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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερευνά 

αυτεπάγγελτα τις από μέρους του σταθμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 

21(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(I) του 1998 

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

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

10/2000).  
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Το άρθρο 21(1) αναφέρει: 

«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 σταθμού, 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 Κανονισμός 6(3) αναφέρει: 

«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 διερεύνηση προέκυψε μετά από δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο σχετικά 

με την πραγματοποίηση Συνέντευξης Τύπου για τη δημιουργία αθλητικού 

σταθμού στην Κύπρο με την ονομασία «SuperΣΠΟΡ FM» που θα εκπέμπει 

το πρόγραμμά του μέσω των συχνοτήτων τεσσάρων υφιστάμενων αδειούχων 

τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, σε όλη την Κύπρο, μεταξύ των οποίων και 

το «Skyline Radio Fm».  

 

Οι ιθύνοντες του σταθμού στην προαναφερθείσα Συνέντευξη Τύπου που 

πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2004, ανέφεραν πως ο νέος σταθμός 

είναι απότοκο της συνεργασίας του αθηναϊκού σταθμού «SuperΣΠΟΡ 

F.Μ. 94.6» με την «ALPHA Super Sport LTD», κυπριακή εταιρεία 

παραγωγής, προμήθειας και διάθεσης ραδιοφωνικών προγραμμάτων.  

 

Όπως ανακοινώθηκε στη Συνέντευξη Τύπου, ο «SuperΣΠΟΡ FM» εκπέμπει σε 

όλες τις πόλεις της Κύπρου από τις εξής συχνότητες: Λευκωσία στους 104. 0 
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και 104.3 (Ράδιο Επιστροφή), Λεμεσό 93.3 (Skyline Radio), Λάρνακα 103.9 

(Ράδιο Καμάρες) και ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 103.1 (Ράδιο Γκρέκο).  

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ύστερα από σχετική απόφαση της ημερ. 

22.12.2004 (κατά την οποία απουσίαζε το Μέλος κ. Άλεξ Ευθυβούλου), 

απέστειλε επιστολή ημερομηνίας 14.02.2005, θέτοντας ενώπιον του σταθμού 

τις διερευνώμενες παραβάσεις για οποιεσδήποτε εξηγήσεις και / ή παραστάσεις 

σε δεκατέσσερις (14) μέρες από τη λήψη της εν λόγω επιστολής και κάλεσε 

τους εκπροσώπους του σταθμού όπως δηλώσουν κατά πόσο επιθυμούν να 

παρευρεθούν κατά την εξέταση της υπόθεσης.  

 

Στην προαναφερθείσα επιστολή τονίστηκε επίσης, ότι σε περίπτωση που δεν 

ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη λήψη 

απόφασης χωρίς την απάντηση του σταθμού. 

 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις οι οποίες τέθηκαν ενώπιον του σταθμού 

εκτίθενται στα παρακάτω υπό στοιχεία 1-2: 

1. Στις 24/09/2004, ο Ραδιοφωνικός  Σταθμός  «Skyline Radio Fm» άλλαξε το 

καθημερινό αναλυτικό του πρόγραμμα και αλλοίωσε το χαρακτήρα, τη 

φύση και το περιεχόμενο των εκπομπών  του κατά παράβαση των Όρων 

Άδειάς του και συνεπακόλουθα κατά παράβαση  του άρθρου 21(1) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, δεν τηρείται  το πρόγραμμα  το οποίο δεσμεύθηκε να μεταδίδει 

το «Skyline Radio Fm» και αποτελεί μέρος της αίτησής του, με βάση την 

οποία του χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 

ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής εμβέλειας, αλλά παρουσιάζει άλλο πρόγραμμα 

εντελώς διαφορετικό. Οι καθημερινές εκπομπές που θα έπρεπε να 

μεταδίδονταν από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, Just Breakfast, 

Flash Back, DJ Alex, Art Café, Happy Days, Extreme Show, DJ 
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Christopher, Sky Groove Jet, Belle Epoque, Ελεύθερες Πτώσεις, DJ 

Manic Mike και Rock Nights, δεν μεταδόθηκαν καθόλου. Το νέο πρόγραμμα 

το οποίο μεταδόθηκε, έχει εξ’ ολοκλήρου αθλητικό περιεχόμενο, με εξαίρεση 

τη Σύντομη Ενημέρωση, το Πρωινό Καφενείο και την επικαιρική εκπομπή 

Προφίλ Ανφάς. Περαιτέρω, ο σταθμός σύμφωνα με τους Όρους Άδειάς του 

είχε δεσμευθεί να μην συνδέεται με ξένο σταθμό, ωστόσο, συνδέθηκε 14 ώρες 

και 30 λεπτά, με τον αθηναϊκό σταθμό «SuperΣΠΟΡ FM 94.6».  

 

Ύστερα από εξέταση του προγράμματος του σταθμού που μεταδόθηκε στις 

24/09/2004 παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω: 

 Μεταξύ των ωρών 24:00 και 7:00 όπου κανονικά ο σταθμός διέκοπτε 

το πρόγραμμα του μεταδόθηκαν τα προγράμματα Λαύρα Μεσάνυχτα 

(24:00-2:00), Εκπομπή με το Βασίλη Γερασίμου (2:00-6:00), 

Εκπομπή με το Μαχαίρα και το Νικολαίδη (6:00-6:30) και Πρωινό 

Καφενείο (6:30-7:30). 

 Μεταξύ των ωρών 7:00-9:00 μεταδόθηκαν τα προγράμματα Πρώτο 

Πιάτο (7:30-8:00) και Προφίλ Ανφάς (8:00-9:00) αντί του 

προγράμματος Just Breakfast. 

 Μεταξύ των ωρών 9:00-11:00 μεταδόθηκαν τα προγράμματα Με Στυλ 

Αθλητικό (9:00-10:00) και ο Πρωινός Μπουφές (10:00-11:00) αντί 

της εκπομπής Flash Back. 

 Μεταξύ των ωρών 11:00-13:00 μεταδόθηκε η Εκπομπή με τον Ανδρ. 

Δημάτο και Μιχ. Τσώχο (11:00-12:00) και η εκπομπή 12 στα Σπορ 

(12:00-13:00) αντί του προγράμματος DJ Alex. 

 Μεταξύ των ωρών 13:00-14:00 μεταδόθηκε η εκπομπή με το Χρίστο 

Σωτηρακόπουλο αντί του προγράμματος Art Café. 

 Μεταξύ των ωρών 14:00-16:00 μεταδόθηκαν οι εκπομπές Μέσα σ’ όλα 

(14:00-15:00) και η εκπομπή με τον Μπάμπη Χριστόγλου και τον 

Μιχάλη Λιάνη (15:00-17:00) αντί του προγράμματος Happy Days.  

 Μεταξύ των ωρών 16:00 με 18:00 συνέχισε να μεταδίδεται η εκπομπή 

του Μ. Χριστόγλου και Μ. Λιάνη μέχρι τις 17:00 και ακολούθησε η 
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εκπομπή Πάμε Πρακτορείο (17:00-18:00) αντί του προγράμματος DJ 

Christofer. 

 Μεταξύ των ωρών 18:00 και 20:00 μεταδόθηκε η εκπομπή Δώσε Πάσα 

(18:00-19:00) και το Σύστημα Πλυμμήρα (19:00-20:00) αντί του 

προγράμματος Sky Groove Jet. 

 Μεταξύ των ωρών 20:00-22:00 μεταδόθηκε το Κόκτειλ στον αέρα 

αντί του προγράμματος DJ Manic Mike. 

 Μεταξύ των ωρών 22:00-24:00 μεταδόθηκε η Εκπομπή για το 

Κουπόνι του Στοιχήματος αντί του Rock Nıghts. 

Επιπλέον, αντί των Ειδήσεων ανά ώρα (από τις 8:00-20:00) μεταδίδονται 

Σύντομες Ενημερώσεις κάθε μια ώρα. 

 

2. Στις 24/09/2004, ο ραδιοφωνικός σταθμός «Skyline Radio Fm» 

λειτουργούσε με μη εγκεκριμένο  διακριτικό όνομα, κατά παράβαση του 

άρθρου 6(3) των Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

του 2000 Κ.Δ.Π. 10/2000 και κατ’ επέκταση κατά παράβαση του σχετικού  

όρου της άδειάς του, ως προς το εγκεκριμένο όνομα του Σταθμού. 

             

Συγκεκριμένα, ενώ εις την αίτηση την οποία υπέβαλε ο Σταθμός και του 

παρεχωρήθη σχετική άδεια από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, ο σταθμός θα 

λειτουργούσε με το όνομα «Skyline Radio Fm», στις 24/09/2004 λειτουργούσε  

χρησιμοποιώντας  το όνομα “SUPER ΣΠΟΡ FM”.  

 

Χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια των εκπομπών του σταθμού, τόσο οι 

εκφωνητές, όσο και ηχογραφημένα σήματα του σταθμού και trailers 

αναφέρουν: «SuperΣΠΟΡ FM, ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό», «Ακούτε το 

SuperΣΠΟΡ FM, το αθλητικό κανάλι της χώρας», «SuperΣΠΟΡ FM, η 

αθλητική συχνότητα της χώρας»,  «Ακούτε το SuperΣΠΟΡ FM, στους 104.3 

στη Λευκωσία,  93.3 στη Λεμεσό, 103.9 Λάρνακα και 103.1 στην  Ελεύθερη 

περιοχή Αμμοχώστου».   
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Ο Διευθυντής του σταθμού, Στάθης Κυριάκου, με επιστολή του ημερ. 

