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ΑΠΟΦΑΗ 

 

ηελ παξνχζα ππφζεζε ε Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ εμεηάδεη 

απηεπάγγειηα ηηο απφ κέξνπο ηνπ ζηαζκνχ πηζαλέο παξαβάζεηο ησλ άρζρωλ 

21(1) θαη 21(4) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκνπ 7(I) 

ηνπ 1998 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα).  

 

Σα πην πάλσ άξζξα αλαθέξνπλ: 

 

 21(1) «H άδεηα ποσ τορεγείηαη ζύκθωλα κε ηολ παρόληα Νόκο κπορεί λα 

τορεγεζεί σπό ηοσς όροσς θαη ηοσς περηορηζκούς οη οποίοη προβιέποληαη 

ζηοσς δσλάκεη ασηού εθδηδόκελοσς Καλοληζκούς ή ηοσς οποίοσς ε Αρτή 

θρίλεη ζθόπηκο λα επηβάιεη, περηιακβαλοκέλωλ όρωλ ή περηορηζκώλ ως προς 

ηε ζέζε θαη ηε θύζε ηοσ ζηαζκού, ηοσς ζθοπούς, ηε ιεηηοσργία, ηα 

προγράκκαηα, ηο προζωπηθό, ηα κεταλήκαηα ποσ ζα ηοποζεηεζούλ ή ζα 

τρεζηκοποηεζούλ θαη ηολ ηόπο όποσ εγθαζίζηαληαη θεραίες θαη ποκποί, ο 
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οποίος ζα θαζορίδεηαη κε γλώκολα ηελ προζηαζία ηες σγείας ηοσ ποιίηε θαη 

ηοσ περηβάιιοληος». 

 

21(4) «Ο αδεηούτος δελ κπορεί λα ζέζεη ζε ιεηηοσργία ηο ζηαζκό, πρηλ 

ηθαλοποηήζεη ηελ Αρτή θαη ηολ Τποσργό σγθοηλωληώλ θαη Έργωλ όηη έτεη 

ζσκκορθωζεί πιήρως προς ηοσς όροσς ηες άδεηας ζε ό,ηη αθορά ηοσς όροσς 

ποσ είλαη ηες αρκοδηόηεηάς ηοσς».   

 

 

Ύζηεξα απφ ζρεηηθή απφθαζε, ε Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ κε επηζηνιή 

ηεο εκεξνκελίαο 25.5.2005 έζεζε ελψπηνλ ηνπ ζηαζκνχ ηηο δηεξεπλψκελεο 

παξαβάζεηο γηα νπνηεζδήπνηε εμεγήζεηο θαη / ή παξαζηάζεηο ζε δεθαηέζζεξηο 

(14) κέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ελ ιφγσ επηζηνιήο θαη θάιεζε ηνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπ ζηαζκνχ φπσο δειψζνπλ θαηά πφζν επηζπκνχλ λα παξεπξεζνχλ θαηά ηελ 

εμέηαζε ηεο ππφζεζεο.  

 

ηελ πξναλαθεξζείζα επηζηνιή ηνλίζηεθε επίζεο φηη ζε πεξίπησζε πνπ δε 

ιεθζεί νπνηαδήπνηε απάληεζε κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία, ε Αξρή 

Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε 

απφθαζεο ρσξίο ηελ απάληεζε ηνπ ζηαζκνχ. 

 

Οη δηεξεπλψκελεο παξαβάζεηο, νη νπνίεο ηέζεθαλ ελψπηνλ ηνπ ζηαζκνχ 

εθηίζεληαη ζηα πην θάησ ππνζηνηρεία  1 θαη 2: 

 

1. Ο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο «ROCK FM» δελ πξνζθφκηζε ζηελ Αξρή ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ ελεργοποίεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα νπνία απνηεινχζαλ φξν γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο, θαηά παξάβαζε ηνπ άρζροσ 21(1) 

ηνπ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκνπ 7(Ι)/98 (φπσο 

απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα).  

