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ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΜΙΚΡΟ ΣΟΠΙΚΟ ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ «PAUSE FM», ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

ΣΟΤ κ. ΩΣΗΡΗ ΚΑΜΠΑΝΔΛΛΑ 

 

 

Ημερομηνία Απόθαζης: 8 Ιοσλίοσ, 2020 

 

 

Δνώπιον: θ.θ. Ρόλαο Πεηξή Καζάπε, Πξνέδξνπ, Μαξίαο Κνύζηνπ, Αληηπξνέδξνπ, 

έξγηνπ Πνΐδε, Σάζνπ Κπξκίηζε, Υξύζσο Σζόθθνπ θαη Πάλνπ Καλειιόπνπινπ, Μειώλ. 

 

Η θ. Αγγειηθή Λαδάξνπ, Μέινο, εηδνπνηήζεθε θαλνληθά γηα ηε ζπλεδξία, αιιά δελ 

παξεπξέζεθε γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

ηελ παξνύζα ππόζεζε ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ εμεηάδεη απηεπάγγειηα ηηο 

από κέξνπο ηνπ νξγαληζκνύ πηζαλέο παξαβάζεηο ηνπ άρθροσ 21(1) ηνπ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ Οξγαληζκώλ Νόκνπ 7(Ι)/98 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα) θαη ηνπ Κανονιζμού 6(3) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π.10/2000).  
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Σν πην πάλσ άξζξν αλαθέξεη: 

«21.―(1) H άδεηα πνπ ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα Nόκν κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί ππό ηνπο όξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο νη νπνίνη πξνβιέπνληαη ζηνπο 

δπλάκεη απηνύ εθδηδόκελνπο Kαλνληζκνύο ή ηνπο νπνίνπο ε Aξρή θξίλεη ζθόπηκν λα 

επηβάιεη, πεξηιακβαλνκέλσλ όξσλ ή πεξηνξηζκώλ σο πξνο ηε ζέζε θαη ηε θύζε ηνπ 

ηειενπηηθνύ ή ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ, ηνπο ζθνπνύο, ηε ιεηηνπξγία, ηα 

πξνγξάκκαηα, ην πξνζσπηθό, ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ή ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηνλ ηόπν όπνπ εγθαζίζηαληαη θεξαίεο θαη πνκπνί, ν νπνίνο ζα 

θαζνξίδεηαη κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ πνιίηε θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο.» 

 

Ο πην πάλσ Καλνληζκόο αλαθέξεη:  

«6(3) Τν πεξηερόκελν ηεο αίηεζεο ζεσξείηαη σο δεζκεπηηθόο όξνο ή όξνη γηα ηνλ 

αηηεηή θαη ε κε ηήξεζή ηνπ ζεσξείηαη παξάβαζε όξνπ ή όξσλ άδεηαο.» 

 

Ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, κε επηζηνιή ηεο 

εκεξνκελίαο 5.5.2020, έζεζε ελώπηνλ ηνπ νξγαληζκνύ ηηο δηεξεπλώκελεο παξαβάζεηο. 

ηελ ελ ιόγσ επηζηνιή αλαθέξνληαη, κεηαμύ άιισλ, θαη ηα πην θάησ:  

 

Εάν επιθςμείηε να ςποβάλεηε ηιρ εξηγήζειρ και/ή ηιρ παπαζηάζειρ και/ή ηιρ θέζειρ ζαρ 

αναθοπικά με ηιρ υρ άνυ πιθανέρ παπαβάζειρ, έσεηε ηο δικαίυμα να ηιρ ςποβάλεηε 

γπαπηώρ και/ή πποζυπικώρ ζηην Απσή Ραδιοηηλεόπαζηρ Κύππος. Η ςποβολή ηυν 

παπαζηάζευν μποπεί να γίνει αςηοπποζώπυρ και/ή μέζυ ανηιπποζώπος και/ή μέζυ 

δικηγόπος ηηρ επιλογήρ ζαρ.  

