
ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 4/2014(19)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «PLUS TV» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 9 Απριλίου, 2014 

 

 

Ενώπιον:  κ.κ. Ανδρέα Πετρίδη, Εκτελεστικού Προέδρου, Αρτέμη Αρτεμίου, 

Αντιπροέδρου, Μαίρης Κουτσελίνη, Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Τίτου Κολώτα, 

Χρυσαυγής Αργυρού, Μελών. 

 

Η κ. Σπυρούλα Χριστοδούλου Μέλος, ειδοποιήθηκε κανονικά για τη συνεδρία 

αλλά δεν παρευρέθηκε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει 

αυτεπάγγελτα την από μέρους του τηλεοπτικού οργανισμού πιθανή παράβαση 

του άρθρου 23(2) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμων του 1998 μέχρι 2013. 

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

 

Άρθρο 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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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 μετοχών του ή εφόσον πρόσωπο 

αποκτά σε μια ή περισσότερες συναλλαγές ποσοστό πέραν του 5% του μετοχικού 

κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας.   

 

Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με επιστολή 

της ημερομ. 17.2.2014, έθεσε ενώπιον του οργανισμού τη διερευνώμενη 

παράβαση. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα πιο 

κάτω: 

 

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε οποιεσδήποτε εξηγήσεις και/ή παραστάσεις και/ή 

τις θέσεις σας αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, καλείσθε όπως τις 

υποβάλετε υποχρεωτικά γραπτώς στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το 

αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, από τη λήψη της παρούσας 

επιστολής. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιθεωρήσετε, προς τον πιο πάνω σκοπό, το 

διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε άμεσα την 

Αρχή και εν πάση περιπτώσει, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία λήψης 

της παρούσας επιστολής, για να καθοριστεί η ημερομηνία και ώρα της 

επιθεώρησης.  

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην καθορισμένη 

προθεσμία, δύναται να προχωρήσει στη λήψη απόφασης χωρίς την απάντησή 

σας. 

 

Η διερευνώμενη παράβαση εκτίθεται πιο κάτω στο υποστοιχείο 1 : 
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1. H ιδιοκτήτρια εταιρεία του τηλεοπτικού οργανισμού «PLUS TV»,  

«PROTEAS PRODUCTION & MEDIA LTD», με επιστολή των 

δικηγόρων της, ΑΝΤΡΕΑΣ Μ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε, 

ημερομ. 29.1.2014 , πληροφόρησε την Αρχή για τη μεταβίβαση 80 

μετοχών από τον κ. Αντρέα Μαραγκό στον κ. Τάσο Παντελή, χωρίς 

να λάβει προηγουμένως την συγκατάθεση της Αρχής,  κατά 

παράβαση του άρθρου 23(2) των περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2013. 

 

Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι της εν λόγω εταιρείας, στην επιστολή τους 

ημερομ. 29.1.2014, αναφέρουν τα ακόλουθα:  

 

Δια της παρούσης επιστολής θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο κ. 

Ανδρέας Μαραγκός (αρ.766185) από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 δεν είναι 

μέτοχος της εταιρείας PROTEAS PRODUCTION & MEDIA LTD.  

 

Επισυνάπτονται το σχετικό πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιρειών και 

το ψήφισμα του Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

 

Ο οργανισμός, μέχρι σήμερα, δεν απέστειλε οποιεσδήποτε εξηγήσεις και/ ή 

παραστάσεις και/ ή θέσεις του, ούτε δήλωσε κατά πόσο επιθυμεί να 

επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.    

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιόν μας στοιχεία και 

περιστατικά της υπό εξέταση υπόθεσης και κατόπιν προσεκτικής μελέτης των 

εν λόγω στοιχείων κρίνουμε ότι:  

 

H ιδιοκτήτρια εταιρεία του τηλεοπτικού οργανισμού «PLUS TV», «PROTEAS 

PRODUCTION & MEDIA LTD», προέβη στη μεταβίβαση 80 μετοχών από 

τον κ. Αντρέα Μαραγκό στον κ. Τάσο Παντελή, χωρίς να λάβει 
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προηγουμένως την συγκατάθεση της Αρχής,  κατά παράβαση του άρθρου 

23(2) (υποστοιχείο 1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμων του 1998 μέχρι 2013. 