 

πγθεθξηκέλα, ζηηο 10.7.2002 ρνξεγήζεθε ζηνλ ππφ αλαθνξά ζηαζκφ άδεηα 

ίδξπζεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ηνπηθήο 

εκβέιεηαο, ππφ φξνπο θαη αηξέζεηο. Η ρνξεγεζείζα άδεηα, δφζεθε λννπκέλνπ 

φηη κεηαμχ άιισλ, ν ζηαζκφο ζα ζπκκνξθσλφηαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
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παξαγξάθνπ (4) ηνπ θαλνληζκνχ 6 ησλ πεξί ησλ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη 

Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Καλνληζκψλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) ή 

νπνησλδήπνηε δηαηάμεσλ πνπ ζα ηηο αληηθαηαζηήζεη, κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζ΄ απηέο πηζηνπνηεηηθψλ θαη αδεηψλ.  

 

Ο ζηαζκφο θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ άδεηάο ηνπ, παξέιεηςε λα ππνβάιεη ηα 

αθφινπζα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά: 

 

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή φηη νη 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ βξίζθνληαη ζε άξηηα 

θαηάζηαζε.  

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δηθαηνζχλεο θαη Δεκφζηαο Σάμεο φηη νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ θξίζεθαλ θαηάιιειεο απφ απφςεσο 

ππξνπξνζηαζίαο.  

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Δεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ φηη νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ βξίζθνληαη ζε άξηηα θαηάζηαζε. 

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ φηη νη 

ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ βξίζθνληαη ζε άξηηα 

θαηάζηαζε. 

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ην ζεκείν εθπνκπήο 

ηνπ ζηαζκνχ θαη  

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ φηη ν ζηαζκφο έρεη ζπκκνξθσζεί πιήξσο 

πξνο ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο φξνπο πνπ είλαη ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπ. πγθνηλσληψλ. 

 

2. Ο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο «ROCK FM» δελ πξνζθφκηζε ζηελ Αξρή ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ ελεργοποίεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη δελ ηθαλνπνίεζε ηελ Αξρή φηη έρεη 

ζπκκνξθσζεί πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο άδεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο φξνπο 

πνπ είλαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαηά παξάβαζε ηνπ άρζροσ 21(4) ηνπ 

πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκνπ 7(Ι)/98 (φπσο 

απηφο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα).  

 

Ιζρχνπλ ηα γεγνλφηα ηνπ ππνζηνηρείνπ 1.  
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Ο ζηαζκφο κε επηζηνιή ηνπ Δηεπζπληή ηνπ θ. Φίιηππνπ νθνθιένπο εκεξνκ. 

8.6.2005 αλέθεξε ηα πην θάησ: 

 

«Θα ήζεια λα αλαθεξζώ ζην πην πάλσ ζέκα ελεκεξώλνληαο ζαο όηη εδώ θαη 

αξθεηό θαηξό έρνπκε απεπζπλζεί ζηα αξκόδηα ζώκαηα δεηώληαο από απηά λα καο 

απνζηείινπλ ηα θαηάιιεια έγγξαθα θαη θόξκεο νύησο ώζηε λα πξνβνύκε – όπνπ 

θξίλεηαη αλαγθαίν – ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, ρσξίο δπζηπρώο λα έρνπκε 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθή αληαπόθξηζε. Η κόλε ππεξεζία πνπ αληαπνθξίζεθε είλαη ε 

Ππξνζβεζηηθή ηεο νπνίαο νη ππνδείμεηο έρνπλ ζρεδόλ πινπνηεζεί εμνινθιήξνπ θαη 

πνιύ ζύληνκα ζα έρνπκε ζηα ρέξηα καο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 

Να ζαο ελεκεξώζσ αθόκα όηη θαη κε βάζε ηελ ηειεπηαία ζαο επηζηνιή ζηηο 25 

Μαΐνπ 2005 ηελ νπνία ζα εθκεηαιιεπηώ ζαλ ηξόπν γηα άζθεζε πίεζεο πξνο ηα 

αξκόδηα – γηα ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά – όξγαλα έρσ ζπληάμεη θαη απνζηείιεη εθ 

λένπ επηζηνιέο ζε απηά ειπίδνληαο όηη απηή ηε θνξά ζα έρνπκε έλα αίζην ηέινο.  