 

Σε πεπίπηυζη πος επιθςμείηε να ςποβάλεηε γπαπηώρ ηιρ εξηγήζειρ και/ή ηιρ παπαζηάζειρ 

και/ή ηιρ θέζειρ ζαρ αναθοπικά με ηιρ υρ άνυ πιθανέρ παπαβάζειρ, καλείζηε όπυρ ηιρ 
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ςποβάλεηε ζηην Απσή Ραδιοηηλεόπαζηρ Κύππος, ηο απγόηεπο ενηόρ εικοζιπένηε (25) 

ημεπών από ηη λήτη ηηρ παπούζαρ επιζηολήρ. 

 

Σε πεπίπηυζη πος επιθςμείηε να ςποβάλεηε πποζυπικώρ ηιρ εξηγήζειρ και/ή ηιρ 

παπαζηάζειρ και/ή ηιρ θέζειρ ζαρ αναθοπικά με ηιρ υρ άνυ πιθανέρ παπαβάζειρ, καλείζηε 

να πληποθοπήζεηε ηην Απσή, ηο απγόηεπο ενηόρ δεκαηεζζάπυν (14) ημεπών από ηη λήτη 

ηηρ παπούζαρ επιζηολήρ όηι επιθςμείηε να ηιρ ςποβάλεηε πποζυπικώρ, ώζηε να 

ειδοποιηθείηε ανάλογα με ειδική επιζηολή. 

 

Εάν επιθςμείηε να επιθευπήζεηε ηο διοικηηικό θάκελο ηηρ ςπόθεζηρ, παπακαλείζηε όπυρ 

ενημεπώζεηε άμεζα ηην Απσή και εν πάζη πεπιπηώζει ενηόρ επηά (7) ημεπών από ηην 

ημεπομηνία λήτηρ ηηρ παπούζαρ επιζηολήρ, ώζηε να  καθοπιζηεί η ημεπομηνία και η ώπα 

ηηρ επιθεώπηζηρ.  

 

Εάλ ε Αξρή δελ ιάβεη νπνηαδήπνηε απάληεζε κέζα ζηηο αλσηέξσ θαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίεο, δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε απόθαζεο ρσξίο ηελ απάληεζή ζαο. 

       

Σε πεπίπηυζη πος η Απσή, μεηά ηην εξέηαζη όλυν ηυν δεδομένυν ηηρ ςπόθεζηρ, καηαλήξει 

ζε εύπημα παπάβαζηρ, ηόηε θα κληθείηε να ςποβάλεηε ηιρ θέζειρ ζαρ αναθοπικά με ηην 

επιβολή διοικηηικών κςπώζευν. 

 

Οη δηεξεπλώκελεο παξαβάζεηο πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ νξγαληζκνύ εθηίζεληαη πην θάησ 

ζηα ππνζηνηρεία 1-2: 

 

1. ηηο 19.11.2019, κεηαμύ ησλ σξώλ 00:00 - 24:00, ν κηθξόο ηνπηθόο ξαδηνθσληθόο 

νξγαληζκόο «PAUSE FM» ρξεζηκνπνηνύζε θαηά ηε δηάξθεηα κεηάδνζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηόο ηνπ, ην δηαθξηηηθό όλνκα / εκπνξηθή επσλπκία «ROCK FM 89,2» 

ή / θαη «ROCK FM»,  θαηά παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο ηνπ, ήηνη θαηά 

παξάβαζε ηνπ άρθροσ 21(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 
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Οξγαληζκώλ Νόκνπ 7(Ι)/98 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) θαη ηνπ 

Κανονιζμού 6(3) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 Κ.Γ.Π. 10/2000. 

 

πγθεθξηκέλα ε Αξρή κε απόθαζή ηεο εκεξνκ.6.3.2013, ρνξήγεζε άδεηα ίδξπζεο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηθξνύ ηνπηθνύ ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ ζηνλ θ. 

