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Σύνοψη.   

Στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 37(3) του περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου (Ν.7(Ι)/1998), καθώς επίσης και του άρθρου 109(3) 
του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 
2014 (Ν.20(Ι)/2014), διενεργήθηκε διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης 
για το έτος 2018. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αφορούν στα πιο κάτω: 

 Έλεγχος παραβάσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών - μη ισότιμη 
μεταχείριση μεταξύ των Οργανισμών. 

 Μη ετοιμασία εγχειριδίου για καταγραφή διαδικασιών για την επιβολή και 
είσπραξη των τελών.  

 Αποστολή επιστολής στους οργανισμούς για τη χρέωση διοικητικών προστίμων 
αντί έκδοση τιμολογίου. 

 Μη λήψη των αναγκαίων μέτρων (περιλαμβανομένων και δικαστικών) για 
είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών. 

 Το ύψος των χρεωστών στις 31.12.2018 ανερχόταν σε €785.835, στο οποίο 
περιλαμβανόταν ποσό ύψους €18.507 που αφορούσε σε οργανισμούς που 
έκλεισαν. 

 Υπηρεσιακό ταξίδι της Προέδρου της Αρχής σε επιχειρηματική θέση, χωρίς να 
είναι δικαιούχα. 

 Μη επιστροφή κινητού τηλεφώνου και tablet από πρώην αξιωματούχο της 
Αρχής. 

 Παραχώρηση τεσσάρων προσαυξήσεων σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό. 

 Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής-μετατροπή του 
συγκεκριμένου παροχέα υπηρεσιών σε υπάλληλο. 

 Ποσό €22.358 δαπανήθηκε για άλλο σκοπό από αυτόν που εγκρίθηκε στον 
Επεξηγηματικό Προϋπολογισμό. 

 Μη έγκαιρη χρέωση των οργανισμών για τα τέλη αδειών, η οποία γίνεται με την 
αποστολή επιστολής αντί της έκδοσης τιμολογίου. 

 Τέλη διαφημίσεων - μη έγκαιρη υποβολή στοιχείων από τους Οργανισμούς. 

 Μη έλεγχος του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και 
αποχώρησής τους από αυτήν.  
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Α. Εισαγωγή. 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος συστάθηκε 
βάσει του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι) του 1998 
(όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και αποτελεί το αρμόδιο ρυθμιστικό 
όργανο, όσον αφορά στη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στην Κύπρο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 
πέντε Μέλη, ενώ τις υπηρεσίες της στελεχώνει υπαλληλικό προσωπικό, με 
επικεφαλής τον Διευθυντή. Οι αρμοδιότητες της Αρχής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων, ως ακολούθως: 

(α)  Χορηγεί (όπως επίσης ανανεώνει, τροποποιεί και ανακαλεί) άδειες για την 
ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών, με 
κριτήριο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

(β)  Ρυθμίζει την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και ελέγχει τη συμμόρφωση 
των οργανισμών με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των όρων της άδειάς τους. 

(γ)  Ελέγχει το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των οργανισμών, με σκοπό τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειάς τους, καθώς επίσης τον αποκλεισμό 
τάσεων για συγκέντρωση ιδιοκτησίας ή δημιουργία ολιγοπωλίων ή μονοπωλίων. 

(δ)  Μεριμνά ώστε να υπάρχει πολιτική και πολιτιστική πολυφωνία. 

(ε)  Εξασφαλίζει τη δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία των εργαζομένων 
στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. 

(στ)  Εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από παράπονα πολιτών ή φορέων τις πιθανές 
παραβάσεις της νομοθεσίας από τους οργανισμούς και επιβάλλει κυρώσεις όπου 
προβλέπονται από τον Νόμο, αφού ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

(ζ)  Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης και 
υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και 
αναβάθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας. 
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Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.   

1.   Σκοπός του ελέγχου.  

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 37(3) του περί 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου (Ν.7(Ι)/1998), καθώς επίσης και 
του άρθρου 109(3) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014). 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για το 2018 ανατέθηκε σε ιδιώτη 
ελεγκτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 
Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002). 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο, ο Γενικός Ελεγκτής έχει εξουσία και δύναται 
να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο σε οποιονδήποτε οργανισμό που ελέγχεται από 
αυτόν, για να διαπιστώσει αν αυτός λειτουργεί και χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους 
πόρους του με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.  