 

Καηαιήγνληαο ζα ήζεια λα δεηήζσ από κέξνπο ζαο όπσο δείμεηε θαηαλόεζε 

δίλνληαο καο κηα κηθξή παξάηαζε ρξόλνπ επειπηζηώληαο όηη ζύληνκα ζα είκαζηε 

ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπκε ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά».   

 

Η Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξνκ. 23.9.2005 απάληεζε ηα εμήο: 

«Έρσ νδεγίεο λα αλαθεξζώ ζηελ επηζηνιή ζαο εκεξνκ. 8.6.2005, κε ηελ νπνία 

δεηάηε από ηελ Αξρή όπσο ζαο παξαρσξήζεη κηθξή παξάηαζε ρξόλνπ γηα ππνβνιή 

όισλ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ ζαο έρνπλ δεηεζεί θαη λα ζαο πιεξνθνξήζσ όηη ε 

Αξρή δελ κπνξεί λα θάλεη δεθηό ην ελ ιόγσ αίηεκά ζαο γηαηί είραηε ήδε ζηε 

δηάζεζή ζαο κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα γηα λα ππνβάιεηε ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.  

Η Αξρή ζα ζαο θαιέζεη ζε δεδνκέλν ρξόλν λα εκθαληζηείηε ζε ζπλεδξία ηεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα αθξόαζε ησλ θαηαγγειηώλ πνπ δηαηππώζεθαλ ελαληίνλ ζαο 

θαη ζαο έρνπλ απνζηαιεί ζπλεκκέλεο ζε ηαπηάξηζκε επηζηνιή ηεο Αξρήο κε 

εκεξνκ. 25.5.2005».  
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Με επηζηνιή ηεο εκεξνκ. 2.3.2007, ε Αξρή θάιεζε ην ζηαζκφ λα εκθαληζηεί ζηε 

ζπλεδξία ηεο εκεξνκ. 12.3.2007 ζηηο 16:15, γηα ηελ αθξφαζε ησλ θαηαγγειηψλ 

πνπ δηαηππψζεθαλ ελαληίνλ ηνπ θαη ηνπ έρνπλ απνζηαιεί ζπλεκκέλεο κε 

ηαπηάξηζκε επηζηνιή ηεο Αξρήο κε εκεξνκ. 25.5.2005. ηελ επηζηνιή 

ηνλίδνληαλ επίζεο ηα αθφινπζα: «Αλ επηζπκείηε λα θαιέζεηε κάξηπξεο, γηα λα 

δώζνπλ καξηπξία ή λα πξνζθνκίζνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ελώπηνλ ηεο Αξρήο 

Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, νθείιεηε λα πξνβείηε ζηηο αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο, γηα 

λα εμαζθαιίζεηε ηελ πξνζέιεπζε ησλ καξηύξσλ θαη ηελ πξνζαγσγή ησλ 

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ. Αλ παξαιείςεηε λα εκθαληζηείηε ελώπηνλ ηεο Αξρήο ζηνλ 

πξναλαθεξζέληα ηόπν θαη ρξόλν, ε Αξρή κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ εμέηαζε ηεο 

ππόζεζεο ζηελ απνπζία ζαο. Επηπιένλ, ζαο πιεξνθνξνύκε όηη ιόγσ θόξηνπ 

εξγαζίαο, αιιά θαη γηα ζθνπνύο πξνγξακκαηηζκνύ, δελ είλαη δπλαηό λα δίλνληαη 

αλαβνιέο γηα εμέηαζε ππνζέζεσλ, εθηόο αλ ην αίηεκα γηα αλαβνιή ππνβάιιεηαη 

ζηελ Αξρή εγθαίξσο θαη αθνξά πνιύ ζνβαξνύο ιόγνπο».  

 

Καηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζηε ζπλεδξία εκεξνκ. 12.3.2007, παξέζηε εθ 

κέξνπο ηνπ ζηαζκνχ ν θ. Φίιηππνο νθνθιένπο, Δηεπζπληήο ηνπ ζηαζκνχ.   

