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ΑΡΧΗ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  ΚΥΠΡΟΥ 

 

                                       (ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 71/2007(19)) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «CNC(CYPRUS NEW 

CHANNEL) PLUS T.V.» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 7 Απριλίου 2008       

  

 

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

Μαίρης Κουτσελίνη, Μαρίας Δωρίτη, Άλεξ Ευθυβούλου και Άντρου Μιχαηλίδη, Μελών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερευνά αυτεπάγγελτα 

την από μέρους του σταθμού πιθανή παράβαση του άρθρου 23(2) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Το άρθρο 23(2) αναφέρει :  

«23.―(2) Όταν η άδεια χορηγείται σε εταιρεία, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 

τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό της εταιρείας ούτε  

οποιαδήποτε μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές της 

χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Αρχής…». 
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Η διερεύνηση προέκυψε ύστερα από επιστολή του κ. Γιώργου Σεραφείμ, δικηγόρου 

της εταιρείας «RADIO STAGE (TV) CO. LTD», ιδιοκτήτριας εταιρείας του τηλεοπτικού 

σταθμού παγκύπριας κάλυψης «CNC (CYPRUS NEW CHANNEL) PLUS T.V.», 

ημερομηνίας 13.9.2006, προς την Αρχή. Συγκεκριμένα, ο κ. Σεραφείμ, στην εν 

λόγω επιστολή του, αναφέρει κατά λέξη τα ακόλουθα:  

 

«Ενεργούμε εκ μέρους και κατόπιν εντολής των πελατών μας Radio stage (TV) 

Co.Ltd και αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Πρόσφατα το γραφείο μας έλαβε εντολή από τους ως άνω πελάτες μας, 

όπως προχωρήσει στην αλλαγή μετόχων (μεταβίβαση μετοχών) στην 

εταιρεία των πελατών μας. 

 

2. Έχοντας την εσφαλμένη αντίληψη ότι οι πελάτες μας είχαν ήδη προς τούτο 

αποταθεί κοντά σας για την νενομισμένη προηγούμενη συγκατάθεση, και 

λάβει τέτοια συγκατάθεση προχωρήσαμε στην αλλαγή των μετόχων 

ενώπιον του Εφόρου Εταιρειών.  

 

3. Σε σημερινή επικοινωνία με τους πελάτες μας, διαφάνηκε, ότι η 

προηγούμενη συγκατάθεση σας προς τούτο δεν είχε ληφθεί και αυτό 

συνέβηκε εκ παραδρομής και/ή εκ λάθους, αφού οι πελάτες μας ήταν με τη 

εντύπωση ότι τα εν λόγω διαβήματα θα τα έπραττε το γραφείο μας, ενώ το 

γραφείο μας ήταν με την εντύπωση ότι η προηγούμενη συγκατάθεση σας 

είχε ήδη ληφθεί. 

 

4. Από τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό και σας και σας διαβεβαιώνουμε προς 

τούτο, ότι καμία πρόθεση ή άλλη σκοπιμότητα υπήρξε για τη μη λήψη της 

προηγούμενης συγκατάθεση σας και ότι η αλλαγή των μετόχων χωρίς 

αυτή, ήταν ατυχώς προϊόν και μόνο κακής συνεννόησης με τους πελάτες 

μας. 
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5. Γι’ αυτό παρακαλούμε θερμά, όπως μας αποσταλούν τα σχετικά έγγραφα 

που αφορούν την μεταβίβαση μετοχών (email:seraphim@ucy.ac.cy), ώστε 

άμεσα να προβούμε δεόντως σε αίτηση για τη λήψη της συγκατάθεσης 

σας, παρακαλώντας σας, επίσης θερμά όπως δείξετε κάθε δυνατή επιείκεια 

για το λάθος που προέκυψε. 

 

6. Αυτονόητα, οι πελάτες μας θα συμμορφωθούν πλήρως στις όποιες, κατά τη 

κρίση σας, αναγκαίες υποδείξεις και σχετικές αποφάσεις αναφορικά με την 

αιτηθείσα συγκατάθεση. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση σας»  

 

Κατόπιν σχετικής απόφασης, η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 25.5.2007, έθεσε 

ενώπιον του σταθμού την πιθανή παράβαση για την υποβολή οποιωνδήποτε  

εξηγήσεων και / ή παραστάσεων, και κάλεσε τους εκπροσώπους του σταθμού να 

δηλώσουν κατά πόσον επιθυμούν να παρευρεθούν κατά την εξέταση της υπόθεσης. 

Τονίστηκε επίσης ότι, σε περίπτωση που δε ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην 

καθορισμένη προθεσμία, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα είναι υποχρεωμένη να 

προχωρήσει στη λήψη απόφασης χωρίς την απάντηση του σταθμού. 