Σκοπός του παρόντος ελέγχου αποτελεί η εξέταση κατά πόσο η Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους με οικονομικό, 
αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και κατά πόσο εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία 
και τις βέλτιστες πρακτικές. 

2. Μεθοδολογία. 

2.1  Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον 
εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο 
ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό 
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών 
(IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) 
που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο 
οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με 
ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

2.2. Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial 
audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς 
ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που 
αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   
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Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω 
Προτύπων: 

 ISSAI 100 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου 

 ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

2.3.  Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου 
τομέα και παρέχει τις βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που 
σχετίζονται με τον έλεγχο, όσο και τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις 
της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, 
πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 
πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό 
και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους 
των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου 
δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της 
αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. 

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό 
τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των 
αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του 
αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να 
διεξαχθούν ως ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός 
διαχειριστικού ελέγχου.  Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο 
οι ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι 
αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των 
σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές χρηστής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων.  Σύμφωνα 
με το Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται ως μέρος διαχειριστικού 
ελέγχου, τότε η συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και κανόνες θεωρείται μία από 
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τις παραμέτρους της οικονομίας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, εφόσον η μη 
συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των επιδιωκόμενων 
στόχων. 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης, σε επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας 
και στη διενέργεια συναντήσεων με τη Διεύθυνση και το προσωπικό της Αρχής. 

Η λήψη των απαραίτητων, για τον έλεγχο, στοιχείων έγινε στη βάση των προνοιών 
του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά 
στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, 
επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του 
μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.  

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στην Πρόεδρο της 
Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και οι απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αρχής ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα ΄Εκθεση. 

Ομάδα ελέγχου: Ο έλεγχος διενεργήθηκε από το Παράρτημα 8. 
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Γ. Ευρήματα. 

1.  Θέματα προσωπικού. 

1.1. Ανανέωση συμβολαίου και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του Διευθυντή της 
Αρχής. 

Εκτενής αναφορά για το πιο πάνω θέμα έγινε στην Ειδική ΄Εκθεση της Υπηρεσίας 
μας για το έτος 2016. Τον Νοέμβριο του 2019 αποστάληκε σχετική επιστολή στον 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για γνωμάτευση. 

1.2 Παραχώρηση τεσσάρων προσαυξήσεων σε Βοηθό Γραμματειακό 
Λειτουργό.    

Κατά τη διάρκεια του 2017 παραχωρήθηκαν σε υπάλληλο της Αρχής τέσσερεις 
προσαυξήσεις, με αποτέλεσμα ο εν λόγω υπάλληλος να τοποθετηθεί από την  
1.2.2017 στην 8η βαθμίδα (€11.667) της Κλίμακας Α2, αντί στην 4η βαθμίδα 
(€11.134) της ίδιας κλίμακας.  

 Ο εν λόγω υπάλληλος, μέχρι και τις 30.1.2009, εργαζόταν σε Υπουργείο, 
ως Έκτακτος, για Εκτέλεση Γραφειακών Καθηκόντων (Κλίμακα Α1). 

 Από 1.2.2009 προσλήφθηκε σε μόνιμη θέση στην Αρχή στην κλίμακα Α2-
Α5-Α7(ii) ως Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός και τοποθετήθηκε στην 
αρχική βαθμίδα της Α2.  

 Στις 24.11.2011 υπέβαλε αίτημα προς τον Διευθυντή της Αρχής, με την 
παράκληση όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί 4 μισθολογικές 
βαθμίδες πιο πάνω, αφού όταν εργαζόταν στη  Δημόσια Υπηρεσία με το 
καθεστώς αορίστου χρόνου ο μισθός του ήταν ψηλότερος από την αρχική 
βαθμίδα της Α2 όπου τοποθετήθηκε. 

 Ο Διευθυντής της Αρχής απέστειλε επιστολή, ημερ. 30.11.2011, στον 
Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), 
για να εξετάσει το αίτημά του. 