σηήξε Κακπαλέιια κε ην δηαθξηηηθό όλνκα «PAUSE FM», κε βάζε ηελ αίηεζε ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ) γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηθξνύ ηνπηθνύ ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ, ε 

νπνία ππνβιήζεθε ζηηο 16.11.2012, ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο απνηειεί δεζκεπηηθό όξν 

άδεηαο. Οη Δηδηθνί όξνη ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηθξνύ ηνπηθνύ 

ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ κε ην δηαθξηηηθό όλνκα «PAUSE FM», θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ 

νξγαληζκό κε επηζηνιή ηεο Αξρήο εκεξνκ.10.4.2013.   

 

Δηδηθόηεξα, ζηηο 19.11.2019, κεηαμύ ησλ σξώλ 00:00 - 24:00, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηάδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ «PAUSE FM» 

κεηαδόζεθαλ ηα εμήο ερεηηθά ζήκαηα:  

 

 Η ώξα ζηνλ «Rock Fm» είλαη 12 

 Λίγα ιόγηα πνιύ κνπζηθή. «Rock Fm 89,2» 

 Οθηώ, ελλέα, δύν. «Rock Fm 89,2» 

 «Rock Fm 89,2» ην ξαδηόθσλν ηεο Λεκεζνύ 

 Only on «Rock Fm 89,2» / «Rock Fm 89,2» (ειιεληθά) 

 «Rock Fm 89,2» ην δηθό ζνπ ξαδηόθσλν 

 «Rock Fm 89,2» 

 Αθνύο ηελ θαιύηεξε κνπζηθή, αθνύο «Rock Fm 89,2» 

 Λίγα ιόγηα πνιύ κνπζηθή, «Rock Fm 89,2» 

 Όια ηα ηξαγνύδηα πνπ αγαπάο παίδνπλ εδώ!  «Rock Fm 89,2». 
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 Δίλαη ηα Rock Fm News ζε έλα ιεπηό. 

 Ήηαλ ηα Rock Fm News ζε έλα ιεπηό 

 Αθνινύζεζε ηνλ  «Rock Fm 89,2» ζην Facebook. Follow «Rock Fm 89,2» 

Limassol  

 Μηα θνξά ζαλ ζήκεξα ζην «Rock Fm». 

 Οκνξθηά ζε έλα ιεπηό ζηνλ «Rock Fm 89,2» (ρνξεγία θέληξνπ αηζζεηηθήο Vita 

Spa (Λεκεζόο)) 

 Μνπζηθό εκεξνιόγην ζηνλ «Rock Fm 89,2» 

 Σα κπζηηθά ηνπ θξαζηνύ ζηνλ «Rock Fm 89,2» 

 

2. ηηο 24.11.2019, κεηαμύ ησλ σξώλ 00:00 - 24:00, ν κηθξόο ηνπηθόο ξαδηνθσληθόο 

νξγαληζκόο «PAUSE FM» ρξεζηκνπνηνύζε θαηά ηε δηάξθεηα κεηάδνζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηόο ηνπ, ην δηαθξηηηθό όλνκα/ εκπνξηθή επσλπκία «ROCK FM 89,2» 

ή / θαη «ROCK FM»,  θαηά παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο ηνπ, ήηνη θαηά 

παξάβαζε ηνπ άρθροσ 21(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

Οξγαληζκώλ Νόκνπ 7(Ι)/98 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) θαη ηνπ 

Κανονιζμού 6(3) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 Κ.Γ.Π. 10/2000. 

 

πγθεθξηκέλα ε Αξρή κε απόθαζή ηεο εκεξνκ.6.3.2013, ρνξήγεζε άδεηα ίδξπζεο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηθξνύ ηνπηθνύ ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ ζηνλ θ. 