 

ηηο πξνθνξηθέο ηνπ εμεγήζεηο ελψπηνλ ηεο Αξρήο ν θ. νθνθιένπο αλέθεξε φηη 

ν ίδηνο έρεη επηθνηλσλήζεη πξν πνιινχ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιίζεη ηα δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά. Επηζήκαλε σζηφζν φηη θάπνηεο 

απφ ηηο ππεξεζίεο είραλ δεηήζεη απφ ην ζηαζκφ ζπγθεθξηκέλεο κεηαηξνπέο θαη ν 

ζηαζκφο αλέκελε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ λα ηηο αλαιάβεη. Γη απηφ, 

πξφζζεζε, ν ζηαζκφο θαζπζηέξεζε λα ππνβάιεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά.  

 

Ο θ. νθνθιένπο θαηέζεζε ζηελ Αξρή ην πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ 

Πνιενδνκηθή Αξρή φηη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ βξίζθνληαη ζε 

άξηηα θαηάζηαζε. Επίζεο, πξνο επηβεβαίσζε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ γηα ηηο 

ελέξγεηέο ηνπ, ν θ. νθνθιένπο θαηέζεζε ηξεηο επηζηνιέο ηνπ ζηαζκνχ εκεξνκ. 

27.9.2005 πξνο ην Σκήκα ησλ Δεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Δήκνπ Πάθνπ, ηελ 
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Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή, ζηηο νπνίεο δεηεί 

επηζεψξεζε ηνπ ζηαζκνχ ηνπ.  

 

Ο θ. νθνθιένπο παξαδέρζεθε φηη θαθψο ν ζηαζκφο βαζίζηεθε ζηηο ελέξγεηεο 

ηνπ ηδηνθηήηε θαη είπε φηη ρξεηάδεηαη έλα ρξνληθφ πεξηζψξην ηξηψλ εβδνκάδσλ 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη φια ηα πηζηνπνηεηηθά.       

 

Έρνπκε κειεηήζεη κε κεγάιε πξνζνρή φια ηα ελψπηφλ καο ζηνηρεία θαη 

πεξηζηαηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εμεγήζεσλ 

ηνπ ζηαζκνχ φπσο έρνπλ εθθξαζζεί απφ ην Δηεπζπληή ηνπ θαη θξίλνπκε φηη: 

 

Ο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο «ROCK FM» δελ πξνζθφκηζε ζηελ Αξρή φια ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ ελεργοποίεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα νπνία απνηεινχζαλ φξν γηα ηε ρνξήγεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο, θαηά παξάβαζε ηνπ άρζροσ 21(1) ηνπ πεξί 

Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκνπ 7(Ι)/98 (φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα) θαη δελ ηθαλνπνίεζε ηελ Αξρή φηη έρεη 

ζπκκνξθσζεί πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο άδεηαο ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο φξνπο πνπ 

είλαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, θαηά παξάβαζε ηνπ άρζροσ 21(4) ηνπ πεξί 

Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκνπ 7(Ι)/98 (φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα).  

 

πγθεθξηκέλα, ηελ 10.7.2002 ρνξεγήζεθε ζηνλ ππφ αλαθνξά ζηαζκφ άδεηα 

ίδξπζεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ηνπηθήο 

εκβέιεηαο, ππφ φξνπο θαη αηξέζεηο. Η ρνξεγεζείζα άδεηα, δφζεθε λννπκέλνπ φηη 

κεηαμχ άιισλ, ν ζηαζκφο ζα ζπκκνξθσλφηαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

(4) ηνπ θαλνληζκνχ 6 ησλ πεξί ησλ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ 

ηαζκψλ Καλνληζκψλ ηνπ 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) ή νπνησλδήπνηε δηαηάμεσλ 

πνπ ζα ηηο αληηθαηαζηήζεη, κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζ΄ απηέο 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη αδεηψλ.  
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Ο ζηαζκφο θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ άδεηάο ηνπ, παξέιεηςε λα ππνβάιεη ηα 

αθφινπζα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά: 

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δηθαηνζχλεο θαη Δεκφζηαο Σάμεο φηη νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ θξίζεθαλ θαηάιιειεο απφ απφςεσο 

ππξνπξνζηαζίαο.  

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Δεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ φηη νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ βξίζθνληαη ζε άξηηα θαηάζηαζε. 

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ φηη νη 

ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ βξίζθνληαη ζε άξηηα 

θαηάζηαζε. 