 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις οι οποίες τέθηκαν ενώπιον του σταθμού εκτίθενται 

παρακάτω:  

 

H ιδιοκτήτρια εταιρεία του τηλεοπτικού σταθμού παγκύπριας κάλυψης «CNC 

(CYPRUS NEW CHANNEL) PLUS T.V.», «RADIO STAGE (TV) CO. LTD», με επιστολή 

του δικηγόρου της εν λόγω εταιρείας, κ. Σεραφείμ, ημερομ. 15.3.2007, 

πληροφόρησε την Αρχή ότι προέβηκε στη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού της 

κεφαλαίου, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Αρχής, κατά παράβαση του 

άρθρου 23(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 

(όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Οι συγκεκριμένες υπό αναφορά 

μεταβιβάσεις που έγιναν είναι οι ακόλουθες: 
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(α) 185 μετοχών ονομαστικής αξίας ΛΚ1,00 η καθεμιά, από την κα Νίτσα 

Χαραλάμπους στον κ. Σταύρο Ρεγγίνο, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 18.5% στο 

μετοχικό κεφάλαιο της υπό αναφορά εταιρείας. 

(β) 40 μετοχών ονομαστικής αξίας ΛΚ1,00 η καθεμιά, από τον κ. Ιωσήφ Χρίστου 

στον κ. Σταύρο Ρεγγίνο, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% στο μετοχικό κεφάλαιο 

της υπό αναφορά εταιρείας. 

(γ) 1 κοινής μετοχής ονομαστικής αξίας ΛΚ1,00 η καθεμιά, από την κα Χάρις 

Αγαπίου στις κα Χρυστάλλα Πέτσα και κα Μαρία Παπαδοπούλου, το οποίο αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 0.1% στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό αναφορά εταιρείας. 

(δ) 122 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ΛΚ1,00 η καθεμιά, από την κα Χάρις 

Αγαπίου στην κα Χρυστάλλα Πέτσα, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 12.2% στο 

μετοχικό κεφάλαιο της υπό αναφορά εταιρείας. 

(ε) 122 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ΛΚ1,00 η καθεμιά, από την κα Χάρις 

Αγαπίου στην κα Μαρία Παπαδοπούλου, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 12.2% στο 

μετοχικό κεφάλαιο της υπό αναφορά εταιρείας. 

(στ) 5 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ΛΚ1,00 η καθεμιά, από την κα Χάρις 

Αγαπίου στην κα Μέλια Αβραάμ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0.5% στο μετοχικό 

κεφάλαιο της υπό αναφορά εταιρείας. 

(ζ) 145 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ΛΚ1,00 η καθεμιά, από την κα Ροδούλα 

Μαληκκίδου στην κα Μέλια Αβραάμ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 14.5% στο 

μετοχικό κεφάλαιο της υπό αναφορά εταιρείας. 

(η) 105 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ΛΚ1,00 η καθεμιά, από την κα Ροδούλα 

Μαληκκίδου στην κα Σκεύη Πασιά, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10.5% στο 

μετοχικό κεφάλαιο της υπό αναφορά εταιρείας. 

(θ) 45 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ΛΚ1,00 η καθεμιά, από την κα Νίτσα 

Χαραλάμπους στην κα Σκεύη Πασιά, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4.5% στο 

μετοχικό κεφάλαιο της υπό αναφορά εταιρείας. 
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(ι) 20 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ΛΚ1,00 η καθεμιά, από την κα Νίτσα 

Χαραλάμπους στην κα Κάρμεν Πριντούσα Μοροσάνου, το οποίο αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό αναφορά εταιρείας. 

(ια) 210 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ΛΚ1,00 η καθεμιά, από τον κ. Ιωσήφ 

Χρίστου στον κ. Ανδρέα Γαβριηλίδη, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 21% στο 

μετοχικό κεφάλαιο της υπό αναφορά εταιρείας. 

 

Σημειώνεται ότι ο σταθμός δεν εξέφρασε την επιθυμία να παραστεί κατά την εξέταση 

της υπόθεσης.  

 

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

συμπεριλαμβανομένων των γραπτών εξηγήσεων του δικηγόρου του σταθμού,  και 

κρίνουμε ότι: 

 

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του τηλεοπτικού σταθμού παγκύπριας κάλυψης «CNC 

(CYPRUS NEW CHANNEL) PLUS T.V.», «RADIO STAGE (TV) CO. LTD», προέβη στη 

μεταβίβαση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, χωρίς την προηγούμενη 

συγκατάθεση της Αρχής, κατά παράβαση του άρθρου 23(2) του περί Ραδιοφωνικών 

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

μεταγενέστερα), δυνάμει του οποίου:  

 

«23.―(2) Όταν η άδεια χορηγείται σε εταιρεία, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 

τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό της εταιρείας ούτε  

οποιαδήποτε μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές της 

χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Αρχής. 

