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(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 111/2016(19)(E)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ TΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «PLUS TV» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 18 Οκτωβρίου, 2017 

 

 

Ενώπιον: κ.κ. Ρόνας Πετρή Κασάπη, Προέδρου, Τάσου Κυρμίτση, Ισίδωρου 

Κολώτα, Σέργιου Ποΐζη, Αγγελικής Λαζάρου και Μαρίας Κούσιου, Μελών. 

Ο κ. Ξενοφών Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος, ειδοποιήθηκε κανονικά για τη 

Συνεδρία, αλλά δεν παρευρέθηκε για προσωπικούς λόγους. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει 

αυτεπάγγελτα την από μέρους του οργανισμού πιθανή παράβαση του άρθρου 

21(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 

μέχρι 2016 και του Κανονισμού 6(3) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

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

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει τα εξής: 

 

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

να χορηγηθεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς οι οποίοι 

προβλέπονται στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Kανονισμούς ή τους 

οποίους η Aρχή 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 
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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 Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή της ημερομηνίας 5.7.2017 

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 δέκα πέντε (15) 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 η ώρα της 

επιθεώρησης.  

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην καθορισμένη 

προθεσμία, δύναται να προχωρήσει στη λήψη απόφασης χωρίς την 

απάντηση σας.» 

Η διερευνώμενη παράβαση που τέθηκε υπόψη του οργανισμού εκτίθεται στο 

πιο κάτω υποστοιχείο 1: 

 

1. Στις 5.10.2016,  μεταξύ των ωρών 0:01 – 10:40, κατά τη διάρκεια της 

μετάδοσης του προγράμματος του τηλεοπτικού οργανισμού «PLUS 

TV», εμφανίζονταν κατά διαστήματα στο άνω αριστερό μέρος της 

οθόνης το λογότυπο/εμπορική επωνυμία/ διακριτικό όνομα του 

ελλαδικού τηλεοπτικού οργανισμού «EPSILON TV»  (Ε) και κατά 

διαστήματα το λογότυπο (Ε) με τη λέξη Cyprus, ταυτόχρονα πάντα με 
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το λογότυπο/εμπορική επωνυμία/ διακριτικό όνομα Plus στο δεξί μέρος 

της οθόνης,  κατά παράβαση  των όρων της άδειάς του, ήτοι κατά 

παράβαση  του άρθρου 21(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 και του Κανονισμού 6(3) των 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

Κ.Δ.Π. 10/2000. 

  

Συγκεκριμένα, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε στις 27.7.2016   

την ανανέωση της  προσωρινής άδειας  παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων – του τηλεοπτικού οργανισμού «PLUS TV» με το λογότυπο/εμπορική 

επωνυμία/ διακριτικό όνομα «PLUS TV»,  βάσει της αίτησης του ημερομηνίας 

4.7.2016, το περιεχόμενο της οποίας αποτελεί δεσμευτικό όρο της άδειας. 

 
 

Μέχρι και σήμερα, ο οργανισμός δεν υπέβαλε οποιεσδήποτε εξηγήσεις ή/ και 

παραστάσεις ή/ και θέσεις σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση, ούτε εξέφρασε 

την επιθυμία να επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.  

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιόν μας στοιχεία και 

περιστατικά και κατόπιν προσεκτικής παρακολούθησης του εν λόγω 

προγράμματος κρίνουμε ότι: 

 

Κατά την ημερομ. 5.10.2016,  μεταξύ των ωρών 0:01 – 10:40 κατά τη 

διάρκεια της μετάδοσης του προγράμματος του τηλεοπτικού οργανισμού 

«PLUS TV», εμφανίζονταν κατά διαστήματα στο άνω αριστερό μέρος της 

οθόνης το λογότυπο/εμπορική επωνυμία/ διακριτικό όνομα του ελλαδικού 

τηλεοπτικού οργανισμού «EPSILON TV»  (Ε) και κατά διαστήματα το 

λογότυπο (Ε) με τη λέξη Cyprus, ταυτόχρονα πάντα με το 

λογότυπο/εμπορική επωνυμία/ διακριτικό όνομα Plus στο δεξί μέρος της 

οθόνης, κατά παράβαση  των όρων της άδειάς του, ήτοι κατά παράβαση  του 

άρθρου 21(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων 

του 1998 μέχρι 2016 και του Κανονισμού 6(3) των περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 Κ.Δ.Π. 10/2000. (Τα γεγονότα 

του υποστοιχείου εκτίθενται στη σελίδα 2-3 της παρούσας απόφασης).   
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Η Αρχή χορηγεί, ανακαλεί, ανανεώνει και τροποποιεί άδειες με σκοπό την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και από τη στιγμή που παραχωρείται 

στον οργανισμό η σχετική άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας, ο 

οργανισμός οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις από τις οποίες 

η εν λόγω άδεια συνίσταται. Το περιεχόμενο της αίτησης με βάση την οποία 

ανανεώθηκε η προσωρινή άδεια του τηλεοπτικού οργανισμού «PLUS TV»  

είναι δεσμευτικός όρος ή όροι για τον αιτητή και η μη τήρησή του θεωρείται 

παράβαση όρου ή όρων άδειας.  

 

Η Αρχή θεωρεί ότι οι πρόνοιες του σχετικού άρθρου και του Κανονισμού είναι 

σαφείς και ο οργανισμός όφειλε να γνωρίζει το γεγονός ότι έχει την 

υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως με τους Όρους της Άδειάς του και να 

μην προβαίνει σε αυθαίρετες αλλαγές, στην συγκεκριμένη περίπτωση, του 

διακριτικού του ονόματος, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της Αρχής. 