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ην ζεκείν εθπνκπήο 

ηνπ ζηαζκνχ θαη  

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ φηη ν ζηαζκφο έρεη ζπκκνξθσζεί πιήξσο 

πξνο ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο φξνπο πνπ είλαη ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπ. πγθνηλσληψλ. 

 

Καηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζηηο 12.3.2007 ν ζηαζκφο θαηέζεζε 

πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή φηη νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ βξίζθνληαη ζε άξηηα θαηάζηαζε.   

 

ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ζηαζκνχ θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία 

ζηε ζπλεδξία εκεξνκ. 12.3.2007, ε Αξρή επηζεκαίλεη φηη δελ απνηειεί επαξθή 

δηθαηνινγία θαη ππεξάζπηζε φηη ππήξραλ πξνβιήκαηα κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

θηηξίνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ν ζηαζκφο. Είλαη επζχλε θαη ππνρξέσζε ηνπ 

ζηαζκνχ λα βξίζθεηαη ζε ππνζηαηηθά πνπ λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο 

Ννκνζεζίαο θαη ηνπο φξνπο ηεο άδεηάο ηνπ. Εμάιινπ, απφ ηηο 29.7.2002 θαη 

έπεηηα, ε Αξρή κε επηζηνιέο ηεο εκεξνκ. 29.7.2002, 12.9.2002, 9.5.2003, 

18.3.2004 θαη 30.11.2004 επηζήκαηλε ηηο εθθξεκφηεηεο ηνπ ζηαζκνχ ζε ζρέζε κε 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο άδεηάο ηνπ θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζηηο 

επηζηνιέο ηεο, ρσξίο σζηφζν ν ζηαζκφο λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάζεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ.   
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Ο Νφκνο ζθνπφ έρεη λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ζηαζκνχο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

απηνχο. Απαηηψληαο πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, φηη νη 

θηηξηαθέο θαη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζηαζκψλ βξίζθνληαη ζε άξηηα 

θαηάζηαζε, φηη είλαη θαηάιιειεο απφ απφςεσο ππξνπξνζηαζίαο, θαζψο θαη 

πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο ησλ ζεκείσλ εθπνκπήο θαη ζπκκφξθσζεο πξνο 

ηνπο φξνπο άδεηαο, ν Νφκνο επηδηψθεη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζηαζκψλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηνχο, σο 

επίζεο ησλ πεξηνίθσλ.  

 

Η Αξρή ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Ννκνζεζίαο, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ 

επζχλε λα κεξηκλά ψζηε νη ζηαζκνί λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, πφζν κάιινλ φηαλ 

απηέο αθνξνχλ πξνυπνζέζεηο φπσο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθάιεηα. 

 

ην πιαίζην απηφ, ε Αξρή ζεσξεί σο ηδηαίηεξα ζνβαξή ηελ παξάιεηςε ηνπ 

ζηαζκνχ λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο άδεηάο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθά θαη θαη΄ επέθηαζε ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ ζηαζκνχ ζηνπο φξνπο 

ηεο άδεηάο ηνπ.  

 

Ελ φςεη ησλ αλσηέξσ, ε Αξρή θξίλεη θαη απνθαζίδεη φηη ππάξρνπλ παξαβάζεηο 

ησλ άρζρωλ 21(1) θαη 21(4) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ 

Νφκνπ 7(I) ηνπ 1998 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα).  

 

Η Αξρή έδσζε ηελ επθαηξία ζην ζηαζκφ λα αθνπζζεί θαη κεηά ηε δηαπίζησζε 

ησλ παξαβάζεσλ γηα ζθνπνχο επηβνιήο θπξψζεσλ.  

 

Γηα ζθνπνχο επηβνιήο θπξψζεσλ ν Δηεπζπληήο ηνπ ζηαζκνχ ν θ. Φίιηππνο 

νθνθιένπο αλέθεξε φηη πξνηίζεηαη λα θάλεη ηα αδχλαηα δπλαηά ζε φ,ηη αθνξά 

ζηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, νχησο ψζηε λα πξνζθνκίζεη άκεζα ηα δεηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά.  
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Ελφςεη ησλ πην πάλσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηδηαηηεξφηεηα 

ησλ παξαβάζεσλ, ε Αξρή θξίλεη θαη απνθαζίδεη λα αλαβάιεη γηα δσο κήλες απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζην ζηαζκφ, ηελ ηειηθή ηεο απφθαζε 

γηα επηβνιή θπξψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ζην ζηαζκφ κηα ηειεπηαία 

παξάηαζε ρξφλνπ ψζηε λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηνπο φξνπο ηεο άδεηάο ηνπ, 

πξνζθνκίδνληαο ηα δεηνχκελα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο άδεηάο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθά.  