 Ο Διευθυντής του ΤΔΔΠ, με επιστολή του, ημερ. 19.12.2011, προς τον 
Διευθυντή της Αρχής τον πληροφόρησε ότι η Αρχή δεν μπορεί να 
αναγνωρίσει τη μισθοδοσία που καταβάλλετο από τη Δημοκρατία στον 
υπάλληλο μέχρι τις 30.1.2009, για τις υπηρεσίες που παρείχε για 
απασχόλησή του σε έκτακτη βάση για σκοπούς μισθολογικής 
τοποθέτησής του από την 1.2.2009 στη θέση του Βοηθού Γραμματειακού 
Λειτουργού. 

 Ωστόσο, σε ηλεκτρονικό μήνυμα που αναφέρεται πιο κάτω, φαίνεται ότι ο τέως 
Εκτελεστικός Πρόεδρος της Αρχής, στις 23.10.2015 προέβηκε σε συμφωνία με 
στέλεχος συγκεκριμένης συντεχνίας για την παραχώρηση 4 προσαυξήσεων 
στον πιο πάνω υπάλληλο. Σημειώνεται ότι δεν εντοπίστηκε η 
προαναφερόμενη συμφωνία, ωστόσο σχετική αναφορά γίνεται σε ηλεκτρονικό 
μήνυμα του στελέχους συγκεκριμένης συντεχνίας προς τον Εκτελεστικό 
Πρόεδρο της Αρχής, με κοινοποίηση στον Διευθυντή, ημερ. 10.6.2016. 
Σημειώνεται ακόμα, ότι σε επιστολή του προς τον Διευθυντή, ημερ. 22.7.2016, 
το στέλεχος της συντεχνίας αναφέρει ότι, κατά τον καταρτισμό και την έγκριση 
του Προϋπολογισμού για το 2017, αναμένει ότι θα συμπεριληφθεί και 
μισθολογική αναπροσαρμογή του πιο πάνω υπαλλήλου, όπως αυτή έχει 
συμφωνηθεί στη συνάντηση με τον τέως Εκτελεστικό Πρόεδρο της Αρχής στις 
23.10.2015. 
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 Στις 14.9.2016, η Αρχή ενέκρινε τον Προϋπολογισμό για το έτος 2017 και 
στο επεξηγηματικό υπόμνημα δαπανών ανέφερε ότι «Έχουν δοθεί 
τέσσερεις προσαυξήσεις, με βάση την εγκύκλιο αρ. 1091 του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό 
για διόρθωση της μισθοδοσίας του επειδή ο εν λόγω Βοηθός 
Γραμματειακός Λειτουργός υπηρετούσε ως έκτακτος στη Δημόσια 
Υπηρεσία και όταν προσλήφθηκε στην Αρχή τοποθετήθηκε στην αρχική 
βαθμίδα της Α2-5-7(ii), αντί στην τέταρτη βαθμίδα (δηλαδή στην αντίστοιχη 
της προηγούμενης μισθοδοσίας του), με αποτέλεσμα να μειωθεί ο μισθός 
του». 

 Επισημαίνεται ότι, η Εγκύκλιος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού με αρ. 1448 και ημερομηνία 10 Απριλίου 2012, αναφέρει ότι 
στην περίπτωση έκτακτου προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων Οργανισμών του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, που εφαρμόζουν κατ’ αναλογία τα ισχύοντα 
στη δημόσια υπηρεσία, που διορίζεται σε μόνιμη θέση, η ένταξη σε 
ψηλότερη από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης διορισμού θα 
γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο έκτακτος απασχολείτο από τον ίδιο 
Οργανισμό στον οποίο διορίστηκε, χωρίς διακοπή στην απασχόλησή του.  

Ενόψει των πιο πάνω, εγείρεται το ερώτημα  γιατί η Αρχή ενήργησε κατά παράβαση 
των πιο πάνω εγκυκλίων και των οδηγιών του ΤΔΔΠ και στη συνέχεια 
παραπλανητικά επικαλέστηκε το ΤΔΔΠ.   

