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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερευνά 

αυτεπάγγελτα, την από μέρους του σταθμού πιθανή παράβαση του άρθρου 23(2) 

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

αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).  

 

Το άρθρο 23(2) αναφέρει:  

«23.―(2) Όταν η άδεια χορηγείται σε εταιρεία, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 

τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό της εταιρείας ούτε  

οποιαδήποτε μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές της 

χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Aρχής…». 

 

Η διερεύνηση προέκυψε ύστερα από αίτημα της υπό αναφορά εταιρείας για 

μεταβίβαση μετοχών, το οποίο υποβλήθηκε προς την Αρχή στις 7.4.2004. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Αχιλλέας Δημητρίου, Διευθυντής της εταιρείας «LIMA 

COMMUNICATION LTD», ιδιοκτήτριας εταιρείας του ραδιοφωνικού σταθμού 

τοπικής κάλυψης στη Λεμεσό «RADIO CAPITAL», κατά την υποβολή του ως 

άνω αιτήματος, ανέφερε στην τελευταία παράγραφο της επιστολής του 

ημερομ.6.4.2004 τα ακόλουθα:  
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«Παρακαλώ σημειώσατε ότι εκ παραδρομής μας διέφυγε ότι υπάρχει εκτός από το 

άρθρο 19 του Νόμου που καθορίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σταθμών και 

άλλο σχετικό άρθρο για την εκ των προτέρων συγκατάθεση της Αρχής για 

μεταβίβαση μετοχών και προέβημεν ήδη στις αναφερόμενες μεταβιβάσεις. Είμαστε 

όμως βέβαιοι ότι πέραν του τυπικού (ίσως) αυτού λάθους οι μεταβιβάσεις είναι 

σύμφωνες με το Νόμο 7(Ι) του 1998 όπως τροποποιήθηκε με τον Τρ. Ν.186 (Ι) του 

2002.»  

 

Κατόπιν σχετικής απόφασης, η Αρχή με επιστολή της ημερομηνίας  27.8.2004 

έθεσε ενώπιον του σταθμού την πιθανή παράβαση για την υποβολή οποιονδήποτε  

εξηγήσεων και/ή παραστάσεων, και κάλεσε τους εκπροσώπους του σταθμού να 

δηλώσουν κατά πόσο επιθυμούν να παρευρεθούν κατά την εξέταση της υπόθεσης. 

Τονίστηκε επίσης, ότι σε περίπτωση που δε ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέσα 

στην καθορισμένη προθεσμία, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα είναι 

υποχρεωμένη να προχωρήσει στη λήψη απόφασης χωρίς την απάντηση του 

σταθμού. 

 

Η διερευνώμενη παράβαση η οποία τέθηκε ενώπιον του σταθμού εκτίθεται 

παρακάτω:  

 

H ιδιοκτήτρια εταιρεία του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού «RADIO 

CAPITAL», «LIMA COMMUNICATION LTD» με επιστολή της ημερομ. 

6.4.2004, πληροφόρησε την Αρχή ότι προέβηκε στην μεταβίβαση συνολικά 

του 75% του μετοχικού της κεφαλαίου, χωρίς την εκ των προτέρων 

έγκριση της Αρχής, κατά παράβαση του άρθρου 23(2) του περί 

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

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Η εταιρεία «LIMA COMMUNICATION LTD», με απαντητική επιστολή του 

διευθυντή της, κ.Αχιλλέα Δημητρίου, ημερομηνίας 15.9.2004, ανέφερε κατά λέξη 

τα πιο κάτω, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να παρευρεθεί κατά τη εξέταση της 

υπόθεσης: 

 

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 80/2004(39) και ημερομηνία 

27.8.2004 σχετικά με τη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας «Lima Communication 

Ltd» χωρίς την  προηγούμενη συγκατάθεση της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 23(2) 

του Ν.7(Ι)/98 και επαναλαμβάνω τα λεχθέντα στην επιστολή μου της 6.4.2004 
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(επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά), με την οποία εζητείτο η συγκατάθεση της 

Αρχής (εκ των υστέρων), ότι τούτο έγινε εκ παραδρομής. 