σηήξε Κακπαλέιια κε ην δηαθξηηηθό όλνκα «PAUSE FM», κε βάζε ηελ αίηεζε ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ) γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηθξνύ ηνπηθνύ ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ, ε 

νπνία ππνβιήζεθε ζηηο 16.11.2012, ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο απνηειεί δεζκεπηηθό όξν 

άδεηαο. Οη Δηδηθνί όξνη ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηθξνύ ηνπηθνύ 

ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ κε ην δηαθξηηηθό όλνκα «PAUSE FM», θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ 

νξγαληζκό κε επηζηνιή ηεο Αξρήο εκεξνκ.10.4.2013.   
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Δηδηθόηεξα, ζηηο 24.11.2019, κεηαμύ ησλ σξώλ 00:00 - 24:00, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηάδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ «PAUSE FM» 

κεηαδόζεθαλ ηα εμήο ερεηηθά ζήκαηα:  

 

 Η ώξα ζηνλ «Rock Fm» είλαη 12 

 Λίγα ιόγηα πνιύ κνπζηθή. «Rock Fm 89,2» 

 Οθηώ, ελλέα, δύν. «Rock Fm 89,2» 

 «Rock Fm 89,2» ην ξαδηόθσλν ηεο Λεκεζνύ 

 Only on «Rock Fm 89,2» / «Rock Fm 89,2» (ειιεληθά) 

 «Rock Fm 89,2» ην δηθό ζνπ ξαδηόθσλν 

 «Rock Fm 89,2» 

 Αθνύο ηελ θαιύηεξε κνπζηθή, αθνύο «Rock Fm 89,2» 

 Λίγα ιόγηα πνιύ κνπζηθή, «Rock Fm 89,2» 

 Όια ηα ηξαγνύδηα πνπ αγαπάο παίδνπλ εδώ!  «Rock Fm 89,2». 

 Δίλαη ηα Rock Fm News ζε έλα ιεπηό. 

 Ήηαλ ηα Rock Fm News ζε έλα ιεπηό 

 Αθνινύζεζε ηνλ  «Rock Fm 89,2» ζην Facebook. Follow «Rock Fm 89,2» 

Limassol  

 Μηα θνξά ζαλ ζήκεξα ζην «Rock Fm». 

 Οκνξθηά ζε έλα ιεπηό ζηνλ «Rock Fm 89,2» (ρνξεγία θέληξνπ αηζζεηηθήο Vita 

Spa (Λεκεζόο)) 

 

Ο νξγαληζκόο, κε επηζηνιή ηεο δηθεγόξνπ ηνπ θ. Γίγθα (Ν. Παπαζενράξνπο & ηα 

Γ.Δ.Π.Δ) κε εκεξνκ.12.5.2020 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A), ππέβαιε ηηο ζέζεηο θαη ηηο απόςεηο 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιόγσ ππόζεζε. εκεηώλεηαη δε όηη, ν νξγαληζκόο δελ εμέθξαζε 

ηελ επηζπκία λα επηζεσξήζεη ην δηνηθεηηθό θάθειν ηεο ππόζεζεο. 
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Έρνπκε κειεηήζεη κε κεγάιε πξνζνρή όια ηα ελώπηόλ καο ζηνηρεία θαη πεξηζηαηηθά ηεο 

ππό εμέηαζε ππόζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαπηώλ εμεγήζεσλ ηνπ 

νξγαληζκνύ θαη θαηόπηλ πξνζεθηηθήο αθξόαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ, 

θαηά ηηο ππό αλαθνξά εκεξνκελίεο, θξίλνπκε όηη: 

 

 ηηο 19.11.2019, κεηαμύ ησλ σξώλ 00:00 - 24:00, ν κηθξόο ηνπηθόο ξαδηνθσληθόο 

νξγαληζκόο «PAUSE FM» ρξεζηκνπνηνύζε θαηά ηε δηάξθεηα κεηάδνζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηόο ηνπ, ην δηαθξηηηθό όλνκα / εκπνξηθή επσλπκία «ROCK FM 89,2» 

ή / θαη «ROCK FM»,  θαηά παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο ηνπ, ήηνη θαηά 

παξάβαζε ηνπ άρθροσ 21(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

Οξγαληζκώλ Νόκνπ 7(Ι)/98 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) θαη ηνπ 

Κανονιζμού 6(3) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 Κ.Γ.Π. 10/2000. 