Σημειώνεται ότι το άρθρο 7Α του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 
Νόμου (Ν.7(I)/1998) παρέχει προστασία στον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής για 
οτιδήποτε λέχθηκε ή έγινε ή παραλείφθηκε κατά την καλόπιστη εκτέλεση ή άσκηση 
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί νομική συμβουλή για το 
ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης των προσαυξήσεων αυτών. Σε 
περίπτωση που δεν είναι νομικά εφικτή η ανάκληση της παραχώρησης των 
προσαυξήσεων, θα πρέπει να υπολογιστεί η  ζημιά που θα έχει υποστεί η Αρχή και 
να αναζητηθεί νομική συμβουλή για το ενδεχόμενο η Αρχή να στραφεί νομικά με 
αστική αγωγή κατά του τέως Εκτελεστικού Προέδρου, αφού οι ενέργειές του φαίνεται 
ότι ενδεχομένως να μην έχουν το στοιχείο της καλής πίστης.  

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι υιοθετεί την εισήγησή μας και θα 
προχωρήσει να ζητήσει σχετική νομική συμβουλή. 

1.3  Μη επιστροφή κινητού τηλεφώνου και tablet.  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη Έκθεσή μας, σε πρώην αξιωματούχο της 
Αρχής παραχωρήθηκε το 2014 ένα tablet ipad-2 αξίας €749 και ένα κινητό τηλέφωνο 
αξίας €289, αλλά με την αποχώρησή του, λόγω της λήξης της θητείας του, τα πιο 
πάνω δεν είχαν επιστραφεί. 

Η Αρχή, μετά από σχετική σύσταση της Υπηρεσίας μας, με γραπτή επιστολή της, 
ημερ. 28.9.2017, ζήτησε από τον πρώην αξιωματούχο την επιστροφή τους, ο οποίος 
με επιστολή του, ημερ. 12.10.2017, πρότεινε να τα αγοράσει. Ο Διευθυντής της 
Αρχής με επιστολή του, ημερ. 26.10.2017, ζήτησε την καταβολή  €200 και για τις δύο 
συσκευές. Ο πρώην αξιωματούχος δεν απάντησε ούτε και κατέβαλε το πιο πάνω 
ποσό.  
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Επισημάνθηκε ότι η Αρχή δεν προέβηκε σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες. 

Σύσταση: Εφόσον τα πιο πάνω αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία της Αρχής, των 
οποίων η αξία σήμερα είναι πολύ χαμηλή, λόγω της παρόδου μεγάλου χρονικού 
διαστήματος, εισηγηθήκαμε να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για ανάκτηση 
της αξίας που αυτά είχαν κατά την ημερομηνία λήξης της θητείας του πρώην 
αξιωματούχου της Αρχής.  

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες τόσο με 
την αποστολή επιστολών προς τον τέως αξιωματούχο, όσο και μέσω σχετικών 
τηλεφωνικών επικοινωνιών του Διευθυντή με τον ίδιο, για διευθέτηση του θέματος, 
χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετική ανταπόκριση εκ μέρους του. Ως εκ τούτου και 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αξία του κινητού τηλεφώνου και του tablet iPad 
2, που είχαν δοθεί από την Αρχή στον τέως αξιωματούχο για υπηρεσιακή χρήση, έχει 
σήμερα εκμηδενιστεί, θεωρεί ότι δεν έχει άλλα περιθώρια προς άσκηση πίεσης, είτε 
για επιστροφή των συσκευών, είτε για την ανάκτηση της αξίας που αυτές είχαν κατά 
την ημερομηνία λήξης της θητείας του. 

Ωστόσο, η Υπηρεσία μας διαφωνεί με την πιο πάνω τοποθέτηση, αφού θεωρεί ότι, 
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πρόκειται για πολύ μικρό ποσό, η δικαστική 
αναζήτηση των οφειλομένων δίνει το ορθό μήνυμα ότι έναντι των ασκούντων 
δημόσια εξουσία υπάρχει μηδενική ανοχή. 

2. Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη Έκθεσή μας, με βάση τον διαγωνισμό 3/2011 
για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για το έργο «Σχεδιασμός ψηφιακού 
συστήματος καταγραφής, και αρχειοθέτησης οπτικοακουστικού υλικού», η Αρχή σύναψε 
συμφωνία με συγκεκριμένο άτομο για την περίοδο 3.11.2011-2.5.2012. Έκτοτε η 
συμφωνία ανανεωνόταν με συνομολόγηση σχετικών συμφωνιών. Η Αρχή στις 
20.4.2016 αποφάσισε όπως ανανεώσει το υφιστάμενο συμβόλαιο για ακόμη 2 έτη, για 
την περίοδο 3.5.2016–2.5.2018 με ετήσιο ποσό €28.800 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 
καταβλητέο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και στις 2.5.2018, η Αρχή αποφάσισε όπως 
ανανεώσει το συμβόλαιο για ακόμη ένα έτος, μέχρι τις 2.5.2019, με τους ίδιους όρους. 
Παρατηρήθηκε, ωστόσο, ότι δεν συνομολογήθηκαν σχετικές συμφωνίες για τις εν λόγω 
περιόδους. Σύμφωνα με την Αρχή, το άτομο αυτό έτυχε ειδικής εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό και προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν στον χειρισμό του εξειδικευμένου 
συστήματος της Αρχής για την καταγραφή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και 
τεχνική υποστήριξη για τον μηχανογραφικό εξοπλισμό της Αρχής και συνεπώς οι 
υπηρεσίες του είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία της Αρχής.  

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με εκτενές σημείωμα του Διευθυντή, ημερ. 19.4.2016, 
τυχόν μη συνέχιση της συνεργασίας με το εν λόγω άτομο θα προκαλούσε 
σοβαρότατα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Αρχής και ειδικότερα στην 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διερευνήσεων υποθέσεων.  

Σημειώθηκε  ότι η Αρχή δεν κοινοποίησε τη συμφωνία στον Έφορο Φορολογίας και 
στον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΔΥΚΑ). 

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε, 
με επιστολή του, ημερ. 14.3.2018, τον Διευθυντή της Αρχής, ότι το συγκεκριμένο άτομο, 
του υπέβαλε γραπτό αίτημα για εξέταση του καθεστώτος απασχόλησής του στην Αρχή. 
Μετά από σχετική έρευνα, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέληξε 
στην απόφαση ότι η απασχόλησή του εμπίπτει στην κατηγορία του μισθωτού 
προσώπου. 
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Αφού προηγήθηκε σχετική αλληλογραφία με τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και την Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού, η Αρχή, αποτάθηκε στις 13.12.2018 στον νομικό της σύμβουλο, ο 
οποίος σε γνωμάτευση, ημερ. 14.3.2019, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, αφού η Αρχή 
δεν αμφισβήτησε την απόφαση του ΔΥΚΑ, η απόφαση αυτή τη δεσμεύει και το εν 
λόγω άτομο θεωρείται υπάλληλος της Αρχής. 

Στη συνέχεια, η Αρχή σε συνεδρία της στις 3.4.2019, αποφάσισε τη μετατροπή του 
συγκεκριμένου ατόμου σε υπάλληλο αορίστου χρόνου. 

Επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1588, 
ημερ. 22.3.2019, τυχόν πόρισμα του ΔΥΚΑ για ύπαρξη σχέσης εργοδότη-
εργοδοτουμένου δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι συνεπάγεται την αυτόματη μετατροπή 
του καθεστώτος απασχόλησης σε αορίστου χρόνου, αλλά θα πρέπει να διεξάγεται 
ενδελεχής έρευνα από την ίδια την Αρχή. 

Επισημάνθηκε επίσης ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες των 
εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1372, ημερ. 17.9.2008 (και σχετική επιστολή 
ημερ. 25.4.2012), αρ. 1517, ημερ. 14.5.2015, αρ. 1532, ημερ. 11.2.2016 και του Γενικού 
Λογιστηρίου αρ. 1767, ημερ. 16.6.2017. Στις εν λόγω εγκυκλίους δίδονται σαφείς οδηγίες 
αναφορικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη σύναψη συμβάσεων 
για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών, για αποφυγή δημιουργίας οποιασδήποτε υπαλληλικής 
σχέσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1517, ημερ. 14.5.2015, αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, ότι για όλες τις περιπτώσεις που ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων θα καταλήγει στο πόρισμα ότι το καθεστώς του αναδόχου τέτοιας σύμβασης 
παραπέμπει σε καθεστώς μισθωτού προσώπου, τότε θα εξετάζεται θέμα αστικής ή 
ποινικής ευθύνης και επιπρόσθετα πειθαρχικής ευθύνης των ελεγχόντων λειτουργών ή και 
άλλων εμπλεκόμενων λειτουργών που δεν τηρούν τις οδηγίες που αφορούν στη σύναψη 
και παρακολούθηση των συμβάσεων για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών, ευθύνες οι οποίες 
ενδεχομένως απορρέουν από το άρθρο 7(1) του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 
(Ν.38(Ι)/2014). 