 

Έχει επανειλημμένα υποδειχθεί από την Αρχή ότι για να καταστεί εφικτή η 

λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, προς εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος, και προκειμένου να μη παραβιάζονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα ή να προκαλείται βλάβη στους τηλεθεατές και ακροατές, είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί. Ένας τέτοιος 

περιορισμός είναι και αυτός που προβλέπεται στο άρθρο 23(2)  των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2013, 

σύμφωνα με τον οποίο για οποιαδήποτε τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή 

στο καταστατικό της αδειούχου εταιρείας καθώς και για  οποιαδήποτε 

μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές της εταιρείας πρέπει 

να λαμβάνεται η προηγούμενη συγκατάθεση της Αρχής.  

 

Ο Νομοθέτης, θέλοντας να αποκλείσει τη δημιουργία ολιγοπωλιακών ή 

μονοπωλιακών συνθηκών στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο, κατέστησε τη διαφάνεια 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων υποχρεωτική.  Η εν λόγω διαφάνεια διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, 

μέσω του άρθρου 23 (2) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2013. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχει παράβαση 

του άρθρου 23(2) (υποστοιχείο 1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2013. 

  

Η Αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ), των περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2013 έχει δώσει στον 



5 

 

οργανισμό το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή 

της, κατά την κρίση της, επιβαλλομένης κύρωσης. 

 

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

στον οργανισμό την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση της 

παράβασης, για σκοπούς επιβολής κύρωσης. 

 

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

εγγράφως για σκοπούς επιβολής κύρωσης μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες 

από τη λήψη της παρούσας.  Σε περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση μέσα 

στην πιο πάνω προθεσμία, η Αρχή θα προχωρήσει στην επιβολή κύρωσης. 

 

 

                                                                                                          
                                                                                        

      (Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ) 

         Εκτελεστικός Πρόεδρος 

              Αρχής  Ραδιοτηλεόρασης  Κύπρου 
 

Ν.Π. 
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 4/2014(19)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ«PLUS TV» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 4 Ιουνίου, 2014 

 

 

Ενώπιον:  κ.κ. Ανδρέα Πετρίδη, Εκτελεστικού Προέδρου, Αρτέμη Αρτεμίου, 

Αντιπροέδρου, Μαίρης Κουτσελίνη, Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Τίτου Κολώτα, 

Χρυσαυγής Αργυρού. 

 

Η κ. Σπυρούλα Χριστοδούλου αν και παρευρέθηκε κανονικά στη συνεδρία, 

απεχώρησε κατά την εξέταση της πιο πάνω υπόθεσης, με βάση την απόφαση 

της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 

140/2009  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 9 Απριλίου 2014, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην 

παρούσα υπόθεση υπάρχει παράβαση του άρθρου 23(2) των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων 1998 μέχρι 2013.  

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

 

Άρθρο 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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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 μετοχών του ή εφόσον πρόσωπο 

αποκτά σε μια ή περισσότερες συναλλαγές ποσοστό πέραν του 5% του μετοχικού 

κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας.   

 

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

οργανισμό το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορούσε να προχωρήσει στην 

επιβολή της, κατά την κρίση της, επιβαλλόμενης κύρωσης. 

 

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

στον οργανισμό την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση της 

παράβασης για σκοπούς επιβολής κύρωσης. 

 

Η Αρχή  με επιστολή της ημερομ. 29.4.2014 κάλεσε τον οργανισμό, εάν 

επιθυμεί, να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως για σκοπούς επιβολής 

κύρωσης 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 κύρωσης. 