15.02.2005, ανέφερε στο Διευθυντή της Αρχής, τα ακόλουθα: 

 

«Απαντώντας στην επιστολή σας, ημερομηνίας 14
ης

 Φεβρουαρίου 2005, θα 

ήθελα να σας πληροφορήσω ότι επιθυμούμε να παρευρεθούμε κατά την 

εξέταση της υπόθεσης μας στην οποία αναφέρεσθε». 

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερ. 31.03.2005 κάλεσε το Διευθυντή του Σταθμού 

στη συνεδρία της ημερ. 6.4.2005 κατά την οποία θα εξεταζόταν η υπόθεση. Ο 

δικηγόρος του σταθμού, Ανδρέας Χάσικος, με επιστολή του προς την Αρχή 

ημερομηνίας 05.04.2005 ζήτησε όπως αναβληθεί η υπόθεση σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία. 

 

Η Αρχή έκανε δεκτό το αίτημα του δικηγόρου του σταθμού και με επιστολή 

της ημερομηνίας 07.04.2005 τον πληροφόρησε πως η υπό αναφορά υπόθεση 

θα εξεταστεί την Τετάρτη 20.4.2005. 

 

Κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Αρχής, η οποία έγινε στις 

20.4.2005, παρέστη εκ μέρους του ραδιοφωνικού σταθμού, ο δικηγόρος του 

σταθμού κ. Ανδρέας Χάσικος και ο Διευθυντής του σταθμού, κ. Στάθης 

Κυριάκου. 

 

Αρχικά, ο κ. Χάσικος έκανε λόγο για το αίτημα που υπέβαλε ο σταθμός στην 

Αρχή, για έγκριση του νέου αναβαθμισμένου προγράμματός του.  

 

Η Αρχή, υπέδειξε πως το θέμα τούτο δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 

υπόθεσης και πως η παρουσία εκπροσώπου του σταθμού αποσκοπεί στο να 

ακουσθεί ο σταθμός για τις καταγγελίες που του απαγγέλθηκαν για τις 

συγκεκριμένες ημερομηνίες. 
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Στη συνέχεια, ο δικηγόρος του σταθμού Χάσικος δήλωσε παραδοχή για την 

πρώτη κατηγορία και σημείωσε πως διατηρεί μια επιφύλαξη σχετικά με το 

αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού, όπως αυτό αναφέρεται στο 

κατηγορητήριο. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι ο σταθμός κοινοποίησε στην 

Αρχή το τροποποιημένο του πρόγραμμα, ύστερα από επιστολή που απέστειλε 

η Αρχή, ζητώντας από το σταθμό να την ενημερώσει σχετικά με το πρόσφατο 

αναλυτικό εβδομαδιαίο του πρόγραμμα. «Επειδή δεν υπήρχε απάντηση από την 

Αρχή, η πίστη ήταν ότι ενεκρίθη το τροποποιημένο πρόγραμμα», συμπλήρωσε. 

Ο κ. Χάσικος ανέφερε τέλος επί του προκειμένου, πως οι αλλαγές στις οποίες 

αναφέρεται και οι οποίες είχαν σταλεί παλαιότερα, δεν έχουν σχέση με τις 

τροποποιήσεις που αιτείται τώρα ο σταθμός για αναβάθμιση του 

προγράμματός του. 

 

Κατόπιν, ο κ. Χάσικος δήλωσε παραδοχή και για τη δεύτερη κατηγορία. Σε 

περαιτέρω του σχόλια τόνισε πως το ποσοστό των αθλητικών εκπομπών είναι 

μεγάλο κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία (24.09.2004) εξαιτίας του ότι το 

«Skyline Radio Fm», έκανε δοκιμαστική εκπομπή με απευθείας σύνδεση με 

την Ελλάδα και το σταθμό «SuperΣΠΟΡ FM», καθώς λάμβαναν χώρα 

διαπραγματεύσεις του «Skyline Radio Fm» για προμήθεια του προγράμματος 

του ελλαδικού ραδιοφωνικού σταθμού. 

 

Ο Διευθυντής του σταθμού, κ. Στάθης Κυριάκου συμπλήρωσε πως, «στα 

πλαίσια της αναβάθμισης του «Skyline Radio Fm», διενεργήσαμε έρευνα αγοράς 

και όσον αφορά στη Λεμεσό διαπιστώσαμε ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ο κόσμος 

για το ποδόσφαιρο, δεδομένου ότι υπάρχουν και πολλές ομάδες στη Λεμεσό και 

πως το νέο αυτό πρόγραμμα, καθιστά το σταθμό βιώσιμο». Υπογράμμισε δε, 

πως οι τροποποιήσεις του προγράμματος έγιναν στα πλαίσια της φιλοσοφίας 

του σταθμού, καθώς ουδέποτε θα άλλαζαν, όπως είπε, τη φιλοσοφία του 

σταθμού. «Σκοπός μας είναι να δημιουργούμε ένα πρόγραμμα που να είναι 

βιώσιμο για το σταθμό» σημείωσε ο κ. Κυριάκου, συμπληρώνοντας πως, 

«υπάρχει γενική οικονομική ύφεση που μας επέβαλε διαφοροποίηση του 
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προγράμματός μας και ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι τώρα πολύ 

καλύτερα». «Αρχικά το πρόγραμμα του σταθμού ήταν ως επί το πλείστον 

μουσικό, ενώ τώρα έγινε προσπάθεια να αυξηθούν οι εκπομπές λόγου» 

κατέληξε.  

 

Ο Διευθυντής του σταθμού, κ. Κυριάκου, αναφερόμενος στη δεύτερη 

κατηγορία, τόνισε πως «ο σταθμός συνεχίζει να παίζει το σήμα του, με 

καινούριο, όμως, σποτάκι όπου ακούγεται SuperΣΠΟΡ FM από τον Sky Fm». 

Διατήρησε, ωστόσο, μια επιφύλαξη, κατά πόσο τη συγκεκριμένη ημερομηνία 

μεταδιδόταν το σποτάκι, καθώς όπως προαναφέρθηκε ήταν δοκιμαστική η 

εκπομπή. 

 

Επιπρόσθετα, ο κ. Χάσικος ανέφερε ότι η «ALPHA Super Sport LTD», έχει τα 

δικαιώματα του «SuperΣΠΟΡ F.Μ. 94.6» Ελλάδος στην Κύπρο, και το 

«Skyline Radio Fm» τα προμηθεύεται από την «ALPHA Super Sport LTD». 

 

Ολοκληρώνοντας τις παρατηρήσεις του ο δικηγόρος του σταθμού, ανέφερε τ’ 

ακόλουθα: «Επειδή οι συγκεκριμένες παραβάσεις που έχουμε παραδεχθεί έχουν 

σχέση με τη βιωσιμότητα του σταθμού και επειδή τα δεδομένα όπως αυτά 

εμφανίζονται σήμερα στο πεδίο που αφορά το ραδιόφωνο, αυτό πρέπει να 

προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες συμφώνως της Νομοθεσίας, πιστεύουμε ότι η 

συγκεκριμένη συνεργασία του «Skyline Radio Fm» με το SuperΣΠΟΡ FM 

μπορεί να προσφέρει κάτι το διαφορετικό, τοπικά στη Λεμεσό. Στα πλαίσια της 

ευελιξίας που πρέπει να δείχνει η Αρχή και της κατανόησης του γεγονότος ότι 

σήμερα η βιωσιμότητα των ραδιοφωνικών σταθμών είναι πολύ δύσκολη, θα 

πρέπει η Αρχή να αντικρύσει με μεγάλη κατανόηση τις παραβάσεις που σήμερα 

παραδεχθήκαμε ενώπιόν σας. Εξού και η κοινοποίηση γι’ αλλαγή του 

προγράμματος και προσαρμογή συμφώνως του Νόμου και των Κανονισμών. Το 

«Skyline Radio Fm» δεν έχει παρόμοιες παραβάσεις και πιστεύω να κριθεί με 

μεγάλη επιείκεια. Με βάση τα δεδομένα του τοπικού σταθμού, είχε πολύ μεγάλα 

οικονομικά προβλήματα και για να μπορέσει να διεξέλθει αυτά τα προβλήματα, 
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έκανε τη συνεργασία με το SuperΣΠΟΡ FM. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και το 

«Skyline Radio Fm» χρειάζονται βοήθεια και όχι πρόστιμο που θα κρίνει την 

επιβίωσή τους. Συμφώνως πάντα, με τους Νόμους και τους Κανονισμούς». 