Σύσταση: Στις περιπτώσεις μίσθωσης/αγοράς υπηρεσιών στο μέλλον, η Αρχή θα πρέπει 
να θέτει όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες, που να διασφαλίζουν ότι δεν δημιουργείται 
δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ των συμβασιούχων και της Αρχής και ότι τηρούνται 
αυστηρά όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας και οι προϋποθέσεις των υπό αναφορά 
εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών.  

Η Πρόεδρος της Αρχής σημειώνει ότι έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τη σχετική μας 
σύσταση προς αποφυγή δημιουργίας τέτοιων καταστάσεων στο μέλλον. 

Όσον αφορά στην παρατήρησή μας ότι η Αρχή δεν κοινοποίησε τη συμφωνία στον 
Έφορο Φορολογίας και στον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(ΔΥΚΑ), η Πρόεδρος της Αρχής θεωρεί ότι η κοινοποίηση της συμφωνίας στον 
Έφορο Φορολογίας και στον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 
την Αρχή,  δεν αποτελούσε ευθύνη και/ή υποχρέωση της Αρχής, αλλά του ίδιου του 
επαγγελματία, αφού επρόκειτο για ανεξάρτητο – αυτοεργοδοτούμενο επαγγελματία, ο 
οποίος είχε συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

Η Υπηρεσία μας διαφωνεί με τη θέση αυτή και επισημαίνει ότι όλες οι εν λόγω 
συμφωνίες θα πρέπει να κοινοποιηθούν στα πιο πάνω αρμόδια Τμήματα για έλεγχο 
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της συμμόρφωσης του συμβαλλόμενου με τους όρους της σχετικής συμφωνίας 
καθώς και της νόμιμης καταβολής των υποχρεώσεών του προς το Κράτος.  

3.  Δαπάνες. 

3.1   Ναύλα και άλλα έξοδα για Συνέδρια και Αποστολές.  

Για το πιο πάνω Κονδύλι δαπανήθηκε ποσό €26.111 (€31.042 το 2017). Από τον 
έλεγχο παρατηρήθηκε ότι, για υπηρεσιακό ταξίδι στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, από τις 
22-24.3.2018, η Πρόεδρος της Αρχής ταξίδεψε, μέσω Αυστρίας, σε επιχειρηματική 
θέση (Business Class), ενώ ο Διευθυντής της Αρχής ταξίδεψε, μέσω Σερβίας, σε 
οικονομική θέση (economy). Το κόστος για το εισιτήριο της Προέδρου ανήλθε στα 
€1.084, ενώ για το εισιτήριο του Διευθυντή στα €726.  

Επισημαίνεται, σχετικά, ότι οι δικαιούχοι στη χρήση επιχειρηματικής θέσης για ταξίδια 
στο εξωτερικό καθορίζονται με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 
1468, ημερ. 15.1.2013, αρ. 1311, ημερ. 4.5.2006, καθώς και στο σχετικό εγχειρίδιο 
του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 1.2.2019. 

Σύσταση: H Πρόεδρος της Αρχής δεν συμπεριλαμβάνεται στα πρόσωπα που είναι 
δικαιούχοι στη χρήση επιχειρηματικής θέσης και ως εκ τούτου η εν λόγω πληρωμή 
δεν είναι σύννομη και θα πρέπει να ανακτηθεί.   

