
ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 5/2004(9)) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΠΑΦΟΣ TV» 

 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 15 Μαρτίου, 2004 

 

Ενώπιον:  κ.κ. Αλέκου Ευαγγέλου, Προέδρου, Μαίρης Κουτσελίνη, 

Αντιπροέδρου, Π. Κωνσταντίνου Κυριακίδη, Νίκου Παπαϊωάννου, Φρόσως 

Ριζοπούλου- Ηγουμενίδου και Μαρίας Δωρίτη, Μελών. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει 

αυτεπάγγελτα, τις από μέρους του σταθμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 24 

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

αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή 

της ημερομηνίας 20.1.2004 έθεσε ενώπιον του σταθμού την διερευνώμενη 

παράβαση για οποιεσδήποτε εξηγήσεις ή / και παραστάσεις και κάλεσε τους 

εκπροσώπους του σταθμού όπως δηλώσουν κατά πόσο επιθυμούν να 

παρευρεθούν κατά την εξέταση της υπόθεσης. 



Η διερευνώμενη παράβαση η οποία τέθηκε ενώπιον του σταθμού εκτίθεται πιο 

κάτω: 

 

«Ο τηλεοπτικός σταθμός «ΠΑΦΟΣ ΤV» έχει παραλείψει ή / και καθυστερήσει να 

υποβάλει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόραση Κύπρου τα οφειλόμενα τέλη για την 

παραχώρηση άδειας, ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού 

τηλεοπτικού σταθμού για την περίοδο 1.9.2002 – 31.8.2003, ήτοι 7.000Λ.Κ., 

κατά παράβαση του άρθρου 24  του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 1.9.2003 κάλεσε το σταθμό να 

καταβάλει, σύμφωνα με το είδος της άδειας λειτουργίας που κατέχει, τα 

αναλογούντα ποσά, ήτοι 7.000Λ.Κ., τα οποία αντιστοιχούν στην χρονική περίοδο 

1.9.2002 – 31.8.2003. Επίσης, η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 30.9.03 

προειδοποίησε το σταθμό για τις συνέπειες του Νόμου σε περίπτωση 

καθυστέρησης καταβολής των τελών. Σύμφωνα με την επιστολή της Αρχής ο 

σταθμός έπρεπε να καταθέσει τα οφειλόμενα τέλη το αργότερο μέχρι τις 

15.10.2003. Μέχρι σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2004, ο σταθμός δεν κατέβαλε στην 

Αρχή τα οφειλόμενα τέλη». 

 

Με επιστολή του ημερομηνίας 13.2.2004 ο Γενικός Διευθυντής του σταθμού κ. 

Άγγελος Γαβριήλ αναφέρει τα πιο κάτω:  

 

«Αναφερόμαστε στις επιστολές σας υπό ημερ. 20/1/2004 και 26/1/2004, τις 

οποίες έχομεν λάβει με συστημένο ταχυδρομείο στις 31/1/2004 και 2/2/2004, 

αντιστοίχως, αναφορικώς με τις οφειλές μας σχετικώς με το τέλος άδειας για τα 

έτη 1.9.2002-31.8.2003 και 1.9.2003-31.8.2004 και παρακαλούμεν όπως 

σημειώσετε τα εξής- 
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Με προηγούμενη επιστολή μας είχαμε αναφερθεί στις δύσκολες οικονομικές 

συνθήκες που αντιμετωπίζουμε ως τοπικός σταθμός, λόγω και της οικονομικής 

ύφεσης που παρατηρείται τα τελευταία δύο έτη στον τομέα της διαφήμισης, 

ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά τους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, και ζητούσαμε να 

μελετήσετε το ενδεχόμενο πρώτον, να μειωθούν τα τέλη για τους τοπικούς 

σταθμούς και δεύτερον, να μας επιτρέψετε να εξοφλήσουμε τα εκ των τελών χρέη 

μας με μηνιαίες δόσεις. 

 

Δυστυχώς δεν είχαμε θετική απάντηση ούτε στο ένα ούτε στο άλλο αίτημα μας. 

Συναφώς παρακαλούμεν όπως επανεξετάσετε τη θέση μας προς τον σκοπό 

διευκόλυνσης μας να ανταποκριθούμεν στις υποχρεώσεις μας και ταυτόχρονα να 

μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία στο πλαίσιο της 

αποστολής μας. 