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και 

περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων και των προφορικών εξηγήσεων του 

σταθμού και κρίνουμε ότι: 

 

Στις 24.09.2004 (υπό στοιχείο 1) ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός Λεμεσού, 

«Skyline Radio Fm», στον οποίο χορηγήθηκε στις 12.06.2002 άδεια σταθμού 

γενικού ενδιαφέροντος, άλλαξε το καθημερινό αναλυτικό του πρόγραμμα και 

αλλοίωσε το χαρακτήρα, τη φύση και το περιεχόμενο των εκπομπών του, όπως 

άλλωστε παραδέχθηκε εκ μέρους του σταθμού ο δικηγόρος του, Ανδρέας 

Χάσικος. Οι εν λόγω ενέργειες του σταθμού έγιναν κατά παράβαση του 

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

7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Συγκεκριμένα, το «Skyline Radio Fm» μετέδωσε εντελώς διαφορετικό 

πρόγραμμα από αυτό με το οποίο είχε δεσμευτεί και το οποίο αποτελεί μέρος 

της αίτησής του, με βάση την οποία του χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης, 

εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής εμβέλειας. Οι 

καθημερινές εκπομπές που θα έπρεπε να μεταδίδονταν από τη Δευτέρα μέχρι 

και την Παρασκευή, Just Breakfast, Flash Back, DJ Alex, Art Café, Happy 

Days, Extreme Show, DJ Christopher, Sky Groove Jet, Belle Epoque, 

Ελεύθερες Πτώσεις, DJ Manic Mike και Rock Nights, δεν μεταδόθηκαν 

καθόλου. Το νέο πρόγραμμα το οποίο μεταδόθηκε, έχει εξ’ ολοκλήρου 

αθλητικό περιεχόμενο, με εξαίρεση τη Σύντομη Ενημέρωση, το Πρωινό 

Καφενείο και την επικαιρική εκπομπή Προφίλ Ανφάς. Περαιτέρω, ο σταθμός 

σύμφωνα με τους Όρους Άδειάς του είχε δεσμευθεί να μην συνδέεται με ξένο 

σταθμό, ωστόσο, συνδέθηκε 14 ώρες και 30 λεπτά, με τον αθηναϊκό σταθμό 

«SuperΣΠΟΡ FM 94.6».  
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Πιο συγκεκριμένα και όπως προκύπτει από την εξέταση του προγράμματος του 

σταθμού που μεταδόθηκε στις 24/09/2004, παρατηρήθηκε ότι: 

 Μεταξύ των ωρών 24:00 και 7:00 όπου κανονικά ο σταθμός διέκοπτε 

το πρόγραμμα του μεταδόθηκαν τα προγράμματα Λαύρα Μεσάνυχτα 

(24:00-2:00), Εκπομπή με το Βασίλη Γερασίμου (2:00-6:00), 

Εκπομπή με το Μαχαίρα και το Νικολαίδη (6:00-6:30) και Πρωινό 

Καφενείο (6:30-7:30). 

 Μεταξύ των ωρών 7:00-9:00 μεταδόθηκαν τα προγράμματα Πρώτο 

Πιάτο (7:30-8:00) και Προφίλ Ανφάς (8:00-9:00) αντί του 

προγράμματος Just Breakfast. 

 Μεταξύ των ωρών 9:00-11:00 μεταδόθηκαν τα προγράμματα Με Στυλ 

Αθλητικό (9:00-10:00) και ο Πρωινός Μπουφές (10:00-11:00) αντί 

της εκπομπής Flash Back. 

 Μεταξύ των ωρών 11:00-13:00 μεταδόθηκε η Εκπομπή με τον Ανδρ. 

Δημάτο και Μιχ. Τσώχο (11:00-12:00) και η εκπομπή 12 στα Σπορ 

(12:00-13:00) αντί του προγράμματος DJ Alex. 

 Μεταξύ των ωρών 13:00-14:00 μεταδόθηκε η εκπομπή με το Χρίστο 

Σωτηρακόπουλο αντί του προγράμματος Art Café. 

 Μεταξύ των ωρών 14:00-16:00 μεταδόθηκαν οι εκπομπές Μέσα σ’ όλα 

(14:00-15:00) και η εκπομπή με τον Μπάμπη Χριστόγλου και τον 

Μιχάλη Λιάνη (15:00-17:00) αντί του προγράμματος Happy Days.  

 Μεταξύ των ωρών 16:00 με 18:00 συνέχισε να μεταδίδεται η εκπομπή 

του Μ. Χριστόγλου και Μ. Λιάνη μέχρι τις 17:00 και ακολούθησε η 

εκπομπή Πάμε Πρακτορείο (17:00-18:00) αντί του προγράμματος DJ 

Christofer. 

 Μεταξύ των ωρών 18:00 και 20:00 μεταδόθηκε η εκπομπή Δώσε Πάσα 

(18:00-19:00) και το Σύστημα Πλυμμήρα (19:00-20:00) αντί του 

προγράμματος Sky Groove Jet. 

 Μεταξύ των ωρών 20:00-22:00 μεταδόθηκε το Κόκτειλ στον αέρα 

αντί του προγράμματος DJ Manic Mike. 



 11 

 Μεταξύ των ωρών 22:00-24:00 μεταδόθηκε η Εκπομπή για το 

Κουπόνι του Στοιχήματος αντί του Rock Nıghts. 

Επιπλέον, αντί των Ειδήσεων ανά ώρα (από τις 8:00-20:00) μεταδίδονται 

Σύντομες Ενημερώσεις κάθε μια ώρα. 

 

Στις 24.09.2004 (υπό στοιχείο 2) ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός Λεμεσού, 

«Skyline Radio Fm», στον οποίο χορηγήθηκε στις 12.06.2002 άδεια σταθμού 

γενικού ενδιαφέροντος, άλλαξε το διακριτικό του όνομα, όπως άλλωστε 

παραδέχθηκε εκ μέρους του σταθμού ο δικηγόρος του, Ανδρέας Χάσικος. Οι 

εν λόγω ενέργειες του σταθμού έγιναν κατά παράβαση του Κανονισμού 6(3) 

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

Κ.Δ.Π. 10/2000. 

 

Συγκεκριμένα, με βάση την αίτηση την οποία υπέβαλε ο σταθμός και βάση της 

οποίας του παραχωρήθηκε η σχετική άδεια από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, το 

διακριτικό όνομα του σταθμού είναι «Skyline Radio Fm». Στις 24.09.2004,  ο 

σταθμός λειτουργούσε χρησιμοποιώντας το όνομα “SUPER ΣΠΟΡ FM”. 

Χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια των εκπομπών του σταθμού, τόσο οι 

εκφωνητές, όσο και ηχογραφημένα σήματα του σταθμού και trailers ανέφεραν: 

«SuperΣΠΟΡ FM, ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό», «Ακούτε το SuperΣΠΟΡ FM, 

το αθλητικό κανάλι της χώρας», «SuperΣΠΟΡ FM, η αθλητική συχνότητα της 

χώρας»,  «Ακούτε το SuperΣΠΟΡ FM, στους 104.3 στη Λευκωσία,  93.3 στη 

Λεμεσό, 103.9 Λάρνακα και 103.1 στην  Ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου».   

 

Η Αρχή επισημαίνει, αναφορικά με την επιφύλαξη την οποία διατύπωσε ο 

δικηγόρος του σταθμού σχετικά με το εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα του 

σταθμού όπως αυτό διατυπώνεται στο κατηγορητήριο, ότι το συγκεκριμένο 

αποτελεί και το εγκεκριμένο πρόγραμμα του σταθμού βάσει του οποίου του 

χορηγήθηκε η άδεια και πως ουδέποτε υποβλήθηκε αίτημα από το σταθμό για 

τροποποίηση του προγράμματός του.  
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Η δε επιστολή της Αρχής προς το σταθμό, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. 

Χάσικος είναι η επιστολή ημερ.01.03.2004 με αρ. φακ. 5.7.01, στην οποία 

σημειώθηκαν τα εξής: «Στα πλαίσια του δειγματοληπτικού ελέγχου που η 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης προβαίνει κατά διαστήματα, καλείστε όπως 

υποβάλετε στην Αρχή πρόσφατο αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα των 

εκπομπών του σταθμού σας». 

 

Η Αρχή, υπογραμμίζει πως στα πλαίσια των προαναφερθέντων 

δειγματοληπτικών ελέγχων, ζητούνται αρκετές φορές τα εβδομαδιαία 

αναλυτικά προγράμματα των σταθμών και τούτο δεν συνεπάγεται ότι εάν οι 

σταθμοί καταθέσουν διαφοροποιημένο πρόγραμμα από το εγκεκριμένο τους, 

τότε νομιμοποιείται αυτόματα το νέο τους πρόγραμμα και οι όποιες αυθαίρετες 

αλλαγές στις οποίες προέβηκαν.  

 

Στην περίπτωση που ένας σταθμός επιθυμεί να αλλάξει το πρόγραμμα του, το 

οποίο συμπεριλαμβάνεται στην αίτησή του το περιεχόμενο της οποίας αποτελεί 

μέρος των Όρων Άδειάς του, οφείλει να ενημερώσει εκ των προτέρων την 

Αρχή και εάν και εφόσον εγκριθεί το αίτημά του, τότε νομιμοποιείται να 

προβεί στις αλλαγές. Το ότι ο σταθμός ανταποκρίθηκε στην προαναφερθείσα 

επιστολή της Αρχής και απέστειλε το αναλυτικό εβδομαδιαίο του πρόγραμμα 

στις 05.03.2004, τούτο δεν σημαίνει πως το διαφοροποιημένο του πρόγραμμα 

νομιμοποιήθηκε.  