                                                                                     

     (ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ) 

               Πξφεδξνο 

Κ.Π.       Αξρήο Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ 
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ΑΡΥΗ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΡΑΗ ΚΤΠΡΟΤ 

 

 

(ΤΠΟΘΔΗ ΑΡ. 99/2005(67)) 

 

 

ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ ΑΠΟ ΣΟ 

ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΑΘΜΟ «ROCK FM» 

 

Ηκεροκελία Απόθαζες: 25 Ιοσιίοσ, 2007 

 

 

Δλώπηολ: θ.θ. Νίθνπ Παπατσάλλνπ, Πξνέδξνπ, Αλδξέα Ισάλλνπ, Αληηπξνέδξνπ, 

Νίθνπ Παπακηραήι, Μαίξεο Κνπηζειίλε, Μαξίαο Δσξίηε θαη Άιεμ 

Επζπβνχινπ, Μειψλ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

 

ηηο 12 Μαρηίοσ 2007 ε Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ απνθάζηζε φηη 

ππάξρνπλ παξαβάζεηο ησλ άρζρωλ 21(1) θαη 21(4) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη 

Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκνπ 7(Ι) ηνπ 1998 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα).  

 

Σα πην πάλσ άξζξα αλαθέξνπλ: 

 

 21(1) «H άδεηα ποσ τορεγείηαη ζύκθωλα κε ηολ παρόληα Νόκο κπορεί λα 

τορεγεζεί σπό ηοσς όροσς θαη ηοσς περηορηζκούς οη οποίοη προβιέποληαη 

ζηοσς δσλάκεη ασηού εθδηδόκελοσς Καλοληζκούς ή ηοσς οποίοσς ε Αρτή 

θρίλεη ζθόπηκο λα επηβάιεη, περηιακβαλοκέλωλ όρωλ ή περηορηζκώλ ως προς 

ηε ζέζε θαη ηε θύζε ηοσ ζηαζκού, ηοσς ζθοπούς, ηε ιεηηοσργία, ηα 

προγράκκαηα, ηο προζωπηθό, ηα κεταλήκαηα ποσ ζα ηοποζεηεζούλ ή ζα 

τρεζηκοποηεζούλ θαη ηολ ηόπο όποσ εγθαζίζηαληαη θεραίες θαη ποκποί, ο 

οποίος ζα θαζορίδεηαη κε γλώκολα ηελ προζηαζία ηες σγείας ηοσ ποιίηε θαη 

ηοσ περηβάιιοληος». 
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21(4) «Ο αδεηούτος δελ κπορεί λα ζέζεη ζε ιεηηοσργία ηο ζηαζκό, πρηλ 

ηθαλοποηήζεη ηελ Αρτή θαη ηολ Τποσργό σγθοηλωληώλ θαη Έργωλ όηη έτεη 

ζσκκορθωζεί πιήρως προς ηοσς όροσς ηες άδεηας ζε ό,ηη αθορά ηοσς όροσς 

ποσ είλαη ηες αρκοδηόηεηάς ηοσς».   

 

Επίζεο ζηε ζπλεδξία ζηηο 12.3.2007, ν ζηαζκφο πξνζθφκηζε ην πξσηφηππν 

πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή φηη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ζηαζκνχ βξίζθνληαη ζε άξηηα θαηάζηαζε.  

 

ηε ζπλέρεηα, ε Αξρή έδσζε ζην ζηαζκφ ηελ επθαηξία λα αθνπζζεί θαη κεηά ηε 

δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ γηα ζθνπνχο επηβνιήο θπξψζεσλ. 