 

 ηηο 24.11.2019, κεηαμύ ησλ σξώλ 00:00 - 24:00, ν κηθξόο ηνπηθόο ξαδηνθσληθόο 

νξγαληζκόο «PAUSE FM» ρξεζηκνπνηνύζε θαηά ηε δηάξθεηα κεηάδνζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηόο ηνπ, ην δηαθξηηηθό όλνκα/ εκπνξηθή επσλπκία «ROCK FM 89,2» 

ή / θαη «ROCK FM»,  θαηά παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο ηνπ, ήηνη θαηά 

παξάβαζε ηνπ άρθροσ 21(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

Οξγαληζκώλ Νόκνπ 7(Ι)/98 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) θαη ηνπ 

Κανονιζμού 6(3) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 Κ.Γ.Π. 10/2000. 

 

ρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ηνπ νξγαληζκνύ όπσο απηέο δηαηππώλνληαη ζηελ επηζηνιή ησλ 

δηθεγόξσλ ηνπ, Ν. Παπαζενράξνπο & ηα Γ.Δ.Π.Δ, κε εκεξνκ.12.5.2020, ε Αξρή 

επηζεκαίλεη ηα εμήο: 

 

ε ζρέζε κε ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ νξγαληζκνύ όηη «Όηαλ ν Σσηήξεο Κακπαλέιαο 

απνθάζηζε ηελ ελαζρόιεζε ηνπ κε ην ξαδηόθσλν, ζηεξηδόκελνο θαη ζηελ ηερλνγλσζία 
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ησλ ζηελώλ ηνπ θίισλ από ηνλ Rock FM, είρε θαηά λνπ θαη ηελ κειινληηθή 

αλακεηάδνζε θάπνησλ εθπνκπώλ από ηνλ Rock FM ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

απηήο. Εηξήζζσ ελ παξόδσ λα αλαθέξσ όηη γηα ηηο αλακεηαδόζεηο απηέο ε Αξρή 

Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ είρε ελεκεξσζεί κε επηζηνιή ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016 

έπεηηα θαη από ζρεηηθέο νδεγίεο πξνο ηνλ Σσηήξε Κακπαλέιια.», ε Αξρή επηζεκαίλεη 

όηη οσδέποηε έλαβε οποιοδήποηε ζτεηικό αίηημα από ηνλ θ. Κακπαλέιια, νύηε θαη 

παξαρώξεζε ηελ έγθξηζε ηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλακεηάδνζε πξνγξακκάησλ ηνπ 

«ROCK FM» από ηνλ «PAUSE FM». εκεηώλεηαη δε όηη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνύ ηνπηθνύ 

ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ «PAUSE FM», ε νπνία ππνβιήζεθε ζηηο 10.4.2019, ζην 

αλαιπηηθό εβδνκαδηαίν πξόγξακκα πνπ επηζπλάθζεθε (θαη ην νπνίν είλαη αθξηβώο ην 

ίδην κε ην αξρηθό πξόγξακκα πνπ ππνβιήζεθε ην 2012 ζηελ αίηεζε γηα παξνρή άδεηαο 

ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ), ζε θαλέλα ζεκείν δελ γίλεηαη νπνηαδήπνηε αλαθνξά γηα 

αλακεηάδνζε πξνγξακκάησλ ηνπ ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ «ROCK FM». Δάλ ε Αξρή 

είρε παξαρσξήζεη ηελ έγθξηζε ηεο ζηνλ νξγαληζκό γηα νπνηαδήπνηε αλακεηάδνζε 

πξνγξάκκαηνο άιινπ νξγαληζκνύ, ηόηε απηό ζα γηλόηαλ γξαπηώο, κεηά ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθνύ αηηήκαηνο από ηνλ νξγαληζκό θαη ε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζα απνηεινύζε 

