίας όπως αυτός εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΧ των περί 

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

10/2000) (Υποστοιχείο 15) που έγιναν στις 28.11.2003 η Αρχή επιβάλλει 

την κύρωση της προειδοποίησης για την κάθε μια από αυτές.
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Η Αρχή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη που έγινε στις 27.11.2003

στα πλαίσια της εκπομπής «Λίγη Κουβέντα Λίγη Μουσική», αποτελεί  

διαφημιστικό τέχνασμα, λόγω του ότι δεν διευκρινίζεται από το σταθμό ότι τα 

μηνύματα που εμπεριέχονται στην υπό αναφορά συνέντευξη έχουν διαφημιστικό 

σκοπό και ως εκ τούτου, ο ακροατής τα λαμβάνει χωρίς οποιαδήποτε συνειδητή 

άμυνα και προετοιμασία. 

Η Αρχή καλεί το σταθμό όπως αποφύγει παρόμοιες τακτικές στο μέλλον καθώς 

θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε τυχόν επανάληψη παρομοίου φαινομένου. 

Ο σταθμός καλείται να εμβάσει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το 

διοικητικό πρόστιμο των £3.000 που του έχει επιβληθεί μέσα σε τριάντα (30) 

μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης. 

                            (Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ)  

               Πρόεδρος 

       Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  

Μ.Λ.          