 

Γηα ζθνπνχο επηβνιήο θπξψζεσλ ν Δηεπζπληήο ηνπ ζηαζκνχ ν θ. Φίιηππνο 

νθνθιένπο αλέθεξε φηη πξνηίζεηαη λα θάλεη ηα αδχλαηα δπλαηά ζε φ,ηη αθνξά 

ζηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, νχησο ψζηε λα πξνζθνκίζεη άκεζα ηα δεηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά.  

 

Ελφςεη ησλ πην πάλσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηδηαηηεξφηεηα 

ησλ παξαβάζεσλ, ε Αξρή απνθάζηζε λα αλαβάιεη γηα δπν κήλεο ηελ ηειηθή ηεο 

απφθαζε γηα επηβνιή θπξψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ζην ζηαζκφ κηα 

ηειεπηαία παξάηαζε ρξφλνπ ψζηε λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηνπο φξνπο ηεο άδεηάο 

ηνπ, πξνζθνκίδνληαο ηα δεηνχκελα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο άδεηάο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθά.  

 

Η Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξνκ. 4.7.2007 έζηεηιε ζην ζηαζκφ ηελ απφθαζή ηεο 

εκεξνκ. 12.3.2007.  

 

Με επηζηνιή ηνπ εκεξνκ. 9.7.2007, ν Δηεπζπληήο ηνπ ζηαζκνχ θ. νθνθιένπο 

αλέθεξε ηα αθφινπζα:  

 

«Θα ήζεια λα αλαθεξζώ ζην πην πάλσ ζέκα ελεκεξώλνληαο ζαο όηη είκαζηε ζηελ 

επράξηζηε ζέζε, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, λα παξνπζηάζνπκε όια ηα 
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πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ Rock FΜ. 

Καηαιήγνληαο ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ θαηαλόεζε πνπ δείμαηε ζε 

ζρέζε κε ηελ θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξήζεθε γηα ηνπο γλσζηνύο ιόγνπο δίλνληαο 

καο κηα κηθξή παξάηαζε ρξόλνπ γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ απαξαίηεησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ».  

 

Μαδί κε ηελ επηζηνιή, ν θ. νθνθιένπο επηζχλαςε φια ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

ππνιείπνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα ηα αθφινπζα:  

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δηθαηνζχλεο θαη Δεκφζηαο Σάμεο φηη νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ θξίζεθαλ θαηάιιειεο απφ απφςεσο 

ππξνπξνζηαζίαο.  

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Δεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ φηη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ ζηαζκνχ βξίζθνληαη ζε άξηηα θαηάζηαζε. 

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ φηη νη ηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνχ βξίζθνληαη ζε άξηηα θαηάζηαζε. 

 πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο απφ ην Τπνπξγείν 

πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ γηα θάζε ζεκείν εθπνκπήο πνπ πξνλννχλ νη 

Εηδηθνί Όξνη ηεο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 7(1)(γ) ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθψλ θαη Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Καλνληζκψλ ηνπ 2000 

(Κ.Δ.Π. 10/2000) θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα ζεκεία εθπνκπήο ζηε 

Σζάδα θαη Δξνχζηα   

 πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 

φηη ν ζηαζκφο έρεη ζπκκνξθσζεί πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο 

ζε φ,ηη αθνξά ηνπο φξνπο πνπ είλαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ (άξζξν 21(4) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη 

Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκνπ 7(Ι)/98). 

 

Λακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε φηη ν ζηαζκφο, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, 

πξνζθφκηζε φια ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο άδεηαο 

ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζπκκνξθψζεθε πξνο ηνπο φξνπο 

ηεο άδεηάο ηνπ, ε Αξρή θξίλεη θαη απνθαζίδεη λα επηβάιεη ζην ζηαζκφ ηελ 
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θχξσζε ηεο προεηδοποίεζες γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ άρζροσ 21(1) (ππνζηνηρείν 

1) θαη ηνπ άρζροσ 21(4) (ππνζηνηρείν 2) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθψλ θαη 

Σειενπηηθψλ ηαζκψλ Νφκνπ 7 (Ι) ηνπ 1998 (φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα).  

      

                                                                                                                                 
     

                (ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ) 

                          Πξφεδξνο 

Κ.Π.                Αξρήο Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ 

 

 
 

                                                                                         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