κέξνο ησλ ζρεηηθώλ δηνηθεηηθώλ θαθέισλ. Δπηπιένλ νη ελ ιόγσ εγθεθξηκέλεο 

αλακεηαδόζεηο ζα έπξεπε λα αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο ηνπ 

νξγαληζκνύ, πνπ ππνβιήζεθε ην 2019. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό, όπσο απηόο αλαγξάθεηαη ζην ζεκείν Β ηεο ππό αλαθνξά 

επηζηνιήο θαη εηδηθόηεξα όηη «..ν θ. Κακπαλέιαο κε κπνξώληαο λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ Pause FM ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηελ εηαηξεία Sophocleous & Georgiou 

advertising ltd γηα ηελ αλάιεςε από κέξνπο ηεο, ηεο γεληθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζηαζκνύ 

δηαηεξώληαο αξρηθά θαη ην ίδην format κε ηηο αλακεηαδόζεηο θάπνησλ εθπνκπώλ από 

ηνλ Rock Fm» ε Αξρή ζεκεηώλεη όηη πνηέ δελ ελεκεξώζεθε επί ηνύηνπ, νύηε θαη 

ελέθξηλε ηελ νπνηαδήπνηε αλακεηάδνζε πξνγξακκάησλ από ηνλ «ROCK FM». Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ είλαη ζέκα ηδησηηθήο ζπκθσλίαο, αιιά ζέκα γηα ην νπνίν ζα 
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έπξεπε ν νξγαληζκόο λα έρεη ηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο Αξρήο θαηόπηλ ζρεηηθνύ ηνπ 

αηηήκαηνο. Δπηπξόζζεηα, ηνλίδεηαη όηη ζηα επηά ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν νξγαληζκόο 

αλακελόηαλ λα γλώξηδε ηε δηαδηθαζία θαη ηε λνκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ξαδηνθσληθώλ νξγαληζκώλ. Δπηπιένλ δελ δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο ηεο Αξρήο, κε ηελ 

επηθύιαμε λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πεξί ηνύηνπ, ην γεγνλόο όηη ηα πξόζσπα 

ηεο εηαηξείαο Sophocleous & Georgiou Αdvertising ltd είλαη θαη κέηνρνη ηνπ ηνπηθνύ 

ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ Πάθνπ «ROCK FM». Δλ πάζε πεξηπηώζεη είλαη απνιύησο 

θαηαλνεηό ην γεγνλόο όηη ν ηδηνθηήηεο θ. Κακπαλέιαο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξεη, 

δελ κπνξνύζε λα αληεπεμέιζεη, εληνύηνηο ηνλίδεηαη όηη ε άδεηα εμαθνινπζεί λα είλαη ζην 

όλνκά ηνπ θαη σο εθ ηνύηνπ λα θέξεη απόιπηε επζύλε γηα ην πεξηερόκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ «PAUSE FM». 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη όια ηα γεγνλόηα σο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα απόθαζε, αιιά θαη 

ζηελ πην πάλσ επηζηνιή ηεο δηθεγόξνπ ηνπ νξγαληζκνύ, εκθαλώο δείρλνπλ κηα 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα παξάθακςεο ηεο Αξρήο, ε νπνία ζεσξεί όηη ηόζν ν θ. 

Κακπαλέιαο, όζν θαη νη ππό αλαθνξά «δηαρεηξηζηέο», από ηελ εκπινθή ηνπο κε ηνλ 

ξαδηνθσληθό νξγαληζκό «ROCK FM», είλαη δεδνκέλν όηη γλσξίδνπλ ηε λνκνζεζία πνπ 

δηέπεη ηε κεηάδνζε θαη αλακεηάδνζε ξαδηνθσληθώλ πξνγξακκάησλ.  

