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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 82/2020(90)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΤΟΠΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «STAR RADIO», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «K.K. GRAND CHANNEL T.V. LIMITED» 

 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 11 Μαρτίου, 2021 

 

 

Ενώπιον: κ.κ. Ρόνας Πετρή Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, 

Σέργιου Ποϊζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου, Χρύσως Τσόκκου και Πάνου 

Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις 

από μέρους του οργανισμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 21(1) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98, όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα και του Κανονισμού 6(3) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

«21.―(1) H άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο μπορεί να 

χορηγηθεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς οι οποίοι προβλέπονται στους 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τους οποίους η Αρχή κρίνει σκόπιμο να 

επιβάλει, περιλαμβανομένων όρων ή περιορισμών ως προς τη θέση και τη φύση του 

τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού, τους σκοπούς, τη λειτουργία, τα 

προγράμματα, το προσωπικό, τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν ή θα 

χρησιμοποιηθούν και τον τόπο όπου εγκαθίστανται κεραίες και πομποί, ο οποίος θα 
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καθορίζεται με γνώμονα την προστασία της υγείας του πολίτη και του 

περιβάλλοντος.» 

 

Ο πιο πάνω Κανονισμός αναφέρει:  

«6(3) Το περιεχόμενο της αίτησης θεωρείται ως δεσμευτικός όρος ή όροι για τον 

αιτητή και η μη τήρησή του θεωρείται παράβαση όρου ή όρων άδειας.» 

 

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

ημερομηνίας 22.12.2020, έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. 

Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα πιο κάτω:  

«Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις και/ή τις θέσεις σας 

αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, έχετε το δικαίωμα να τις υποβάλετε 

γραπτώς και/ή προσωπικώς στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Η υποβολή των 

παραστάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω 

δικηγόρου της επιλογής σας.  

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτώς τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις 

και/ή τις θέσεις σας αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, καλείστε όπως τις 

υποβάλετε στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το αργότερο εντός εικοσιπέντε (25) 

ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής. 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε προσωπικώς τις εξηγήσεις και/ή τις 

παραστάσεις και/ή τις θέσεις σας αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, καλείστε 

να πληροφορήσετε την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη 

της παρούσας επιστολής ότι επιθυμείτε να τις υποβάλετε προσωπικώς, ώστε να 

ειδοποιηθείτε ανάλογα με ειδική επιστολή. 

 

Εάν επιθυμείτε να επιθεωρήσετε 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, ώστε να  καθοριστεί η ημερομηνία και η ώρα 

της επιθεώρησης.  

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέσα στις ανωτέρω  καθορισμένες 

προθεσμίες, δύναται να προχωρήσει στη λήψη απόφασης χωρίς την απάντησή σας. 
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Σε περίπτωση που η Αρχή, μετά την εξέταση όλων των δεδομένων της υπόθεσης, καταλήξει 

σε εύρημα παράβασης, τότε θα κληθείτε να υποβάλετε τις θέσεις σας αναφορικά με την 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων». 

 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις που τέθηκαν υπόψη του οργανισμού εκτίθενται πιο κάτω 

στα υποστοιχεία 1-2: 

1. Στις 25.11.2020, μεταξύ των ωρών 08:00 – 11:00, ο τοπικός ραδιοφωνικός 

οργανισμός «STAR RADIO» χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του 

προγράμματός του, το διακριτικό όνομα / εμπορική επωνυμία «VIVA» ή / και 

«VIVA FM»,  κατά παράβαση των όρων της άδειας του, ήτοι κατά παράβαση του 

άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) 

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 Κ.Δ.Π. 

10/2000. 

 

Συγκεκριμένα, η Αρχή με απόφασή της ημερομ.9.4.2014, χορήγησε άδεια ίδρυσης, 

εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού  Λεμεσού με το 

διακριτικό όνομα «STAR RADIO» στην εταιρεία «K.K. GRAND CHANNEL T.V. 

LIMITED», με βάση την αίτησή της (συμπεριλαμβανομένων και των συμπληρωματικών 

στοιχείων) για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού 

ραδιοφωνικού οργανισμού, η οποία υποβλήθηκε στις 14.6.2013, το περιεχόμενο της 

οποίας αποτελεί δεσμευτικό όρο άδειας. Οι Ειδικοί όροι ίδρυσης, εγκατάστασης και 

λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού με το διακριτικό όνομα «STAR 

RADIO», κοινοποιήθηκαν στον οργανισμό με επιστολή της Αρχής ημερομ.10.4.2014.   