 

Οι μεταβιβάσεις μετοχών έγιναν μετά τον τροποποιητικό Νόμο 186(Ι)/2002, ο 

οποίος προέβλεπε ότι «ο μέτοχος ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής κάλυψης μπορεί 

να ελέγχει μέχρι και 40% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας» και ότι 

οι μέτοχοι που είναι μεταξύ τους συγγενείς μέχρι πρώτου βαθμού ή είναι σύζυγοι 

δεν μπορούν να κατέχουν πέραν του 40% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας. Με τη δημοσίευση του τροποποιητικού αυτού Νόμου είχαμε την αίσθηση 

ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς ρυθμίζεται από το άρθρο 19 του Ν.7(Ι)/98 όπως 

τροποποιήθηκε και εκείνη τη στιγμή δεν σκεφθήκαμε το άρθρο 23 για προηγούμενη 

συγκατάθεση της Αρχής έχοντας συγχρόνως της αίσθηση ότι ενεργούσαμε σύμφωνα 

με την Νομοθεσία. 

 

Εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνομαι ότι πέραν της διαδικαστικής αυτής 

παράλειψης δεν προκύπτει οποιαδήποτε παράβαση ουσίας του Νόμου αναφορικά με 

τους νέους μετόχους και τούτο φαίνεται από τα στοιχεία  (Δείγματα 1-7), τα οποία 

υποβάλαμε προς την Αρχή στις 6.4.2004 σύμφωνα με την επιστολή σας της 

27.1.2004 για μεταβιβάσεις μετοχών. 

 

Για την παράληψη αυτή εκφράζω τις απολογίες μας και παρακαλώ όπως κατά την 

εξέταση της υπόθεσης με καλέσετε όπως παρευρεθώ ». 

 

Επιπλέον, με νέα επιστολή του ημερομηνίας 25.10.2004, ο κ.Αχιλλέας 

Δημητρίου, ανέφερε τα πιο κάτω: 

 

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα σε συνέχεια της επιστολής μου ημερομηνίας 

15.9.04 με την οποία απαντούσα στη δική σας επιστολή με Αρ. φακ. 80/2004(39) 

και ημερομηνία 27.8.04. 

 

Επειδή εξακολουθεί η εκκρεμότητα για την οποία ζήτησα να παρευρεθώ κατά την 

εξέταση του θέματος από την Αρχή, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε πότε θα 

εξετασθεί καθότι επιθυμώ να εξηγήσω το καλόπιστο της υπόθεσης και να 

επαναλάβω την πρόθεση και την αφοσίωση μου στις διατάξεις της νομοθεσίας η 

οποία ρυθμίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς για το οποίο, όπως σας είχα αναφέρει 

στην πιο πάνω επιστολή μου, υπήρξε κάποια παρεξήγηση στην ενημέρωση ή και 

ερμηνεία του νόμου για το θέμα αυτό.»  
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Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με επιστολή της ημερομηνίας 13.5.2005 

κάλεσε τον Διευθυντή της εταιρείας «LIMA COMMUNICATION LTD», κ. 

Αχιλλέα Δημητρίου, να παρευρεθεί στη συνεδρία της, ημερομηνίας 25.5.2005, 

κατά την οποία θα εξεταζόταν η υπόθεση αρ. 80/2004(39).  

 

Εν συνεχεία, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με νέα επιστολή της 

ημερομηνίας 24.5.2005, πληροφόρησε την εταιρεία  ότι  η εξέταση της υπόθεσης 

αρ. 80/2004(39), η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 25.5.2005 αναβλήθηκε 

για την 1.6.2005.   

 

Κατά την ενώπιον της Αρχής ακροαματική διαδικασία στις 1.6.2005, εκ μέρους 

της εταιρείας «LIMA COMMUNICATION LTD», παρέστη ο Διευθυντής της, κ. 

Αχιλλέας Δημητρίου, ο οποίος επανέλαβε και προφορικά τα όσα είχε δηλώσει 

στις προαναφερθείσες επιστολές του.  

 

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι, εκ παραδρομής, η εταιρεία «LIMA 

COMMUNICATION LTD», προέβη στη μεταβίβαση του 75% συνολικά του 

μετοχικού της κεφαλαίου, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της Αρχής. 

Επιπλέον, ο κ. Αχιλλέας Δημητρίου, δήλωσε ότι η υπό αναφορά εταιρεία 

ενήργησε με καλή τη πίστη, και επίσης ότι δεν ήταν εις γνώση της εταιρείας ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 23(2) του Νόμου 7(Ι)/98, η εταιρεία όφειλε να λάβει εκ των 

προτέρων τη συγκατάθεση της Αρχής για τις διενεργηθείσες μεταβιβάσεις. 