 

Ωστόσο, όμως, όπως παραδέχθηκε και ο δικηγόρος του σταθμού, το 

τροποποιημένο αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού, όπως 

υποβλήθηκε στην Αρχή στις 05.03.2004, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το 

πρόγραμμα που μεταδόθηκε στις 24.09.2004, ημερομηνία για την οποία 

διατυπώθηκε κατηγορία εναντίον του σταθμού για αλλαγή του προγράμματός 

του. Ούτε οι αλλαγές που αιτείται στην παρούσα φάση ο σταθμός έχουν σχέση 

με τις αλλαγές του προγράμματος που υποβλήθηκε στις 05.03.2004. 
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Αναφορικά δε, με την επιστολή στην οποία αναφέρθηκε αρκετές φορές ο 

δικηγόρος του σταθμού, ημερ. 28.02.2005, σχετικά με το αίτημα για έγκριση 

του νέου του προγράμματος, την οποία απέστειλε ο σταθμός αφότου έλαβε την 

επιστολή της Αρχής για τις διερευνώμενες παραβάσεις, η Αρχή τονίζει πως το 

αίτημα τούτο θα εξεταστεί εν ευθέτω χρόνο. Υπογραμμίζει ωστόσο, πως το εν 

λόγω αίτημα δεν επηρεάζει τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν εναντίον του 

σταθμού, σχετικά με το πρόγραμμά του κατά την ημερομηνία  24.9.2004 (υπό 

στοιχείο 1).  

 

Σχετικά με το επιχείρημα του σταθμού, όπως το ανέπτυξαν ο δικηγόρος που 

τον εκπροσωπεί και ο Διευθυντής του σταθμού, κ. Στάθης Κυριάκου, ότι η 

διαφοροποιημένη εκπομπή του «αποτελούσε δοκιμαστική μετάδοση» καθώς 

και με τη θέση ότι διενεργήθηκε έρευνα αγοράς και διαπιστώθηκε ενδιαφέρον 

στη Λεμεσό για το ποδόσφαιρο και οι αλλαγές στο πρόγραμμα θα 

καθιστούσαν το σταθμό βιώσιμο, η Αρχή τονίζει ότι η άδεια παραχωρήθηκε 

στο σταθμό κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια και δεσμεύσεις. Εάν ο σταθμός 

πληροφορούσε εκ των προτέρων την Αρχή ότι θα μετεξελισσόταν σε θεματικό 

αθλητικό σταθμό και θα έπαυε να ήταν σταθμός γενικού ενδιαφέροντος με 

στόχο να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα ατόμων, 

προσφέροντας Ενημέρωση, Ψυχαγωγία και Επιμόρφωση και στις 

ενημερωτικές εκπομπές να δίδεται η ευκαιρία σε ανθρώπους της πολιτικής, 

της ιατρικής – επιστήμης, της πολιτιστικής ζωής του τόπου, να 

παρουσιάσουν το έργο και τις απόψεις τους, αναφορικά με διάφορα θέματα 

που μας απασχολούν, όπως είχε δεσμευθεί, τότε πιθανόν να μην χορηγούσε 

άδεια στο συγκεκριμένο σταθμό. 

 

Επίσης, παρά τους ισχυρισμούς του δικηγόρου του σταθμού για το θέμα 

επιβίωσης του σταθμού, το οποίο ηγέρθει, η Αρχή υπογραμμίζει πως ο 

σταθμός είχε την υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως  με τους Όρους της 

Άδειάς του και να μην προβεί σε οποιαδήποτε αυθαίρετη αλλαγή του 
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προγράμματός του ως και αλλαγή του διακριτικού του ονόματος, χωρίς την εκ 

των προτέρων ενημέρωση και τη σχετική έγκριση της Αρχής.  

 

Η Αρχή θα ήθελε να επισημάνει για μια ακόμη φορά ότι, οι ισχυρισμοί για 

οικονομικά προβλήματα του σταθμού, δεν μπορούν να αποτελέσουν 

δικαιολογία με οποιοδήποτε τρόπο, της παράβασης των Όρων Άδειας. 

 

Η Αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη, όσον αφορά τη διαπίστωση ως προς την 

αλλαγή του χαρακτήρα του σταθμού, τα ευρήματα της αρμόδιας Λειτουργού 

σχετικά με τα ποσοστά του τύπου προγράμματος, που υποδηλώνουν ότι στις 

24.9.2004 το περιεχόμενο των εκπομπών του σταθμού ήταν κατά 90% 

αθλητικά. Η Αρχή τονίζει πως το ότι ο σταθμός είναι αθλητικός προκύπτει και 

από τις διαφημίσεις οι οποίες καταχωρήθηκαν στον ημερήσιο Τύπο, αντίγραφα 

των οποίων δόθηκαν και στο δικηγόρο του σταθμού κατά την ακροαματική 

διαδικασία. Στις εν λόγω διαφημίσεις  το «SuperΣΠΟΡ FM» διαφημίζεται ως 

«ραδιόφωνο με στυλ… αθλητικό», καθώς επίσης ως «ραδιόφωνο με στυλ… 

αθλητικό αλλά και πολιτικό». 

 

Ως εκ τούτου, πέραν της σχετικής παραδοχής του δικηγόρου του σταθμού, των 

δημοσιευμάτων στον Τύπο, του περιεχομένου της συνέντευξης Τύπου 

ημερομηνίας 17.09.2004 και των συμπερασμάτων από την παρακολούθηση 

του προγράμματος του σταθμού κατά τις 24.9.2004, η Αρχή κρίνει ότι ενώ το 

«Skyline Radio Fm»» αδειοδοτήθηκε ως σταθμός γενικού ενδιαφέροντος, 

εκπέμπει ως «SuperΣΠΟΡ FM» ο οποίος είναι θεματικός αθλητικός σταθμός 

που αναμεταδίδει το πρόγραμμα του αντίστοιχου ελλαδικού καναλιού και το 

οποίο εμπλουτίζει με ελάχιστα κυπριακά προγράμματα.  

 

Ενόψει των ανωτέρω η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχουν παραβάσεις 

του άρθρου 21(1) (υποστοιχείο 1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του 
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Κανονισμού 6(3) (υποστοιχείο 2) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

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

 

Η Αρχή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)ζ, έχει δώσει στο σταθμό το 

δικαίωμα να ακουσθεί και μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή των, κατά την 

κρίση της, επιβαλλόμενων κυρώσεων. 

 

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

στο σταθμό την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση της παράβασης, 

για σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

 

Η Αρχή καλεί το σταθμό, εάν επιθυμεί και παρά το γεγονός ότι ακούσθηκε, για 

σκοπούς μετριασμού της ποινής να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως για 

σκοπούς επιβολής κυρώσεων μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την λήψη 

της παρούσας επιστολής. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση μέσα στην 

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

  

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                     

                                                                             (ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ) 

                     Πρόεδρος 

             Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
Ν.Χ.  
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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 2/2005(38)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟ TON ΤΟΠΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

«SKYLINE RADIO FM» 

 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 19 Οκτωβρίου, 2005 

 

 

Ενώπιον:  κ.κ. Νίκου Παπαϊωάννου, Προέδρου, Ανδρέα Ιωάννου, 

Αντιπροέδρου, Νίκου Παπαμιχαήλ, κας Μαίρης Κουτσελίνη και κας Μαρίας 

Δωρίτη, Μελών. 

 

Εκ μέρους του ραδιοφωνικού σταθμού «Skyline Radio FM»: κ. Αντρέας 

Χάσικος, Δικηγόρος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 20 Απριλίου 2005, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην 

παρούσα υπόθεση υπάρχουν παραβάσεις του άρθρου 21(1) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(I)/98 (όπως αυτός 

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

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

10/2000). 

 

Το άρθρο 21(1) αναφέρει: 

«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 σταθμού, 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 Κανονισμός 6(3) αναφέρει: 

«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 στο σταθμό 

το δικαίωμα να ακουσθεί και μπορούσε να προχωρήσει στην επιβολή των κατά 

την κρίση της επιβαλλομένων κυρώσεων. 

 

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

στο σταθμό την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά την διαπίστωση της 

παράβασης, για σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

 

Η Αρχή  με επιστολή της ημερομ. 27.07.2005, κάλεσε το σταθμό, εάν επιθυμεί, 

όπως υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως για σκοπούς επιβολής κυρώσεων 

μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από τη 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 κυρώσεων. 

 

Ο δικηγόρος του σταθμού, κ. Ανδρέας Χάσικος, απέστειλε στην Αρχή 

επιστολή με ημερ.29/07/2005 εκφράζοντας την επιθυμία να κληθεί κατά την 

ημέρα που θα επιβληθούν οι κυρώσεις εναντίον του σταθμού. 

  

Ο σταθμός με επιστολή του Γενικού Διευθυντή του, Στάθη Κυριάκου, ημερομ. 

24.8.2005, υπέβαλε γραπτώς τις παρακάτω απόψεις για σκοπούς επιβολής 

κυρώσεων: 

 «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
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Επήρα τη 15σέλιδη απόφαση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ημερομηνίας 

20
ης

 Απριλίου 2005 και, ασκώντας το δικαίωμα της γραπτής απάντησης που η 

Αρχή μας παραχώρησε, αναφέρω λεπτομερειακά τις δικές μας θέσεις. 

 

Η δημοσιογραφική διάσκεψη 

Κατ’ αρχήν, θέλω να αναφερθώ στα συμπεράσματα που συνάγει η Αρχή από 

δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με την δημοσιογραφική μας διάσκεψη της 17
ης

 

Σεπτεμβρίου 2004, την οποία διοργάνωσε η ALPHA Super Sport LTD σε 

συνεργασία με τον Αθηναϊκό ραδιοσταθμό SuperΣΠΟΡ FM και τα οποία δεν 

προήλθαν από δική μας πληροφόρηση και φυσικά δεν είναι δίκαιο να 

χρησιμοποιηθούν για να κριθεί το Skyline Radio FM. Εν πάση περιπτώσει, όλοι 

πρέπει να κρινόμαστε από αυτά που πράγματι λέμε και όχι από τιςοποιεσδήποτε 

τυχόν εντυπώσεις σχηματίζουν δημοσιογράφοι που καλούνται να μεταδώσουν 

στην κοινή γνώμη τα λεχθέντα. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε, ως 

προσκεκλημένει ακροατές, μαζί με τους δημοσιογράφους, εκείνη την 

δημοσιογραφική διάσκεψη και μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο κ. 