 

Ειδικότερα, στις 25.11.2020, μεταξύ των ωρών 08:00 - 11:00, κατά τη διάρκεια της 

μετάδοσης του προγράμματος του ραδιοφωνικού οργανισμού «STAR RADIO» 

μεταδόθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα εξής ηχητικά σήματα:  

 «ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΦΟ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ. ΑΚΟΥΤΕ VIVA» 

 «VIVA. PLAYING THE GREATEST HITS» 

 «THIS IS VIVA» 

 «VIVA» 

 «VIVA LA VIVA» 

 «VIVA. THE CLASSICS» 
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 «VIVA FM. FIND US AT VIVAFMLIMASSOL.FM» 

 «THE GREATEST HITS ON VIVA» 

 «PLAYING THE GREATEST HITS. THIS IS VIVA» 

 «FIND VIVAFMLIMASSOL ON FACEBOOK» 

 «VIVA. Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ» 

 «104.5, 104.3 VIVA IN LIMASSOL, VIVA IN PAPHOS» 

 «THE GREATEST HITS IN PAPHOS AND LIMASSOL. THIS IS VIVA» 

 «STAY SAFE.VIVA» 

 «ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ, ΣΤΟ ΑΥΤOΚΙΝΗΤΟ, ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ, ΣΤΗ ΛΙΑΚΑΔΑ, ΣΤΗ 

ΣΚΙΑ. VIVA» 

 «VIVA. GREATEST HITS» 

 

2. Στις 25.11.2020, μεταξύ των ωρών 15:00 – 18:00, ο τοπικός ραδιοφωνικός 

οργανισμός «STAR RADIO» χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του 

προγράμματός του, το διακριτικό όνομα / εμπορική επωνυμία «VIVA» ή / και 

«VIVA FM»,  κατά παράβαση των όρων της άδειας του, ήτοι κατά παράβαση του 

άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) 

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 Κ.Δ.Π. 

10/2000. 

 

Συγκεκριμένα, η Αρχή με απόφασή της ημερομ.9.4.2014, χορήγησε άδεια ίδρυσης, 

εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού  Λεμεσού με το 

διακριτικό όνομα «STAR RADIO» στην εταιρεία «K.K. GRAND CHANNEL T.V. 

LIMITED», με βάση την αίτησή της (συμπεριλαμβανομένων και των συμπληρωματικών 

στοιχείων) για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού 

ραδιοφωνικού οργανισμού, η οποία υποβλήθηκε στις 14.6.2013, το περιεχόμενο της 

οποίας αποτελεί δεσμευτικό όρο άδειας. Οι Ειδικοί όροι ίδρυσης, εγκατάστασης και 

λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού με το διακριτικό όνομα «STAR 

RADIO», κοινοποιήθηκαν στον οργανισμό με επιστολή της Αρχής ημερομ.10.4.2014.   

 

Ειδικότερα, στις 25.11.2020, μεταξύ των ωρών 15:00 - 18:00, κατά τη διάρκεια της 

μετάδοσης του προγράμματος του ραδιοφωνικού οργανισμού «STAR RADIO» 

μεταδόθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα εξής ηχητικά σήματα:  



5 

 

 «ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΦΟ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ. ΑΚΟΥΤΕ VIVA» 

 «VIVA. PLAYING THE GREATEST HITS» 

 «THIS IS VIVA» 

 «VIVA» 

 «VIVA LA VIVA» 

 «VIVA. THE CLASSICS» 

 «VIVA FM. FIND US AT VIVAFMLIMASSOL.FM» 

 «THE GREATEST HITS ON VIVA» 

 «PLAYING THE GREATEST HITS. THIS IS VIVA» 

 «FIND VIVAFMLIMASSOL ON FACEBOOK» 

 «VIVA. Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ» 

 «104.5, 104.3 VIVA IN LIMASSOL, VIVA IN PAPHOS» 

 «THE GREATEST HITS IN PAPHOS AND LIMASSOL. THIS IS VIVA» 

 «STAY SAFE.VIVA» 

 «ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ, ΣΤΟ ΑΥΤOΚΙΝΗΤΟ, ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ, ΣΤΗ ΛΙΑΚΑΔΑ, ΣΤΗ 

ΣΚΙΑ. VIVA» 

 «VIVA. GREATEST HITS» 

 

Μέχρι σήμερα ο οργανισμός δεν έχει υποβάλει γραπτώς οποιεσδήποτε εξηγήσεις και/ή 

παραστάσεις και/ή θέσεις του επί της υποθέσεως, ούτε και εξέφρασε την επιθυμία να 

επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης ή/ και να υποβάλει τις εξηγήσεις και/ή 

τις παραστάσεις και/ή τις θέσεις του προσωπικώς. 