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ταξίδι της αποτελεί 
μεμονωμένη περίπτωση όπου χρησιμοποίησε την επιχειρηματική θέση.  Σύμφωνα με 
τον ισχυρισμό της, ο βασικός λόγος ήταν οι ώρες και η ημέρα που μπορούσε η 
Πρόεδρος να ταξιδέψει για τη συνάντηση της Ομάδας ERGA στην Κροατία και η 
δυσκολία να εξευρεθεί θέση στο αεροπλάνο. Σημείωσε, επίσης, ότι το κόστος των 
αεροπορικών εισιτηρίων της Προέδρου της Αρχής, για σκοπούς συμμετοχής της στις 
συναντήσεις της ομάδας ERGA, καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην 
προκειμένη περίπτωση η Επιτροπή κάλυψε το εν λόγω εισιτήριο με το ποσό των 
€715. Ως εκ τούτου, το επιπλέον κόστος που επωμίστηκε η Αρχή για το εν λόγω 
ταξίδι της Προέδρου ανέρχεται σε 369 ευρώ. Μάς ανέφερε επίσης ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υπηρεσιακών της 
ταξιδίων, η Πρόεδρος δεν επιβαρύνει την Αρχή με έξοδα διαμονής αλλά τα 
επωμίζεται η ίδια, όσο και το ότι η περίπτωση αυτή ήταν μεμονωμένη για τον λόγο ότι 
δεν υπήρχε διαθεσιμότητα στην οικονομική θέση, η Αρχή θεωρεί ότι δεν συντρέχουν 
λόγοι ανάκτησης του ποσού αυτού, θέση με την οποία η Υπηρεσία μας διαφωνεί.    

3.2   Συνέδρια και Σεμινάρια στην Κύπρο.   

Ο Προϋπολογισμός για το πιο πάνω Κονδύλι για το 2018 ανερχόταν σε €30.000, σε 
σύγκριση με €5.000 το 2017, ενώ η πραγματική δαπάνη ανήλθε σε €25.818 το 2018 
και €1.905 το 2017. Παρατηρήθηκε ότι, ενώ σύμφωνα με το επεξηγηματικό 
υπόμνημα του Προϋπολογισμού της Αρχής για το 2018, το ποσό των €30.000 
προοριζόταν να καλύψει τη δαπάνη για τη διοργάνωση και φιλοξενία του 
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου EPRA (Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών) στην 
Κύπρο τον Οκτώβριο του 2018, η Αρχή χρησιμοποίησε το Κονδύλι για τη 
διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης/δείπνου (Gala Dinner) για τα εικοσάχρονά της 
με κόστος  €22.358.  

Σύσταση: Οι δαπάνες να διενεργούνται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
Προϋπολογισμούς. Θεωρούμε ότι η διοργάνωση του Gala Dinner, με τόσο υψηλό 
κόστος, δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς της Αρχής ως ρυθμιστικής αρχής. Εφόσον 
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η δαπάνη δεν ήταν ούτε σύννομη, εισηγηθήκαμε όπως ανακτηθεί από τα πρόσωπα 
που έλαβαν την απόφαση για διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι σε πρώτο στάδιο η Αρχή είχε 
αποφασίσει όπως, στα πλαίσια των εορτασμών για τα εικοσάχρονά της, προτείνει 
στην EPRA τη διοργάνωση της επόμενής τους συνάντησης στην Κύπρο. Δυστυχώς, 
η διοργάνωση των δύο ετήσιων συναντήσεων της EPRA, για το 2018, είχε ήδη 
ανατεθεί σε άλλες χώρες. Ως εκ τούτου και θεωρώντας ότι τα εικοσάχρονα μιας 
Αρχής είναι σημαντικό γεγονός, χρησιμοποίησε μέρος του εν λόγω Κονδυλιού για τη 
διοργάνωση επίσημου δείπνου, στο οποίο προσκλήθηκαν και παρέστησαν Πρόεδροι 
και Μέλη όλων των προηγούμενων Συμβουλίων της Αρχής, εκπρόσωποι όλων των 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, εκπρόσωποι όλων των δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και πολλοί άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι. Η επιλογή του χώρου 
όπου διεξήχθη το δείπνο έγινε μετά από λήψη προσφορών. Ως εκ τούτου δεν θεωρεί 
ότι η διοργάνωση ενός επετειακού δείπνου, για να τιμηθούν τα εικοσάχρονα της 
Αρχής, δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς της, ως Ρυθμιστικής Αρχής, θέση με την 
οποία η Υπηρεσία μας διαφωνεί.  