Σπύρος Αρότης, σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρθηκε στη «δημιουργία 

αθλητικού σταθμού στην Κύπρο με την ονομασία SuperΣΠΟΡ FM» ή στο ότι «ο 

νέος σταθμός είναι απότοκο της συνεργασίας του αθηναϊκού σταθμού 

SuperΣΠΟΡ FM 94,6 με την ALPHA Super Sport LTD» ή στο ότι «ο 

SuperΣΠΟΡ FM εκπέμπει σε όλες τις πόλεις της Κύπρου από τις εξής 

συχνότητες: Λευκωσία στους 104.0 και 104.3 (Ράδιο Επιστροφή), Λεμεσό 93.3 

(Skyline Radio), Λάρνακα 103.9 (Ράδιο Καμάρες) και ελεύθερη περιοχή 

Αμμοχώστου 103.1 (Ράδιο Γκρέκο)». 

 

Επομένως, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όσα σχετικά ναφέρονται 

στην 2
η
 σελίδα της απόφασης της Αρχής.  

 

Αντίθετα, στη δημοσιογραφική διάσκεψη ο κ. Σπύρος Αρότης ξεκαθάρισε από 

την αρχή ότι μιλούσε για ραδιοφωνικό πρόγραμμα ελλαδικό και κυπριακό, το 

οποίο θα εκπέμπετο από τους 4 συγκεκριμένους τοπικούς ραδιοσταθμούς, 

δηλαδή «Λευκωσία -104.3- Ράδιο Επιστροφή, Λεμεσός -93.3- SKY FM, 

Λάρνακα -103.9- Ράδιο Καμάρες, Αμμόχωστος (Ελεύθερη Περιοχή) -103.1- 

Ράδιο Greco». (Αναφορικά με τη Λευκωσία σε καμιά περίπτωση δεν 

αναφέρθηκε στην συχνότητα 104, όπως λανθασμένα καταγράφει η αρμόδια 

λειτουργός της Αρχής). 
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Επισυνάπτω την 3σέλιδη εισαγωγική ομιλία του κ. Αρότη στην δημοσιογραφική 

διάσκεψη της 17
ης

 Δεκεμβρίου 2004, που διάβασε και διένειμε στους 

δημοσιογράφους και στους προσκεκλημένους ακροατές και η οποία είμαι 

σίγουρος ότι θα σας πείσει για την ορθότητα των πιο πάνω ισχυρισμών μου. 

Εν πάση περιπτώσει, εκείνη η δημοσιογραφική διάσκεψη δόθηκε από την  Alpha 

SuperSport, κυπριακή εταιρεία παραγωγής, προμήθειας και διάθεσης 

ραδιοφωνικών προγραμμάτων και τον ελλαδικό ραδιοσταθμό SuperΣΠΟΡ FM 

94,6 και όχι από το Skyline Radio FM. Κατά συνέπεια, το Skyline Radio FM δεν 

είναι δίκαιο να κριθεί με βάση τα όσα είχαν λεχθεί στην διάσκεψη. 

 

Οι διαφημίσεις 

Το Skyline Radio FM σε καμιά περίπτωση δεν έδωσε διαφημίσεις για την 

λειτουργία, το πρόγραμμα και τη συχνότητα του ραδιοσταθμού στον ημερήσιο 

Τύπο, σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ή σε οποιουσδήποτε άλλους και κατά 

συνέπεια δεν είναι δίκαιο να κριθεί με βάση τέτοιες διαφημίσεις. Οι σχετικές 

διαφημίσεις στις οποίες παραπέμπει η απόφαση της Αρχής (σελίδα 14) 

αναφέρονται όχι σε ραδιοσταθμό αλλά σε ραδιοφωνικό πρόγραμμα και 

δόθηκαν από την εταιρεία που παράγει, προμηθεύεται και διαθέτει αυτό το 

πρόγραμμα σε τοπικούς ραδιοσταθμούς, συμπεριλαμβανομένου του Skyline 

Radio FM. 

Εν πάση περιπτώσει, το σλόγκαν «ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό» και 

«ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό αλλά και πολιτικό» είναι φανερό ότι παραπέμπει 

σε ραδιοφωνικό πρόγραμμα και όχι σε ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτό συνάγεται και 

από άλλες διαφημίσεις, που επίσης, είδαν το φώς της δημοσιότητας σε άλλα 

ΜΜΕ.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η διαφήμιση στον Τύπο για την έρευνα ακροαματικότητας 

των προγραμμάτων SuperΣΠΟΡ FM, η οποία αναγράφει: «SuperΣΠΟΡ FM, 

ακροαματικότητα 24,22% έρευνα εταιρείας Εύρεσις. Ευχαριστούμε τους 133 

χιλιάδες ακροατές μας (44,500 γυναίκες και 88,500 άντρες) για την 

εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόγραμμα μας. Ραδιόφωνο με στυλ 

αθλητικό αλλά και πολιτικό. Λευκωσία 104 Ράδιο Επιστροφή, Λεμεσός 93.3 

Sky Radio, Λάρνακα 104 Ράδιο Καμάρες, Αμμόχωστος 103.1 Ράδιο Greco». 

Θα συμφωνείτε μαζί μου ότι αν ο SuperΣΠΟΡ FM θεωρούσε και διαφήμιζε τον 

εαυτό του σαν ραδιοσταθμό δεν θα ανέφερε ότι εκπέμπει μέσω άλλων 
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ραδιοσταθμών. Επισυνάπτω 2 διαφορετικά περιοδικά, «Το Ποδόσφαιρο» και 

την «Αθλητική της Κυριακής» που δημοσιεύουν τέτοιες διαφημίσεις. 

 

Επίσης, επισυνάπτω τηλεοπτική διαφήμιση των προγραμμάτων SuperΣΠΟΡ FM, 

που άρχισαν να προβάλλουν η LTV και ο Alpha από τον Σεπτέμβριο του 2004 

και στην οποία φαίνεται καθαρά ότι τα προγράμματα εκπέμπονται από τους 

ραδιοσταθμούς Ράδιο Επιστροφή 104.3, Sky Radio 93.3, Ράδιο Καμάρες 103.9 

και Ράδιο Greco 103.1. 

 

Ακόμη, παραπέμπω σε ραδιοφωνική διαφήμιση των προγραμμάτων SuperΣΠΟΡ 

FM, την οποία εκπέμπει και το Skyline Radio FM, όπου αναφέρονται τα 

ακόλουθα: «Ακούτε  SuperΣΠΟΡ FM από το Ράδιο Επιστροφή στην Λευκωσία, 

το Sky Radio στη Λεμεσό, το Ράδιο Καμάρες στην Λάρνακα και το Ράδιο Greco 

στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου». Η διαφήμιση αυτή εκπέμπεται στις 06.25, 

10.25, 14.05 και 21.55 (Επισυνάπτω σχετικό cd). 

 

Τέλος, επιτρέψετε μου να διαφωνήσω με το συμπέρασμα της Αρχής ότι επειδή το 

πρόγραμμα SuperΣΠΟΡ FM διαφημίζεται ως «ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό» 

και «ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό αλλά και πολιτικό» αυτό επιβεβαιώνει ότι το 

Skyline Radio FM είναι σταθμός αθλητικός. Ακόμη και αν ο SuperΣΠΟΡ FM 

ήταν ραδιοσταθμός και όχι ραδιοφωνικό πρόγραμμα, θα έπρεπε να κριθεί με 

βάση το περιεχόμενο των εκπομπών του και όχι το περιεχόμενο της διαφήμισης 

του. 

 

Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει αυτή τη θέση μου: 

Το ΡΙΚ2 αυτοδιαφημίζεται εδώ και αρκετό καιρό ως «Το αθλητικό κανάλι του 

ΡΙΚ». Είναι πράγματι αποκλειστικά αθλητικό το ΡΙΚ2 ή, έστω, κατά το 

μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών του αθλητικό; Ασφαλώς, όχι. Δεν πρέπει να 

παίρνει κανείς τοις μετρητοίς το περιεχόμενο μιας διαφήμισης. Είναι γνωστό 

στον κόσμο της διαφήμισης ότι συχνά οι διαφημιστές ή οι διαφημιζόμενοι θέλουν 

να υπερτονίσουν μια συγκεκριμένη πτυχή ενός προϊόντος ή μιάς υπηρεσίας τους 

χωρίς να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πτυχή είναι η μόνη. Αυτό, προφανώς, 

ισχύει και στην περίπτωση των προγραμμάτων του SuperΣΠΟΡ FM, τα οποία 

εκπέμπονται από τοπικούς ραδιοσταθμούς. Αν το συμπέρασμα της Αρχής «ότι ο 

σταθμός είναι αθλητικός» ήταν σωστό τότε πώς ερμηνεύεται το σλόγκαν 

«ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό αλλά και πολιτικό»; 
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Το περιεχόμενο των προγραμμάτων 

 

Στην απόφαση αναφέρεται, ακόμη, ότι «η Αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη, όσον 

αφορά τη διαπίστωση ως προς την αλλαγή του χαρακτήρα του σταθμού, τα 

ευρήματα της αρμόδιας Λειτουργού», σχετικά με τα ποσοστά του τύπου 

προγράμματος, που υποδηλώνουν ότι στις 24/9/2004 το περιεχόμενο των 

εκπομπών του σταθμού ήταν κατά 90% αθλητικά». Επιτρέψετε μου να 

υποστηρίξω ότι τα ευρήματα αυτά είναι δεν τεκμηριώνονται από την 

πραγματικότητα. 

