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Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλεξγάηεο, 

 

Θα ήζεια πξώηα λα επραξηζηήζσ ηελ Αξρή Αληηκεηώπηζεο Δμαξηήζεσλ Κύπξνπ γηα ηελ 

πξόζθιεζε λα παξαζηώ θαη λα απεπζύλσ Υαηξεηηζκό ζηε ζεκεξηλή Γεκνζηνγξαθηθή 

Γηάζθεςε.  

 

Χο Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, αξκόδηα γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνγξακκάησλ ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ νξγαληζκώλ, πξνζεγγίδνπκε πάληνηε κε πνιιή 

επαηζζεζία ην ζέκα ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνύ θαη εηδηθόηεξα ησλ λέσλ καο, ζε δηαθεκηζηηθά 

κελύκαηα πνπ πξνβάιινπλ αιθννινύρα πνηά. Η πξνζέγγηζε απηή εληζρύεηαη θαη από ην 

γεγνλόο όηη, κειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη πσο ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμύ ηεο έθζεζεο ησλ 

λέσλ ζε δηαθεκίζεηο γηα ην αιθνόι θαη ηεο πηζαλόηεηαο είηε λα αξρίζνπλ ηελ θαηαλάισζε 

ηνπ αιθνόι, είηε λα ηελ απμήζνπλ. 

 

Δπηπξόζζεηα, από πξόζθαηα απνηειέζκαηα παλεπξσπατθώλ εξεπλώλ, όπσο απηά ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ESPAD πνπ αθνξά ζηνλ καζεηηθό πιεζπζκό, θαηαδεηθλύεηαη δπζηπρώο 

απμεηηθή ηάζε ζηελ θαηαλάισζε ηνπ αιθνόι από ηνπο καζεηέο ζηελ Κύπξν ηα ηειεπηαία 

ρξόληα θαη εηδηθόηεξα από ηα θνξίηζηα.  

 

Χο εθ ηνύηνπ, θαηά ηε θεηηλή ρξνληά, ζηα πιαίζηα θαη ησλ δξάζεσλ γηα ηα 20ρξνλα ηεο,  ε 

Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ αλέιαβε κηα ζεηξά από πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο, κε 

ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ από ηελ αλεμέιεγθηε έθζεζή ηνπο ζε δηαθεκηζηηθά 

κελύκαηα αιθννινύρσλ πνηώλ. 
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Αλάκεζα ζηηο δξάζεηο απηέο, ήηαλ ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Αξρή ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην 

ζε 31 επξσπατθέο ρώξεο, αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ππάξρνπλ ζηηο εζληθέο 

λνκνζεζίεο ζηε κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ αιθννινύρσλ πνηώλ, βάζεη ηεο πεξηεθηηθόηεηάο 

ηνπο ζε αιθνόι, ηεο ώξαο κεηάδνζήο ηνπο ή ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν 

κεηαδίδνληαλ.  

 

Αθνινύζσο, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία ηεο δηνξγάλσζεο 

ζπλάληεζεο κε ζπλαξκόδηνπο θνξείο, όπσο ηελ Αξρή Αληηκεηώπηζεο Δμαξηήζεσλ, ην 

Γξαθείν ηεο Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, ηελ Δζληθή Αξρή 

ηνηρεκάησλ θαη ηελ Δζληθή Αξρή Παηγλίσλ θαη Δπνπηείαο Καδίλν, κε αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο ηηο δηαθεκίζεηο αιθννινύρσλ πνηώλ, ζηνηρεκάησλ θαη ηπρεξώλ παηρληδηώλ. 

 

ηε ζπλέρεηα, ε Αξρή πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε εθπξνζώπνπο ησλ ηειενπηηθώλ 

νξγαληζκώλ, ηνπ ΡΙΚ θαη ηνπ Φνξέα Διέγρνπ Γηαθήκηζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

έγηλε αληαιιαγή απόςεσλ όζνλ αθνξά, κεηαμύ άιισλ, ζηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ησλ 

δηαθεκίζεσλ αιθννινύρσλ πνηώλ. 

 

Σόζν από ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, όζνλ θαη από ηηο 

ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη ηνπο 

ξαδηνηειενπηηθνύο νξγαληζκνύο, δηαθάλεθε όηη ε θππξηαθή λνκνζεζία ζπλάδεη κε απηήλ 

ησλ ππόινηπσλ επξσπατθώλ ρσξώλ, όζνλ αθνξά ζηηο δηαθεκίζεηο αιθννινύρσλ πνηώλ θαη 

επνκέλσο δελ θαίλεηαη λα πξνθύπηεη άκεζε αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηεο.  Να αλαθέξσ 

επηγξακκαηηθά όηη ζηελ θππξηαθή λνκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ξαδηνηειενπηηθώλ κέζσλ, πεξηιακβάλνληαη πεξηνξηζκνί όζνλ αθνξά ζην πεξηερόκελν ησλ 

δηαθεκίζεσλ αιθννινύρσλ πνηώλ, νη νπνίνη είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνη κε ηελ 

Δπξσπατθή Οδεγία.  Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηηο ώξεο 

κεηάδνζεο δηαθεκίζεσλ γηα αιθννινύρα πνηά, κε βάζε ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε 

αιθνόι.   
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Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ όηη πάγηνο ζηόρνο ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο είλαη, 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε άιινπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο, όπσο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ε Αξρή Αληηκεηώπηζεο Δμαξηήζεσλ, λα πηνζεηνύληαη θαη λα ραξάζζνληαη 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη δξάζεηο, κε ζηόρν ηνλ απνηειεζκαηηθό, νινθιεξσκέλν θαη 

εληαίν ρεηξηζκό ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ θαη πξσηίζησο, ησλ 

λέσλ καο. 