 

Η δύναμη των  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας είναι δεδομένη  και το δικαίωμα 

του τηλεθεατή να είναι ενήμερος  σε ό, τι αφορά ποιον τηλεοπτικό οργανισμό 

παρακολουθεί, πρέπει να διασφαλίζεται.  

 

Επίσης, το διακριτικό όνομα είναι όρος της άδειας των ραδιοτηλεοπτικών 

οργανισμών και μέσω του οποίου προστατεύονται τα δικαιώματα των 

ακροατών/τηλεθεατών, αφού ο ακροατής/τηλεθεατής γνωρίζοντας ποιο είναι 

το μέσο το οποίο παρακολουθεί  έχει τη δυνατότητα, να ασκεί έλεγχο μέσω 

των παραπόνων του προς την Αρχή καθώς επίσης, στην περίπτωση που 

θίγονται τα δικαιώματά του ως άτομο, να υποβάλει παράπονο/καταγγελία προς 

την Αρχή. 

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχει παράβαση του 

άρθρου 21(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων 

του 1998 μέχρι 2016 και του Κανονισμού 6(3) των περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 
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Η Αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ), έχει δώσει στον 

οργανισμό το δικαίωμα να υποβάλει τις απόψεις του και μπορεί να προχωρήσει 

στην επιβολή της, κατά την κρίση της, επιβαλλόμενης κύρωσης. 

 

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 

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 δέκα (10) μέρες από την 

λήψη της παρούσας. Σε περίπτωση που δε ληφθεί απάντηση μέσα στην πιο πάνω 

προθεσμία, η Αρχή θα προχωρήσει στην επιβολή κύρωσης. 

                                       

                                

 

                                                                                

                                                                         

(Ρόνα Πετρή Κασάπη) 

                                                                             Πρόεδρος 

                                                                   Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

Λ.Λ.                          
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 111/2016(19)(E)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ TΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «PLUS TV» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 10 Ιανουαρίου 2018 

 

 

Ενώπιον: κ.κ. Ρόνας Πετρή Κασάπη, Προέδρου, Τάσου Κυρμίτση, Ισίδωρου 

Κολώτα, Σέργιου Ποΐζη, Αγγελικής Λαζάρου και Μαρίας Κούσιου, Μελών. 

O Αντιπρόεδρος της Αρχής κ. Ξενοφών Χαραλάμπους, αν και παρευρέθηκε 

κανονικά στη συνεδρία, αποχώρησε κατά την εξέταση της πιο πάνω υπόθεσης, 

με βάση τις αρχές που αποφασίστηκαν στην απόφαση της Ολομέλειας του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 140/2009. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 18 Οκτωβρίου 2017, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι 

στην παρούσα υπόθεση υπάρχει παράβαση του άρθρου 21(1) των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2016 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 Nόμο μπορεί να 

χορηγηθεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς οι οποίοι προβλέπονται 

στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Kανονισμούς ή τους οποίους η Aρχή 

κρίνει σκόπιμο να επιβάλει, περιλαμβανομένων όρων ή περιορισμών ως προς 
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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 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, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ), είχε δώσει στον 

οργανισμό το δικαίωμα να υποβάλει τις απόψεις του 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 υποβάλει τις απόψεις του και μετά τη 

διαπίστωση της παράβασης για σκοπούς επιβολής κύρωσης. 

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ.8.11.2017 κάλεσε τον οργανισμό, εάν 

επιθυμεί, να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως για σκοπούς επιβολής 

κύρωσης μέσα σε δέκα (10) 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, μέχρι σήμερα δεν υπέβαλε οιεσδήποτε απόψεις / θέσεις ενώπιον 

της Αρχής, για σκοπούς επιβολής κύρωσης. 

 

Η Αρχή κρίνει σκόπιμο να επαναλάβει ότι χορηγεί, ανακαλεί, ανανεώνει και 

τροποποιεί άδειες με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και 

από τη στιγμή που παραχωρείται στον οργανισμό η σχετική άδεια ίδρυσης, 
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εγκατάστασης και λειτουργίας, ο οργανισμός οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις 

και τις υποχρεώσεις από τις οποίες η εν λόγω άδεια συνίσταται. Το 

περιεχόμενο της αίτησης με βάση την οποία ανανεώθηκε η προσωρινή άδεια 

του τηλεοπτικού οργανισμού «PLUS TV»  είναι δεσμευτικός όρος ή όροι για 

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

 

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

παράβασης  και τονίζει για ακόμη μια φορά ότι όλοι οι οργανισμοί οφείλουν 

να συμμορφώνονται με τους όρους της άδειάς τους.  

 

Εν όψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά 

υπόψη της όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ως επίσης τη φύση, τη βαρύτητα, τη 

διάρκεια  και τη σοβαρότητα της παράβασης, αποφασίζει όπως επιβάλει στον 

οργανισμό, για την παράβαση  που έγινε στις 5.10.2016, του άρθρου 21(1) των 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 

2016 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 €1.000. 

 

Ο οργανισμός καλείται να εμβάσει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

το συνολικό διοικητικό πρόστιμο των €1.000 - που του έχει επιβληθεί μέσα σε 

τριάντα (30) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης. 

 

 

       

(Ρόνα Πετρή Κασάπη) 

Πρόεδρος 

                                                                          Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 

Λ.Λ. 

 

                                 