 

Τπελζπκίδεηαη όηη, ζύκθσλα κε απόθαζε ηεο Αξρήο, έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ξαδηνθσληθνύ 

νξγαληζκνύ κηθξήο ηνπηθήο θάιπςεο ζηνλ θ. σηήξε Κακπαλέιια κε ην δηαθξηηηθό 

όλνκα «PAUSE FM». ηνπο εηδηθνύο όξνπο ηεο άδεηαο ηνπ νξγαληζκνύ, πεξηιακβάλεηαη 

κεηαμύ άιισλ, θαη ν εμήο όξνο: «Το πεπιεσόμενο ηηρ αίηηζηρ και ηυν ζςμπληπυμαηικών 

ζηοισείυν θευπούνηαι δεζμεςηικά για ηον αδειούσο οπγανιζμό». Άξα, ν νξγαληζκόο, πξηλ 

πξνρσξήζεη ζηελ ρξήζε άιινπ δηαθξηηηθνύ νλόκαηνο από απηό κε ην νπνίν 

αδεηνδνηήζεθε ή ζηελ αλακεηάδνζε πξνγξάκκαηνο άιινπ ξαδηνθσληθνύ νξγαληζκνύ, 

είρε ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ζρεηηθό αίηεκα θαη λα εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο ηελ 

έγθξηζε ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ. 
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό ηεο δηθεγόξνπ ηνπ νξγαληζκνύ όηη «Σηελ πνξεία θαη 

έπεηηα από απόθαζε ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο λα ζηνρεύζεη ζε δηαθνξεηηθό 

αθξναηήξην νη αλακεηαδόζεηο ζηακάηεζαλ, κε ην όλνκα Rock FM λα ζπλερίδεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη αθελόο γηαηί ζην θνηλό ηεο Λεκεζνύ θάλεθε λα αξέζεη ε ηδέα ελόο 

ξαδηνθώλνπ Rock FM σο ηδέα θαη αθεηέξνπ γηαηί – ιόγσ θαη ηεο θηιίαο ηνπ Σσηήξε 

Κακπαλέια κε ηνλ Rock FM – δελ ππήξρε έλζηαζε από ηνλ Rock FM » ε Αξρή ηνλίδεη 

όηη δελ ελαπόθεηηαη ζηνλ νξγαληζκό λα απνθαζίζεη πόηε ζα αιιάμεη ην δηαθξηηηθό ηνπ 

όλνκα, είηε γηαηί αξέζεη ζην θνηλό ηεο Λεκεζνύ ε ηδέα, είηε γηαηί ν Rock FM δελ είρε 

έλζηαζε. Απηή πνπ ζα έπξεπε λα κελ έρεη νπνηαδήπνηε έλζηαζε λα παξαρσξήζεη ηελ 

έγθξηζε ηεο γηα ηελ ζρεηηθή αιιαγή είλαη ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ. 

 

ε όζα αλαθέξεη ε δηθεγόξνο ηνπ νξγαληζκνύ όηη «Τν ιάζνο πνπ έγηλε από ηνλ πειάηε 

καο ήηαλ όηη δελ πξνρώξεζε ζε αίηεζε αιιαγήο δηαθξηηηθνύ νλόκαηνο ζηνλ έθνξν 

εηαηξεηώλ σο όθεηιε θαη ήηαλ ζε ζέζε λα θάλεη κε ηελ γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Rock FM 

…. » ε Αξρή επηζύξεη ηελ πξνζνρή ηόζν ηνπ θ. Κακπαλέιια, όζν θαη ησλ 

«δηαρεηξηζηώλ» αιιά θαη ησλ δηθεγόξσλ ηνπ νξγαληζκνύ ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην 

ξαδηνηειενπηηθό πεδίν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

Οξγαληζκώλ Νόκν 7(Ι)/98 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) θαη ηνπο πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκνύο ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π.10/2000), 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε αίηεζε γηα αιιαγή ηνπ δηαθξηηηθνύ νλόκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ, 

ζα έπξεπε λα ππνβιεζεί ζηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ θαη όρη ζηνλ Έθνξν 

Δηαηξεηώλ, αλεμαξηήησο νπνηαζδήπνηε ζπλαίλεζεο από ηνλ Rock FM, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε λνκνζεηηθά πξνβιεπόκελε έγθξηζε ηεο Αξρήο.  