 

Ο οργανισμός με επιστολή της Γενικής του Διευθύντριας κ. Κάτιας Παρπή 

ημερομηνίας 5.5.2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)  απέστειλε τις θέσεις ή απόψεις 

του για σκοπούς επιβολής κύρωσης. 

 

Αναφορικά με τον ισχυρισμό του οργανισμού, όπως αυτός διατυπώνεται στην 

παράγραφο 3 της επιστολής του ημερομ. 5/5/2014, σύμφωνα με τον οποίο « η 

εν λόγω μεταβίβαση των μετοχών αφορά μόνο το 4% του μετοχικού 
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κεφαλαίου της εταιρείας … λήφθηκε με νομότυπες διαδικασίες σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας. Περαιτέρω …. είναι 

φανερό πως πρόκειται για άθελο σφάλμα παράλειψης ενημέρωσης.», η Αρχή 

επισημαίνει στον οργανισμό ότι, το γεγονός ότι η μεταβίβαση αφορά στο 4% 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και ότι, ακολουθήθηκαν όλες 

οι νομότυπες διαδικασίες που επιβάλλονται από το καταστατικό της Εταιρείας, 

δεν αναιρούν την υποχρέωση του οργανισμού να συμμορφώνεται με την 

Νομοθεσία και στην προκειμένη περίπτωση με το άρθρο 23(2) των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων 1998 μέχρι 2013. 

 

Η Αρχή επικροτεί την πρωτοβουλία του οργανισμού να αποστείλει ο ίδιος τα 

νέα πιστοποιητικά του Εφόρου Εταιρειών και να ενημερώσει την Αρχή για την 

εν λόγω αλλαγή, όπως επισημαίνεται στην παράγραφο 2 της επιστολής του 

οργανισμού ημερομ. 5/5/2014.  

 

Επιπρόσθετα, η Αρχή επιθυμεί να αναφέρει ότι η απολογία του οργανισμού για 

την εν λόγω παράβαση, όπως αυτή διατυπώνεται στις παραγράφους 1 και 4 της 

επιστολής του οργανισμού ημερομ. 5/5/2014, λήφθηκε πολύ σοβαρά υπόψη 

κατά την επιβολή της ποινής. 

  

Η Αρχή επαναλαμβάνει ότι, ο Νομοθέτης, θέλοντας να αποκλείσει τη 

δημιουργία ολιγοπωλιακών ή μονοπωλιακών συνθηκών στο ραδιοτηλεοπτικό 

πεδίο, κατέστησε τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των παρόχων 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υποχρεωτική.  Η εν λόγω διαφάνεια 

διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω του άρθρου 23 (2) των περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2013, σύμφωνα με το 

οποίο για οποιαδήποτε τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό 

της αδειούχου εταιρείας καθώς και για  οποιαδήποτε μεταβίβαση ή άλλη 

συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές της εταιρείας πρέπει να λαμβάνεται η 

προηγούμενη συγκατάθεση της Αρχής.* 
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*(οι υπογραμμίσεις δικές μας)  

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά 

υπόψη της όλα τα ενώπιον της στοιχεία, αποφασίζει να επιβάλει στον 

οργανισμό για την υπό αναφορά παράβαση το διοικητικό πρόστιμο €500. 

 

Η Αρχή καλεί τον οργανισμό να είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον, καθώς 

στην περίπτωση που τυχόν θα υποπέσει σε παρόμοιας φύσεως παράβαση, δε 

θα επιδείξει την ίδια επιείκεια.  

Ο οργανισμός καλείται να εμβάσει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

το διοικητικό πρόστιμο των €500 που του έχει επιβληθεί μέσα σε τριάντα (30) 

μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης. 

 

                                                                                  

       (Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ) 

                Εκτελεστικός Πρόεδρος 

Ν.Π.           Αρχής  Ραδιοτηλεόρασης  Κύπρου 

          
 