 

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

υπό εξέταση υπόθεσης και κατόπιν προσεκτικής ακρόασης του προγράμματος του 

οργανισμού, κατά τις υπό αναφορά ημερομηνίες και ώρες, κρίνουμε ότι: 

 Στις 25.11.2020, μεταξύ των ωρών 08:00 - 11:00, ο τοπικός ραδιοφωνικός 

οργανισμός «STAR RADIO» χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του 

προγράμματός του, το διακριτικό όνομα / εμπορική επωνυμία «VIVA» ή / και 

«VIVA FM»,  κατά παράβαση των όρων της άδειας του, ήτοι κατά παράβαση του 

άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) 

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 Κ.Δ.Π. 

10/2000. (υποστοιχείο 1) 
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 Στις 25.11.2020, μεταξύ των ωρών 15:00 - 18:00, ο τοπικός ραδιοφωνικός 

οργανισμός «STAR RADIO» χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια μετάδοσης του 

προγράμματός του, το διακριτικό όνομα / εμπορική επωνυμία «VIVA» ή / και 

«VIVA FM»,  κατά παράβαση των όρων της άδειας του, ήτοι κατά παράβαση του 

άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) 

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 Κ.Δ.Π. 

10/2000. (υποστοιχείο 2) 

 (Τα γεγονότα των υποστοιχείων εκτίθενται στις σελίδες 3-5 της παρούσας 

απόφασης).   

 

Η Αρχή υπενθυμίζει ότι με απόφασή της ημερομ.9.4.2014, χορήγησε άδεια ίδρυσης, 

εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού  Λεμεσού με το 

διακριτικό όνομα «STAR RADIO» στην εταιρεία «K.K. GRAND CHANNEL T.V. 

LIMITED», με βάση την αίτησή της (συμπεριλαμβανομένων και των συμπληρωματικών 

στοιχείων) για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού 

ραδιοφωνικού οργανισμού, η οποία υποβλήθηκε στις 14.6.2013, το περιεχόμενο της 

οποίας αποτελεί δεσμευτικό όρο άδειας. Οι Ειδικοί όροι ίδρυσης, εγκατάστασης και 

λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού με το διακριτικό όνομα «STAR 

RADIO», κοινοποιήθηκαν στον οργανισμό με επιστολή της Αρχής ημερομ.10.4.2014. Ως 

εκ τούτου, η Αρχή κρίνει ότι ο οργανισμός οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους της 

χορηγηθείσας άδειάς του και η μη τήρηση από μέρους του οργανισμού οποιουδήποτε 

όρου άδειας θεωρείται σοβαρότατο παράπτωμα. 

 

Η Αρχή επισύρει την προσοχή του οργανισμού στη σοβαρότητα της φύσης των 

παραβάσεων και τονίζει ότι όλοι οι οργανισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τους 

όρους της χορηγηθείσας άδειάς τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι οι άδειες 

χορηγούνται με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.  

 

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

άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 

(όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π.10/2000) 

(υποστοιχεία 1&2). 
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Η Αρχή, έχει δώσει στον οργανισμό το δικαίωμα να υποβάλει τις απόψεις του και 

μπορεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), 

να προχωρήσει στην επιβολή των, κατά την κρίση της, επιβαλλόμενων κυρώσεων. 

 

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

οργανισμό την ευκαιρία να υποβάλει τις απόψεις του και μετά τη διαπίστωση των 

παραβάσεων για σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

 

Η Αρχή καλεί τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς και/ή 

προσωπικώς, ως επιλέξει. Η υποβολή των απόψεων του οργανισμού, μπορεί να γίνει 

αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της επιλογής  του.  

 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του γραπτώς, καλείται 

όπως τις υποβάλει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το αργότερο εντός 

δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης. 

 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς, 

καλείται όπως πληροφορήσει την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών 

από τη λήψη της παρούσας Απόφασης, ότι επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις του 

προσωπικώς, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική επιστολή. 

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση εντός της πιο πάνω προθεσμίας, θα 

προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

 

 

   (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

      Πρόεδρος 

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

ΜΨ 
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 82/2020(90)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «STAR RADIO», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «K.K. GRAND CHANNEL T.V. LIMITED» 

 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 16 Ιουνίου, 2021 

 

 

Ενώπιον: κ.κ. Ρόνας Πετρή Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, 

Σέργιου Ποϊζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου, Χρύσως Τσόκκου και Πάνου 

Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 11 Μαρτίου 2021, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην παρούσα 

υπόθεση υπάρχουν παραβάσεις του άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και του 

Κανονισμού 6(3) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 

2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

«21.―(1) H άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο μπορεί να 

χορηγηθεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς οι οποίοι προβλέπονται στους 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τους οποίους η Αρχή κρίνει σκόπιμο να 

επιβάλει, περιλαμβανομένων όρων ή περιορισμών ως προς τη θέση και τη φύση του 

τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού, τους σκοπούς, τη λειτουργία, τα 

προγράμματα, το προσωπικό, τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν ή θα 
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χρησιμοποιηθούν και τον τόπο όπου εγκαθίστανται κεραίες και πομποί, ο οποίος θα 

καθορίζεται με γνώμονα την προστασία της υγείας του πολίτη και του 

περιβάλλοντος.» 

