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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 5.2.2004 έθεσε ενώπιον του σταθμού τις διερευνώμενες παραβάσεις 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 ραδιοφωνικός σταθμός «Ράδιο Ήλιος» έχει παραλείψει ή / και καθυστερήσει να 

υποβάλει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόραση Κύπρου τα οφειλόμενα τέλη για την 

παραχώρηση άδειας, ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού 

σταθμού για την περίοδο 14.7.2003 – 13.7.2004, ήτοι 3.000Λ.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 3.000Λ.Κ., τα οποία αντιστοιχούν στην χρονική περίοδο 14.7.2003 – 

13.7.2004. 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, 3 Φεβρουαρίου 2004, ο 

σταθμός δεν κατέβαλε στην Αρχή τα οφειλόμενα τέλη». 

 

Στις 2.4.2004 ο σταθμός έχει καταβάλει στην Αρχή το οφειλόμενο ποσό των 3.000Λ.Κ. 

για την περίοδο 14.7.2003 - 13.7.2004. 

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και περιστατικά 

και κρίνουμε ότι υπάρχει παράβασης του άρθρου 24 του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7 (Ι) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα). 

 

Εν όψει του γεγονότος ότι ο σταθμός έχει τώρα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό, 

κρίνουμε και αποφασίζουμε όπως επιβάλουμε στο σταθμό την κύρωση της 

προειδοποίησης. Σε περίπτωση που επαναληφθεί παρόμοια παράβαση, η Αρχή δεν θα 

διστάσει να επιβάλει αυστηρότερη κύρωση. 
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