 

Ακολούθως, ο κ. Αχιλλέας Δημητρίου, δήλωσε ότι μετά την καταγγελία της 

Αρχής, η εταιρεία «LIMA COMMUNICATION LTD» προέβη στις απαραίτητες 

ενέργειες στην Έφορο Εταιρειών, και επανάφερε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 

εταιρείας, στην κατάσταση που ήταν πριν την υποβολή του αιτήματός της 

ημερ.7.4.2004, πλην των μετοχών του ιδίου, οι οποίες μετεβιβάσθηκαν στην 

σύζυγο του κα. Στέφανη Φλωρίδου.  

 

Περαιτέρω, ο κ. Αχιλλέας Δημητρίου εξήγησε προς την Αρχή, ότι ο λόγος για τον 

οποίο η εταιρεία «LIMA COMMUNICATION LTD», προέβη στην, έστω και 

μερική, επαναφορά στο μετοχικό της κεφάλαιο, ,ήταν για σκοπούς συμμόρφωσης 

με τη σχετική Νομοθεσία. Τελειώνοντας, ο κ. Αχιλλέας Δημητρίου επανέλαβε ότι 

η εταιρεία απολογείται προς την Αρχή. 

  

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιόν μας στοιχεία και 

περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων τόσων των γραπτών όσον και των 

προφορικών εξηγήσεων, και κρίνουμε ότι: 



 

 

5 

 

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ραδιοφωνικού σταθμού τοπικής κάλυψης στη Λεμεσό 

«RADIO CAPITAL», «LIMA COMMUNICATION LTD», προέβηκε σε αλλαγή 

της μετοχικής της δομής, χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση της Αρχής, 

κατά παράβαση του άρθρου 23(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), δυνάμει 

του οποίου:  

 

«23.―(2) Όταν η άδεια χορηγείται σε εταιρεία, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 

τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό της εταιρείας ούτε  

οποιαδήποτε μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές της 

χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Aρχής. 

 Νοείται ότι, στην περίπτωση αδειούχου εταιρείας της οποίας οι τίτλοι έχουν 

εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, συγκατάθεση της Αρχής 

απαιτείται για μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή, εφόσον μέτοχος που κατέχει 

πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας μεταβιβάζει, 

σε μια ή περισσότερες συναλλαγές, πέραν του 40% των μετοχών του ή εφόσον 

πρόσωπο αποκτά σε μια ή περισσότερες συναλλαγές ποσοστό πέραν του 5% 

του μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας.» 

 

Η Αρχή έδωσε την ευκαιρία στο σταθμό να ακουστεί και μετά τη διαπίστωση των 

παραβάσεων για σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

 

Η Αρχή, κατά την επιβολή της ποινής έλαβε υπόψη της, τόσο τα όσα έχουν λεχθεί 

και υποβληθεί γραπτώς ως ανωτέρω εκ μέρους της εν λόγω εταιρείας, όσο και το 

γεγονός ότι η εταιρεία στην προσπάθεια της να συμμορφωθεί, προχώρησε, έστω 

και μερικώς, στην επαναφορά του ιδιοκτησιακού της καθεστώς, πλην τη 

μεταβίβαση μετοχών του κ. Αχιλλέα Δημητρίου προς την κα. Στέφανη Φλωρίδου. 

 

Τονίζεται όμως, ότι η πιο πάνω εταιρεία δεν υπόβαλε τα απαραίτητα έγγραφα 

προς την Αρχή, αλλά ούτε και αιτήθηκε  για την εκ των προτέρων συγκατάθεσή 

της, για τη μεταβίβαση των μετοχών από τον κ. Αχιλλέα Δημητρίου προς την 

σύζυγο του κ. Στέφανη Φλωρίδου, ούτως ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον η εν λόγω 

μεταβίβαση συνάδει και συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις διατάξεις του άρθρου 

19 του προαναφερθέντος Νόμου.  
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Εν όψει των ανωτέρω, η Αρχή κρίνει και αποφασίζει να επιβάλει στο σταθμό την 

κύρωση της προειδοποίησης για την παράβαση του άρθρου 23(2) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

 

 

 

 (ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ) 

             Πρόεδρος 

             Αρχής  Ραδιοτηλεόρασης  Κύπρου 

 

 

Κ.Μ. 