Ας δούμε τα προγράμματα για να διαπιστώσουμε αν είναι ή όχι σωστά τα 

ευρήματα: 

Η εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου (2.00-6.00), περιλάμβανε μουσική.  

Η εκπομπή Πρωϊνό Καφενείο (6.30-7.30), περιλάμβανε ανασκόπηση των 

εφημερίδων (διαφόρων πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 

άλλων ειδήσεων αλλά όχι αθλητικών θεμάτων) μαζί με σχόλια των 

δημοσιογράφων. 

Η εκπομπή Προφίλ Ανφάς (8.00-9.00), περιλάμβανε ενημέρωση / πληροφόρηση 

/επιμόρφωση/συζητήσεις για θέματα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα 

δημοσίου ενδιαφέροντος (αλλά όχι αθλητικά). 

Η εκπομπή Κοκτέιλ (20.00-22.00), περιλαμβάνει πολιτιστικά θέματα 

διανθισμένα με μουσική, συνεντεύξεις καλλιτεχνών, δισκοπαρουσίαση, αναφορές 

και σχόλια για εκθέσεις εικαστικών, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές και 

κινηματογραφικές παραστάσεις, φεστιβάλ αλλά και θέματα υγείας και 

περιβάλλοντος. 

Προσθέτοντας τις ώρες των πιο πάνω  μη αθλητικών προγραμμάτων βλέπουμε 

ότι ανέρχονται σε 8 ώρες από τις 24, δηλαδή καταλάμβαναν το 33% του 

συνολικού χρόνου των εκπομπών μας της 24
ης

 /9/2004.  

Σ’ αυτά πρέπει να προσθέσουμε περίπου 12 μη αθλητικά δελτία ειδήσεων των 4 

περίπου λεπτών το καθένα. Επομένως, πώς η αρμόδια Λειτουργός μπορεί να 

μιλά για 90% αθλητικό περιεχόμενο των εκπομπών μας της 24
ης

/9/2004; 

Το πιο σημαντικό, όμως, που θέλω να αναφέρω είναι ότι όπως έχει ήδη τονίσει 

ο δικηγόρος μας κ. Α. Χάσικος, οι εκπομπές μας εκείνων των ημερών ήταν 

δοκιμαστικές με βάση τα αναβαθμισμένα προγράμματά μας, που είχαν αρχίσει 

στις 18/9/2004, δηλαδή 7 μέρες πρίν από την επίμαχη ημερομηνία. Τις επόμενες 

ημέρες, και από τότε μέχρι σήμερα (δηλαδή, για 11 ολόκληρους μήνες) το 



 22 

πρόγραμμα μας έχει ουσιαστικά σταθεροποιηθεί και, επομένως, κρίνοντας την 

ουσία των σε βάρος μας κατηγοριών πιστεύω ότι είναι δίκαιο να κριθούμε μόνο 

με βάση το σύνολο αυτού του προγράμματος και όχι μόνο με βάση τις εκπομπές 

της 24
ης

/9/2004.  

  

Θα συμφωνείτε μαζί μου ότι θα ήταν άδικο να κριθεί, για παράδειγμα, ο 

ραδιοσταθμός Χ μια συγκεκριμένη ημέρα κατά την οποία οι δημοσιογράφοι και 

οι συνεργάτες του απεργούν, με αποτέλεσμα την ανατροπή του προγράμματός 

του.  

 

Θα ήταν, επίσης, άδικο αν οποιοσδήποτε ραδιοσταθμός κατηγορείτο για αλλαγή 

του προγράμματος του, την οποία επιβάλλει είτε η ανάγκη κάλυψης έκτακτων 

γεγονότων (π.χ. αεροπορικές τραγωδίες, θεομηνίες με μεγάλες ζημιές και πολλά 

θύματα, τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ) είτε η παροχή αδειών στους 

δημοσιογράφους και συνεργάτες του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

 

Αλλά, σπεύδω να υπογραμμίσω ότι μπορεί οι εκπομπές μας να άλλαξαν από το 

Σεπτέμβριο του 2004, όμως η φιλοσοφία του νέου προγράμματος μας 

παραμένει η ίδια με την ήδη εγκριθείσα από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης. 

Απλώς, το νέο πρόγραμμα βελτιώνει και αναβαθμίζει ουσιαστικά τις 

προηγούμενες εκπομπές, αφαιρώντας χρόνο κυρίως από τις ψυχαγωγικές. 

Παραθέτω συγκριτικούς πίνακες των δύο προγραμμάτων που αποδεικνύουν 

αυτήν την άποψή μου: 

 

Προηγούμενο                                                                         Νέο  

Πρόγραμμα             Πρόγραμμα  

Πληροφοριακά  5%      10% 

Επιμορφωτικά  10%       6% 

Ψυχαγωγικά   60%      27% 

Πολιτιστικά   15%       3% 

Αθλητικά   5%      51% 

Υγεία και Περιβάλλον 5%       3%  
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Επίσης: Από τις 12.00 μέχρι τις 24.00 τα Ενημερωτικά είναι 12% και τα 

Πολιτιστικά 6% (ενώ ο νόμος μας επιβάλλει μόνο 7% και 2% αντίστοιχα). 

 

Στην απόφαση της Αρχής επισημαίνεται, επίσης, ότι στον Skyline Radio FM 

«αντί των ειδήσεων ανα ώρα μεταδίδονται Σύντομες Ενημερώσεις κάθε μια 

ώρα». Με όλο τον σεβασμό και την εκτίμηση προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου επιτρέψετε μου να διατυπώσω ελεύθερα την άποψη μου ότι η αρμόδια 

Λειτουργός της Αρχής είτε δεν άκουσε τις σχετικές εκπομπές στις οποίες κάνει τη 

συγκεκριμένη αναφορά είτε δεν γνωρίζει τί είναι Δελτίο Ειδήσεων. (Επισυνάπτω 

δείγμα Δελτίου Ειδήσεων που μεταδίδουμε για να διαπιστώσετε και εσείς ότι 

πρόκειται για Δελτίο Ειδήσεων). Άλλωστε, αν ένας ραδιοσταθμός προλογίζοντας 

το Δελτίο Ειδήσεων του το αποκαλεί Σύντομη Ενημέρωση αυτό δεν παύει να 

είναι Δελτίο Ειδήσεων. 

 

Στην απόφαση της Αρχής διατυπώνεται η κατηγορία ότι ο Skyline Radio FM 

μετεξελίχθηκε σε θεματικό αθλητικό σταθμό και έπαψε να είναι σταθμός γενικού 

ενδιαφέροντος, «με στόχο να ικανοποιήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερ μερίδα 

ατόμων προσφέροντας ενημέρωση, ψυχαγωγία και επιμόρφωση και στις 

ενημερωτικές εκπομπές να δίδεται η ευκαιρία σε ανθρώπους της πολιτικής, της 

ιατρικής επιστήμης, της πολιτιστικής ζωής του τόπου να παρουσιάσουν το έργο 

και τις απόψεις τους, αναφορικά με διάφορα θέμτατα που μας απασχολούν», 

όπως είχαμε δεσμευθεί. 

Η κατηγορία αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως συνάγεται 

από τα είδη και τα ποσοστά των προγραμμάτων που εκπέμπουμε και τα οποία 

έχω αναφέρει πιο πάνω. 

Προσθέτω ότι ο Skyline Radio FM ταυτόχρονα έχει δεσμευθεί, όπως αναφέρεται 

στην αίτηση για εξασφάλιση άδειας, σε «αντικειμενική αντιμετώπιση των 

πραγμάτων» και σε «προσπάθεια επιμόρφωσης των ακροατών σε νέες 

σύγχρονες αντιλήψεις επί όλων των θεμάτων». 

Με τα νέα, αναβαθμισμένα, προγράμματα μας -χωρίς  Όσον αφορά τη 

σημαντική, με το νέο πρόγραμμα, αναβάθμιση της κάλυψης και προβολής 

αθλητη, ψυχαγωγίαικών θεμάτων παρα αλλαγή της φιλοσοφίας τους –πιστεύω 

ότι επιτυγχάνουμε σε μεγαλύτερο, τώρα, βαθμό –με σοβαρότητα, 

υπευθυνότητα, σύνεση και ρεαλισμό –να υλοποιήσουμε τις πιο πάνω 

δεσμεύσεις μας. Όχι με τραγούδια, πατριωτικές κορώνες και δημαγωγικές 

εξάρσεις. Το επιτυγχάνουμε με τις άλλες  μη αθλητικού περιεχομένου εκπομπές 
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μας και, κυρίως, με την εκπομπή «Προφίλ» (07.30-9.00), που αποδεικνύεται ως  

η πιο αξιόλογη σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πρωινές εκπομπές των άλλων 

ραδιοσταθμών. 