 

Παρακαλούμεν όπως στην εξέταση της υπόθεσης μας από το Συμβούλιο της 

Αρχής, μας καλέσετε να παραστούμεν για να μας δοθεί η ευκαιρία να εξηγήσουμε 

και προσωπικώς τη θέση μας ». 

 

Κατά την ακροαματική διαδικασία, παρέστη εκ μέρους του τηλεοπτικού 

σταθμού ο κ. Γαβριήλ ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του σταθμού. Ο κ. 

Γαβριήλ παραδέχτηκε ότι ο σταθμός δεν κατέβαλε το οφειλόμενο ποσό λόγω 

οικονομικών προβλημάτων και έθεσε ως δικαιολογία ότι η Αρχή δεν απάντησε 

στην επιστολή του σταθμού ημερομ. 26.5.2003. Η Αρχή ρώτησε τον 

φιλοξενούμενο πότε θα μπορούσε ο σταθμός να πληρώσει το πιο πάνω ποσό 

και αυτός απάντησε πιθανό σε δεκαπέντε  (15) μέρες.  

 

Η Αρχή έχει εξετάσει όλα τα πιο πάνω και δεν αποδέχεται τη δικαιολογία του 

σταθμού ότι δεν είχε απαντήσει στην επιστολή του καθότι ο σταθμός είχε 

παραλάβει στη συνέχεια δύο επιστολές της ημερομ. 20.1.2004 και 26.1.2004.  
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Συγκεκριμένα, η Αρχή με επιστολή της ημερομ 20.1.2003 ενημέρωσε τον 

σταθμό ότι εξετάζει πιθανή παράβαση εναντίον του για μη καταβολή τελών 

παραχώρησης άδειας, ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας, τα οποία 

αντιστοιχούν στην χρονική περίοδο 1.9.2002 – 31.8.2003, ενώ με την επιστολή 

της ημερομ. 26.1.2004 η Αρχή προειδοποίησε το σταθμό ότι εάν δεν καταβάλει 

τα οφειλόμενα τέλη που αντιστοιχούν στην χρονική περίοδο 1.9.2003 – 

31.8.2004 θα αναγκαστεί να λάβει μέτρα εναντίον του. 

 

Η Αρχή αφού έλαβε υπόψη ότι οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από 

διοικητικά όργανα δεν συνιστούν κολασμό εγκληματικής συμπεριφοράς και 

δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπούν στη διασφάλιση της 

λειτουργίας της διοίκησης και της συμμόρφωσης προς τις πράξεις της και ότι η 

φύση της διοικητικής κύρωσης πρέπει να έχει αντικειμενική συνάφεια με τη 

συμπεριφορά του ιδιώτη την οποία σκοπεύει να εξαναγκάσει, αποφάσισε κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 3(2)(ζ) όπως επιβάλει στο σταθμό την κύρωση της 

αναστολής της άδειας λειτουργίας του για την περίοδο 30 (τριάντα) ημερών, 

για την παραβάση του άρθρου 24 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Νόμου 7 (Ι) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Η 

κύρωση θα ισχύσει από τις 20.4.2004 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, σε 

περίπτωση που ο σταθμός δεν συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις του 

Νόμου και συγκεκριμένα, εάν δεν καταβάλει στην Αρχή τα οφειλόμενα τέλη 

για την παραχώρηση άδειας, ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού 

τηλεοπτικού σταθμού για την περίοδο 1.9.2002 – 31.8.2003, ήτοι 7.000Λ.Κ.  

 

Σε περίπτωση που επαναληφθεί παρόμοια συμπεριφορά η Αρχή δεν θα 

διστάσει να επιβάλει στο σταθμό την κύρωση της ανάκλησης, όπως προνοείται 

στο άρθρο 25(1) του προαναφερθέντος Νόμου. 
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Κατά τη λήψη της απόφασης η Αρχή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι έστειλε στο 

σταθμό προειδοποιητική επιστολή ημερομ. 30.9.2003, δίνοντας του ακόμα μια 

ευκαιρία να καταβάλει τα οφειλόμενα τέλη.  

 

 

 

                                                                     
                                                                               

 

                                                                                (Α.Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ) 

                                                                                          Πρόεδρος 

                                                                          Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
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