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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 20.1.2004 έθεσε ενώπιον του σταθμού τη διερευνώμενη 

παράβαση 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 τηλεοπτικός σταθμός «ΩΜΕΓΑ ΤV» έχει παραλείψει ή / και καθυστερήσει 

να υποβάλει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόραση Κύπρου τα οφειλόμενα τέλη για την 

παραχώρηση άδειας, ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού 

τηλεοπτικού σταθμού για την περίοδο 11.10.2002 – 10.10.2003, ήτοι 7.000Λ.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 7.000Λ.Κ., τα οποία αντιστοιχούν στην χρονική περίοδο 

11.10.2002 – 10.10.2003. 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, 19 Ιανουαρίου 2004, ο σταθμός δεν κατέβαλε στην 

Αρχή τα οφειλόμενα τέλη». 

 

Ο σταθμός δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή της Αρχής ημερομηνίας 

20.1.2004 και δεν υπόβαλε οποιεσδήποτε εξηγήσεις/παραστάσεις αναφορικά 

με την υπόθεση.    

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και 

περιστατικά και κρίνουμε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 24 του περί 

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

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

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. 
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Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υπόθεσης, η Αρχή δίνει στο 

σταθμό την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση της παράβασης για  

σκοπούς επιβολής κυρώσεων. 

 

Η Αρχή καλεί τον σταθμό, εάν επιθυμεί, όπως υποβάλει τις απόψεις του 

εγγράφως για σκοπούς επιβολής κυρώσεων μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες 

από την λήψη της παρούσας  Σε περίπτωση που δεν ληφθεί απάντηση μέσα 

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

 

 

 

                                                               
                                                                               

 

                                                                                (Α.Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ) 

                                                                                          Πρόεδρος 

                                                                          Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
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