Την εκπομπή «Προφίλ» παρουσιάζουν, καθημερινά ως δίδυμο, οι γνωστοί 

πολιτικοί συντάκτες/αναλυτές της τηλεόρασης Μιχάλης Παυλίδης (του MEGA) 

και Κυριάκος Περίδης (πρώην παρουσιαστής πολιτικών εκπομπών στην 

τηλεόραση του ΡΙΚ). Η εκπομπή είναι 

ενημερωτική/πληροφοριακή/επιμορφωτική και περιλαμβάνει θέματα πολιτικά, 

κοινωνικά και οικονομικά καθώς και διαλόγους με πολιτικούς από την Κύπρο 

και την Ελλάδα, καθηγητές Πανεπιστημίων από την Κύπρο και την Ελλάδα, 

δημοσιογράφους από την Κύπρο και την Ελλάδα και πολίτες της κοινωνίας των 

πολιτών. (Επισυνάπτω ενδεικτικό προσωπικοτήτων που πήραν μέρος στην 

εκπομπή «Προφίλ»). Κρίνοντας από τον χαρακτήρα του προγράμματος αυτού, 

από το επίπεδο των προσωπικοτήτων που παίρνουν μέρος αλλά και από την 

ποιότητα των δημοσιογράφων που το παρουσιάζουν είμαι σίγουρος ότι θα 

συμφωνείτε μαζί μου ότι: Οι στόχοι που είχαμε θέσει ευθύς εξ αρχής, δηλαδή της 

ενημέρωσης, επιμόρφωσης, αντικειμενικής αντιμετώπισης των πραγμάτων και 

επιμόρφωσης των ακροατών σε νέες σύγχρονες αντιλήψεις επί όλων των 

θεμάτων, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα με τα 

νέα, αναβαθμισμένα, προγράμματα μας παρά με τα προηγούμενα. 

 

Όσον αφορά το συμπέρασμα της Αρχής ότι «ενώ το Skyline Radio FM 

αδειοδοτήθηκε ως σταθμούς γενικού ενδιαφέροντος, εκπέμπει ως 

SuperΣΠΟΡFM, ο οποίος είναι θεματικός αθλητικός σταθμός που αναμεταδίδει 

το πρόγραμμα του αντίστοιχου ελλαδικού καναλιού και το οποίο εμπλουτίζει με 

ελάχιστα κυπριακά προγράμματα» με όλο τον σεβασμό προς την Αρχή επιτρέψετε 

μου να αναφέρω ότι και αυτό το συμπέρασμα είναι αστήρικτο. Έχω, ήδη, 

αποδείξει ότι υπάρχουμε και λειτουργούμε ως Skyline Radio FM ενώ πρόγραμμα 

που εκπέμπουμε παράγεται από την Alpha SuperSport. Έχω, επίσης, αποδείξει 

συγκρίνοντας το προηγούμενο με το νέο, αναβαθμισμένο, πρόγραμμα μας ότι δεν 

έχουμε μετατραπεί σε αθλητικό σταθμό ούτε έχουμε αλλάξει φιλοσοφία. Τώρα, 

θα αποδείξω ότι δεν είναι ελάχιστα τα κυπριακά προγράμματα που εκπέμπουμε: 

 

Επισυνάπτω αναλυτικό πρόγραμμα μας τα οποίο ισχύει τους τελευταίους 11 

μήνες (με εξαίρεση, όπως προανέφερα, τις πρώτες ημέρες δοκιμαστικής 

εκπομπής του νέου προγράμματος). Με τον SuperΣΠΟΡ FM Ελλάδας 

συνδεόμαστε στις 10.00-11.00, 11.00-12.00, 14.00-15.00, 22.00-23.00, 23.00-
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24.00, 00.00-02.30, δηλαδή, συνολικά 7,5 ώρες το 24ωρο ή 31%. Οι άλλες 16,5 

ώρες ή 69% είναι κυπριακό πρόγραμμα. 

 

Αλλά, κρίνοντας ακόμη και το πρόγραμμα που μεταδώσαμε στις 24/9/2004, 

βλέπουμε ότι οι κυπριακές εκπομπές δεν είναι ελάχιστες, όπως λανθασμένα 

διαπίστωσε η αρμόδια Λειτουργός της Αρχής, αλλά ανέρχονται στις 9.5 ώρες 

ενώ οι ώρες του ελλαδικού αθλητικού προγράμματος ανέρχονται σε 10.5, αν 

εξαιρέσουμε τα τραγούδια που μεταδόθηκαν μεταξύ 02.00-06.00 (και, βεβαίως, 

τα ελληνικά τραγούδια είτε από την Κύπρο εκπέμπονται είτε από την Ελλάδα δεν 

κάνουν καμιά διαφορά στο πρόγραμμα). 

Παραθέτω τις ώρες των κυπριακών και των ελλαδικών εκπομπών της 

24
ης

/9/2004 για να αποδείξω τον ισχυρισμό μου: 

 

Κυπριακές                                                              Ελλαδικές  

06.30-07.30                                                             24.00-02.00 

07.30-10.00                                                             06.00-06.30 

12.00-13.00                                                             10.00-12.00 

14.00-15.00                                                             13.00-14.00 

18.00-20.00                                                             15.00-17.00 

20.00-22.00                                                             17.00-18.00 

-------------                                                               22.00-24.00 

 Σύνολο 9.5 ώρες                                                         --------------- 

Σύνολο 10.5 ώρες 

 

Η βελτίωση του προγράμματος 

Το Skyline Radio FM, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των παγκύπριας και 

τοπικής εμβέλειας ραδιοσταθμών στην Κύπρο, αντιμετώπιζε πρόβλημα 

βιωσιμότητας  και το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί στα πρόθυρα υπολειτουργίας, 

με ορατό τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του. Ξαφνικά, βρεθήκαμε 

μπροστά σε εμπορική πρόταση για βελτίωση του προγράμματος μας με ιδιαίτερη 

ενίσχυση του στον τομέα των αθλητικών θεμάτων σε βάρος των ψυχαγωγικών 

εκπομπών, χωρίς αλλαγή της φιλοσοφίας του. Από έρευνα αγοράς φαινόταν ότι 

πράγματι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις πως η υιοθέτηση αυτής της πρότασης θα 

καθιστούσε βιώσιμη την λειτουργία του Skyline Radio Fm. Θα έπρεπε, όμως, να 
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δώσουμε σε διάστημα ελάχιστων ημερών απάντηση στην πρόταση, διαφορετικά 

κινδυνεύαμε να βρεθούμε εκτός παιχνιδιού. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο 

βιαστήκαμε να απαντήσουμε χωρίς προηγουμένως να υποβάλουμε αίτηση στην 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και να περιμένουμε έγκριση του νέου προγράμματος. 

(Ήταν προφανές ότι θα χρειαζόταν σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να 

πάρουμε απάντηση, εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε εκ των υστέρων αν λάβουμε 

υπόψη και το γεγονός ότι υποβάλαμε τέτοια αίτηση στις 28/2/2005, δηλαδή πριν 

από 6 μήνες, αλλά μέχρι στιγμής η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δεν μας έχει δώσει 

απάντηση για έγκριση του νέου προγράμματος.  Επισυνάπτω αντίγραφο της 

επιστολής προς το Διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, κ. 

Νεόφυτο Επαμενινώνδα, με την οποία ζητήσαμε έγκριση του νέου 

προγράμματος του σταθμού στις 28/2/2005). Αναφέρω τον πιο πάνω λόγο με 

την παράκληση να τον θεωρήσετε ως ελαφρυντικό για το γεγονός ότι προτού 

εκπέμψουμε το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμά μας τον Σεπτέμβριο του 2004 δεν 

υποβάλαμε σχετική αίτηση και δεν αναμέναμε την έγκριση της.. 

 

Την ίδια στιγμή, η ακροαματικότητα μας εκτινάχθηκε στα ύψη (37.925 ακροατές 

ηλικίας 13 χρόνων και άνω ή ποσοστό 27,27% παρακολουθούν από το Skyline 

Radio FM το πρόγραμμα SuperΣΠΟΡ FM) αποδεικνύει ότι η κυπριακή 

κοινωνία την οποία όλοι οι θεσμοί, τοπικοί και άτυποι, καλούμαστε να 

υπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο, είχε απόλυτη ανάγκη το πρόγραμμα που 

εκπέμπει το Skyline Radio FM. Το πιο ψηλό ποσοστό ακροαματικότητας, 

25.53%, παρατηρείται στις ευαίσθητες και περισσότερο επιρρεπείς σε 

κοινωνικούς κινδύνους ηλικίες των 13-24 χρόνων αλλά πολύ ψηλό ποσοστό 

παρατηρείται γενικότερα στις νεότερες ηλικίες, 13-44 χρόνων. (Επισυνάπτεται 

σχετική βεβαίωση της εταιρείας «Εύρεσις»). 

 

Τα αθλητικά προγράμματα μας απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου 

χρόνου των νεαρής ηλικίας ακροατών μας. Έτσι, συμβάλλουμε στην ηθική 

θωράκισή τους, για την αντιμετώπιση καθημερινών κοινωνικών κινδύνων, όπως 

είναι π.χ. τα ναρκωτικά. Ιδιαίτερα σήμερα, που παρατηρείται έξαρση στην 

διακίνηση και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η ενθάρρυνση των νέων μας να 

στρέψουν την προσοχή τους προς τον αθλητισμό αποτελεί, κατά κοινή ομολογία, 

μια από τις καλύτερες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας, στον 

τομέα της πρόληψης. 
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Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι συμβάλλουμε τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση του 

δημόσιου συμφέροντος και, έτσι, εφαρμόζεται πλήρως και το πνεύμα του νόμου 

που αναφέρεται στους σκοπούς των ραδιοφωνικών προγραμμάτων.  