 

Η Αξρή ιακβάλεη ππόςε ηελ αλαθνξά ησλ δηθεγόξσλ ηνπ νξγαληζκνύ όηη «… πξόθεηηαη 

γηα αλζξώπηλν ιάζνο, γηα ην νπνίν δελ ππήξρε πξόζεζε παξάβαζεο ή 

θαηαζηξαηήγεζεο ησλ λόκσλ θαη ησλ θαλνληζκώλ» θαη όηη «..ακέζσο κόιηο έγηλε 

αληηιεπηό ην ιάζνο, δηνξζώζεθε.», πέξαλ ηνύηνπ ζεσξεί πνιύ ζνβαξό ην γεγνλόο όηη ν 
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νξγαληζκόο εμέπεκπε κε άιιν από ην εγθεθξηκέλν δηαθξηηηθό όλνκα ρσξίο ηελ 

νπνηαδήπνηε άδεηα ή/ θαη έγθξηζε ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ. 

 

Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, ε Αξρή θξίλεη θαη απνθαζίδεη όηη ππάξρνπλ παξαβάζεηο ηνπ 

άρθροσ 21(1) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ Οξγαληζκώλ Νόκνπ 7(Ι)/98 

(όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) θαη ηνπ Κανονιζμού 6(3) ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π.10/2000) 

(σποζηοιτεία 1&2). 

 

Η Αξρή έρεη δώζεη ζηνλ νξγαληζκό ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη κπνξεί, 

ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άρθροσ 3(2)(ζ) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

Οξγαληζκώλ Νόκνπ 7(Ι)/98 (όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα), λα πξνρσξήζεη 

ζηελ επηβνιή ησλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, επηβαιινκέλσλ θπξώζεσλ. 

 

Παξά ηαύηα θαη ππό ην θσο ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππνζέζεσο, ε Αξρή δίλεη ζηνλ 

νξγαληζκό ηελ επθαηξία λα αθνπζζεί θαη κεηά ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ γηα 

ζθνπνύο επηβνιήο θπξώζεσλ. 

 

Η Αξρή θαιεί ηνλ νξγαληζκό, εάλ επηζπκεί, λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ γξαπηώο θαη/ή 

πξνζσπηθώο, σο επηιέμεη. Η ππνβνιή ησλ απόςεσλ ηνπ νξγαληζκνύ, κπνξεί λα γίλεη 

απηνπξνζώπσο θαη/ή κέζσ αληηπξνζώπνπ θαη/ή κέζσ δηθεγόξνπ ηεο επηινγήο  ηνπ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκόο επηζπκεί λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ γξαπηώο, θαιείηαη 

όπσο ηηο ππνβάιεη ζηελ Αξρή, ην αξγόηεξν εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξώλ από ηε 

ιήςε ηεο παξνύζαο Απόθαζεο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκόο επηζπκεί λα ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ πξνζσπηθώο, 

θαιείηαη όπσο πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά ηελ Αξρή, ην αξγόηεξν εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) 
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εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο Απόθαζεο, ώζηε λα εηδνπνηεζεί αλάινγα κε εηδηθή 

επηζηνιή. 

 

Δάλ ε Αξρή δελ ιάβεη νπνηαδήπνηε απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ εληόο ηεο πην πάλσ 

πξνζεζκίαο, ζα πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ. 

 

 

 

      (Ρόλα Πεηξή Καζάπε) 

      Πξόεδξνο 

Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ 

 

ΜΚ 