 

Ο πιο πάνω Κανονισμός αναφέρει:  

«6(3) Το περιεχόμενο της αίτησης θεωρείται ως δεσμευτικός όρος ή όροι για τον 

αιτητή και η μη τήρησή του θεωρείται παράβαση όρου ή όρων άδειας.» 

 

Η Αρχή έδωσε στον οργανισμό το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορούσε, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), να προχωρήσει στην 

επιβολή των κατά την κρίση της επιβαλλομένων κυρώσεων. 

 

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

οργανισμό την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων για 

σκοπούς επιβολής κυρώσεων.  

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ.22.4.2021 κάλεσε τον οργανισμό, εάν επιθυμεί, να 

υποβάλει τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής κυρώσεων γραπτώς και/ή προσωπικώς, 

ως επιλέξει, είτε αυτοπροσώπως και/ή μέσω αντιπροσώπου και/ή μέσω δικηγόρου της 

επιλογής  του.  

 

Επιπλέον, η Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό πως εάν επιθυμεί να υποβάλει τις απόψεις 

του γραπτώς, θα έπρεπε να τις υποβάλει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών 

από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής. 

 

Σε περίπτωση που ο οργανισμός επιθυμούσε να υποβάλει τις απόψεις του προσωπικώς, 

κλήθηκε όπως πληροφορήσει σχετικά την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) 

ημερών από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής, ώστε να ειδοποιηθεί ανάλογα με ειδική 

επιστολή. 

 

Τέλος, η Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό πως εάν δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση 

εντός της πιο πάνω προθεσμίας, θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 
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Μέχρι σήμερα ο οργανισμός δεν έχει υποβάλει γραπτώς οποιεσδήποτε εξηγήσεις και/ή 

παραστάσεις και/ή θέσεις του για σκοπούς επιβολής κυρώσεων, ούτε και εξέφρασε την 

επιθυμία να υποβάλει τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις και/ή τις θέσεις του 

προσωπικώς. 

 

Η Αρχή υπενθυμίζει ότι με απόφασή της ημερομ.9.4.2014, χορήγησε άδεια ίδρυσης, 

εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού  Λεμεσού με το 

διακριτικό όνομα «STAR RADIO» στην εταιρεία «K.K. GRAND CHANNEL T.V. 

LIMITED», με βάση την αίτησή της (συμπεριλαμβανομένων και των συμπληρωματικών 

στοιχείων) για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού 

ραδιοφωνικού οργανισμού, η οποία υποβλήθηκε στις 14.6.2013, το περιεχόμενο της 

οποίας αποτελεί δεσμευτικό όρο άδειας. Οι Ειδικοί όροι ίδρυσης, εγκατάστασης και 

λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού με το διακριτικό όνομα «STAR 

RADIO», κοινοποιήθηκαν στον οργανισμό με επιστολή της Αρχής ημερομ.10.4.2014. Ως 

εκ τούτου, η Αρχή κρίνει ότι ο οργανισμός οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους της 

χορηγηθείσας άδειάς του και η μη τήρηση από μέρους του οργανισμού οποιουδήποτε 

όρου άδειας θεωρείται σοβαρότατο παράπτωμα. 

 

Η Αρχή επισύρει την προσοχή του οργανισμού στη σοβαρότητα της φύσης των 

παραβάσεων και τονίζει ότι όλοι οι οργανισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τους 

όρους της χορηγηθείσας άδειάς τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι οι άδειες 

χορηγούνται με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.  

 

Εν όψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα 

ενώπιόν της στοιχεία για σκοπούς επιβολής κυρώσεων, τη φύση, τη βαρύτητα, τη 

διάρκεια και τη σοβαρότητα των παραβάσεων, αποφασίζει όπως επιβάλει στον 

οργανισμό τις εξής κυρώσεις για τις παραβάσεις που έγιναν στις 25.11.2020: 

 

 Για την παράβαση του άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) των 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π.10/2000) 

(υποστοιχείο 1), το διοικητικό πρόστιμο των €425. 

 Για την παράβαση του άρθρου 21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του Κανονισμού 6(3) των 
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περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π.10/2000) 

(υποστοιχείο 2), το διοικητικό πρόστιμο των €425. 

 

Ο οργανισμός καλείται να εμβάσει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το 

συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €850 που του έχει επιβληθεί μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης. 

 

 

 

    (ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ) 

      Πρόεδρος 

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 

ΜΨ 

 