 

Το διακριτικό όνομα  

Όπως έχω ήδη αποδείξει δεν αλλάξαμε το διακριτικό του Skyline Radio FM. Ο 

SuperΣΠΟΡ FM είναι όνομα που χαρακτηρίζει ραδιοφωνικά προγράμματα και 

όχι ραδιοσταθμό. Επίσης, η συνεχής χρησιμοποίηση του διακριτικού ονόματος 

του Skyline Radio FM σε διαφημίσεις τόσο από τον ίδιο τον σταθμό όσο και από 

άλλα ΜΜΕ επιβεβαιώνει αυτή τη θέση. (Η σχετική ομιλία του κ. Σπύρου Αρότη 

στην δημοσιογραφική διάσκεψη της 17
ης 

Σεπτεμβρίου 2004, τα περιοδικά 

«Ποδόσφαιρο» και «Αθλητική της Κυριακής», η κασέτα με την διαφήμιση που 

προβλήθηκε στην LTV και το ALPHA και το cd που ακούεται από το σταθμό μας 

επιβεβαιώνουν τον πιο πάνω ισχυρισμό). 

 

Επίλογος 

Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας δώσατε την ευκαιρία, πριν 

από την επιβολή κυρώσεων, να διατυπώσουμε γραπτώς τις απόψεις μας αλλά και 

γιατί είχατε την υπομονή να διαβάσετε αυτή την αναλυτική απάντηση (μαζί με τα 

συνημμένα στοιχεία) την οποία κατέστησε πολυσέλιδη η πολυσέλιδη απόφαση 

της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Ελπίζω, να έχω ρίξει περισσότερο φως 

στις διάφορες πτυχές αυτής της υπόθεσης. Κάποια από τα σημεία της απάντησης 

μου παρακαλώ να θεωρηθούν ως ελαφρυντικά για τις ενέργειες μας, των οποίων 

οι σκοποί και τα κίνητρα ήταν αγαθά. Πρόθεση μας ήταν και παραμένει η 

εξυπηρέτηση του ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος, όπως το καθορίζει η 

νομοθεσία και όπως, πιστεύω, και εσείς ως η αρμόδια Αρχή, το αντιλαμβάνεστε, 

το προστατεύετε και το προωθείτε».   

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 07.10.2005, κάλεσε τους εκπροσώπους του 

σταθμού όπως εμφανιστούν στη συνεδρία της Αρχής ημερομ. 19.10.2005, για 

την επιβολή κύρωσης στην παρούσα υπόθεση. 

 

Κατά την ενώπιον της Αρχής ακροαματική διαδικασία για την επιβολή 

κύρωσης στις 19.10.2005, παρευρέθηκε ο δικηγόρος του σταθμού, κ. Αντρέας 

Χάσικος. 
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Ο κ. Χάσικος στις προφορικές του εξηγήσεις ενώπιον της Αρχής, υιοθέτησε 

πλήρως και ανεπιφύλακτα τις απόψεις και θέσεις του Διευθυντή του σταθμού, 

κ. Κυριάκου, όπως αυτές εκτέθηκαν στην επιστολή του ημερομ. 24.08.2005.  

 

Ο Πρόεδρος της Αρχής, κ. Νίκος Παπαϊωάννου, σημείωσε ότι στην 

προαναφερθείσα επιστολή αμφισβητούνται γεγονότα και ευρήματα της 

Απόφασης της Αρχής ημερ. 20.04.2005, που προέκυψαν μετά την ακρόαση 

στην παρουσία του κ. Χάσικου και τις συγκεκριμένες παραδοχές εκ μέρους του 

για το σύνολο των κατηγοριών, κατά την ίδια ημερομηνία. Ο Πρόεδρος 

ανέφερε επίσης, πως «η Αρχή κατέληξε σε Απόφαση και δεν υπάρχει πρόθεση εκ 

μέρους της, για επανεκδίκαση της υπόθεσης».  

 

Ο κ. Χάσικος ανέφερε πως «οτιδήποτε τέθηκε ενώπιον της Αρχής για εκδίκαση 

και σκοπούς μετριασμού της ποινής, έγινε εν γνώσει μου και τα υιοθετώ, όπως 

υιοθετώ πλήρως και ανεπιφύλακτα την επιστολή του κ. Κυριάκου ημερ. 

24.8.2005».  

 

Σε ερώτηση της Αρχής πώς είναι δυνατόν να υιοθετεί το περιεχόμενο της 

επιστολής, αφού έγιναν παραδεκτές οι κατηγορίες από τον ίδιο, ο κ. Χάσικος 

υποστήριξε ότι «δεν επηρεάζεται η παραδοχή των κατηγοριών όπως έγινε κατά 

την ακρόαση της υπόθεσης, από την επιστολή του κ. Κυριάκου. Από το 

περιεχόμενο της επιστολής προκύπτει ότι γίνεται παραδοχή των κατηγοριών, με 

διαφωνία ως προς το ποσοστό των αθλητικών προγραμμάτων, που δεν είναι 

90% αλλά 51%». 

 

Σε διευκρινιστική ερώτηση του Προέδρου της Αρχής προς τον κ. Χάσικο, 

αναφορικά με την ημερομηνία που ισχύουν τα εν λόγω ποσοστά των 

προγραμμάτων, ο δικηγόρος του σταθμού απάντησε: «Όχι για την ημερομηνία 

κατηγορίας. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία ήταν δοκιμαστικές οι εκπομπές. 

Πλέον, υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τα ποσοστά που αναφέρονται στην 

επιστολή του κ. Κυριάκου».  
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Ολοκληρώνοντας ο κ. Χάσικος ανέφερε: «Για σκοπούς μετριασμού της ποινής 

που θα επιβάλετε στο σταθμό σχετικά με την αλλαγή του προγράμματός του, οι 

ποινές να είναι τέτοιες που να αποτρέπουν την διάπραξη παρανομίας από άλλους 

σταθμούς, αλλά να λαμβάνουν υπόψη και το νέο περιβάλλον που δημιουργήθηκε 

με την αλλαγή του προγράμματος του Skyline Radio FΜ. Επίσης να ληφθεί 

υπόψη ότι ο σταθμός δεν έχει κάνει ξανά άλλη παρανομία και δεν είχε πρόθεση 

να καταστρατηγήσει το Νόμο, αλλά μέσα από συλλογική προσπάθεια, να 

εξυπηρετήσει καλύτερα την αποστολή του Skyline Radio FΜ και να αναβαθμίσει 

τα προγράμματά του υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του». 

 

Η Αρχή σημειώνει ότι, στο παρόν στάδιο της διαδικασίας εκείνο που 

εξετάζεται είναι οι εισηγήσεις του σταθμού όσον αφορά στο θέμα επιμέτρησης 

της ποινής. Ως εκ τούτου, η Αρχή δεν μπορεί να δεχθεί οτιδήποτε περιέχεται 

στην επιστολή του κ. Κυριάκου ημερ. 24.8.2005, το οποίο είναι εκτός του 

πλαισίου αυτού και ειδικότερα αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία 

διαπιστώθηκαν και έγιναν παραδεκτά από το δικηγόρο του σταθμού κατά την 

εκδίκαση της ουσίας της υποθέσεως. Εν πάσει περιπτώσει, όσον αφορά στην 

προβληθείσα από το σταθμό διαφωνία σχετικά με τα ποσοστά των αθλητικών 

προγραμμάτων, ο ίδιος ο κ. Χάσικος διευκρίνησε ότι αυτό δεν αφορούσε στην 

επίδικη ημερομηνία ήτοι 24.9.2004 που διαπιστώθηκε η παράβαση βάσει του 

υποστοιχείου 1, του Πίνακα Α ημερ. 20.12.2004. 

 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη όλα τα 

γεγονότα και περιστατικά της υπόθεσης συμπεριλαμβανομένων των γραπτών 

και προφορικών απόψεων του σταθμού για σκοπούς επιβολής κυρώσεων, 

κρίνει και αποφασίζει όπως επιβάλει στο σταθμό κυρώσεις ως ακολούθως: 

 

 Για τις παραβάσεις που έγιναν στις 24.09.2004, το συνολικό διοικητικό 

πρόστιμο των Λ.Κ. 1000, όπως αναφέρεται πιο κάτω: 

 Για την παράβαση του άρθρου 21(1) (Υποστοιχείο 1) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(I)/98 (όπως 

αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), το διοικητικό πρόστιμο 

των Λ.Κ. 500. 

 

 Για την παράβαση του Κανονισμού 6(3) (Υποστοιχείο 2) των 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 

2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) το διοικητικό πρόστιμο των Λ.Κ. 500. 
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Η Αρχή θεωρεί τις πιο πάνω παραβάσεις ως πάρα πολύ σοβαρές και καλεί τον 

σταθμό να συμμορφωθεί άμεσα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας. Η  Αρχή θα 

παρακολουθεί τον σταθμό και σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων 

παραβάσεων θα είναι πολύ πιο αυστηρή. 

 

Ο σταθμός καλείται να εμβάσει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το 

διοικητικό πρόστιμο των £1000 που του έχει επιβληθεί, μέσα σε τριάντα (30) 

μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης. 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                             (ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ) 

                     Πρόεδρος 

             Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
Ν.Χ.  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