 Νοείται ότι, στην περίπτωση αδειούχου εταιρείας της οποίας οι τίτλοι 

έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, συγκατάθεση της Αρχής 

απαιτείται για μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή, εφόσον μέτοχος που κατέχει 

πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας 

μεταβιβάζει, σε μια ή περισσότερες συναλλαγές, πέραν του 40% των 
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μετοχών του ή εφόσον πρόσωπο αποκτά σε μια ή περισσότερες συναλλαγές 

ποσοστό πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας.» 

 

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

άρθρου 23(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/1998 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

   

Η Αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 (2)(ζ) του προαναφερθέντος 

Νόμου, 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 της παράβασης για 

σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

 

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

για σκοπούς επιβολής κυρώσεων μέσα σε δέκα τέσσερις (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. 

 

                                                                                

                                                                                             

     (ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ) 

             Πρόεδρος 

             Αρχής  Ραδιοτηλεόρασης  Κύπρου 
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 71/2007(19)) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «CNC(CYPRUS NEW 

CHANNEL) PLUS T.V.» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 11 Ιουνίου 2008       

  

 

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

Μαίρης Κουτσελίνη, Μαρίας Δωρίτη, Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Άλεξ Ευθυβούλου και 

Άντρου Μιχαηλίδη, Μελών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 7 Απριλίου 2008, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι, στην 

παρούσα υπόθεση, υπάρχουν παραβάσεις του άρθρου 23(2) του περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Το ως άνω άρθρο αναφέρει τα εξής: 

«23.―(2) Όταν η άδεια χορηγείται σε εταιρεία, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 

τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό της εταιρείας ούτε  

οποιαδήποτε μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές της χωρίς την 

προηγούμενη συγκατάθεση της Αρχής…». 
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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. 

 

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

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

σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 2.5.2008, κάλεσε τον σταθμό, εάν επιθυμεί, όπως 

υποβάλει τις 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 τηλεοπτικός σταθμός «CNC(CYPRUS NEW CHANNEL) PLUS T.V.», με επιστολή του 

δικηγόρου του και μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου, κ. Γιώργου Σεραφείμ, 

ημερομ. 7.5.2008, ανέφερε τα ακόλουθα, εκ μέρους του σταθμού, κατά λέξη: 

«Σε σχέση με την επιστολή σας, ημερομηνίας 02/05/2008 προς το Γενικό Διευθυντή 

του “C.N.C. PLUS TV” σας αναφέρουμε, ότι όπως αναφέραμε και στην επιστολή μας 

ημερομηνίας 13/09/2006 η αλλαγή των μετόχων, πριν την έγκριση σας, οφειλόταν 

ξεκάθαρα σε πλάνη και/ή κακή συνεννόηση με το Σταθμό. 

 

Γι αυτό, εξάλλου, αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα στείλαμε και την σχετική 

επιστολή και συμμορφωθήκαμε άμεσα στις υποδείξεις σας. Το γεγονός ότι η 

παράβαση ήταν μια τυχαία και μη επαναλαμβανόμενη λάθος στιγμή επιβεβαιώνεται 

και από το γεγονός ότι ο Σταθμός πριν προχωρήσει στην νέα αύξηση κεφαλαίου και 

προσθήκη μετόχων στο Σταθμό ακολούθησε αυτή τη φορά όλες τις ενδεδειγμένες 

διαδικασίες.  

 

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλούμε θερμά όπως επιδείξετε την μέγιστη δυνατή 

κατανόηση και επιείκεια. 
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Παραμένουμε στη διάθεση σας.»  

         

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ενώπιόν της 

στοιχεία και περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών εξηγήσεων του 

σταθμού μέσω των οποίων εκφράζεται η απολογία του σταθμού, καθώς επίσης και το 

γεγονός ότι ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός δεν έχει προβεί στο παρελθόν σε 

ανάλογες ή παρόμοιας φύσεως παραβάσεις, κρίνει και αποφασίζει όπως επιβάλει στο 

σταθμό την κύρωση της προειδοποίησης για την παράβαση του άρθρου 23(2) του 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

                                                                               

                                                                                                                    

                        (NIKOΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ) 

                                Πρόεδρος 

                                       Αρχής  Ραδιοτηλεόρασης  Κύπρου 

 

 

 

 

 

 

 