4. Έσοδα. 

4.1   Τέλη αδειών.  

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 24(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 
Οργανισμών Νόμου, (Ν.7(I)/1998), για την παραχώρηση άδειας παρόχου υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων καταβάλλονται ετησίως προς την Αρχή τα πιο κάτω τέλη: 

(i) 51.400 ευρώ, για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή Παγκύπριου τηλεοπτικού 
οργανισμού.  

(ii) 12.000 ευρώ, για τοπικό τηλεοπτικό οργανισμό. 

(iii) 5.100 ευρώ, για Παγκύπριο ραδιοφωνικό οργανισμό. 

(iv) 850 ευρώ, για τοπικό και μικρό τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό. 

Με βάση τον Νόμο “τηλεοπτική εκπομπή” σημαίνει τηλεοπτική υπηρεσία 
οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών 
μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό 
μεταδόσεων. 

Καταβάλλεται, επίσης, ως ετήσιο τέλος προς την Αρχή, το 0,5% επί των εσόδων των 
παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων από διαφημίσεις ή οπτικοακουστικές 
εμπορικές ανακοινώσεις που προβάλλουν στο πρόγραμμά τους. 

(β)  Σύμφωνα με το άρθρο 25(1)(ζ) του Νόμου 7(Ι)/1998, η Aρχή μπορεί, με πλήρως 
αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία λαμβάνεται από το ήμισυ τουλάχιστον του όλου 
αριθμού των μελών της και αφού προηγουμένως ακούσει τον ενδιαφερόμενο, σε 
περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των τελών που προβλέπει το άρθρο 24, η 
οποία υπερβαίνει τους δύο μήνες, να ανακαλέσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε άδεια 
παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.  

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι από τους 67 αδειούχους οργανισμούς, οι 60 
πλήρωσαν το ετήσιο τέλος τους μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειάς τους. 
Από τους 60 που πλήρωσαν εκπρόθεσμα, οι 23 ήταν εκτός των χρονικών πλαισίων 
(δύο μήνες) που θέτει το πιο πάνω άρθρο του Νόμου (Παράρτημα 1), χωρίς η Αρχή 
να ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 24. 
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό 48(1) της Κ.Δ.Π. 10/2000, η Αρχή δύναται να λάβει 
δικαστικά μέτρα για την πληρωμή οποιωνδήποτε τελών εναντίον οποιουδήποτε 
προσώπου και δύναται να εισπράξει αυτά με όλα τα δικαστικά έξοδα ως χρέος που 
οφείλεται στην Αρχή. Παρόλα αυτά, για τις πιο πάνω καθυστερήσεις πληρωμών των 
ετήσιων τελών, η Αρχή δεν φαίνεται να έλαβε οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα. 

Η Πρόεδρος της Αρχής παρατήρησε ότι είναι οικονομικά ασύμφορο για τους 
οργανισμούς να επιβαρύνονται με δικαστικά έξοδα που πολλές φορές ξεπερνούν το 
οφειλόμενο ποσό και μάς ενημέρωσε ότι κανένας σταθμός δεν παρέλειψε να 
πληρώσει τα οφειλόμενα τέλη, έστω και καθυστερημένα, άποψη με την οποία 
διαφωνούμε, αφού στην παράγραφο 8(v) πιο κάτω φαίνεται ότι υπάρχουν 
οφειλόμενα τέλη από οργανισμούς που έκλεισαν. 

(γ)  Η χρέωση των οργανισμών για τα ετήσια τέλη ανανέωσης άδειας λειτουργίας 
δεν γίνεται έγκαιρα και δεν εκδίδεται τιμολόγιο, αλλά αποστέλλεται επιστολή για τη 
χρέωση των τελών. Παραδείγματα:  

Οργανισμός 
Ημερομηνία 

επιστολής/χρέωσης 
Ποσό (€) 

Ισχύς άδειας 
λειτουργίας 

Ρ11 4.9.2018 5.100 24.7.2018 - 23.7.2019 

Ρ55 5.6.2018 850 10.5.2018-9.5.2019 

 
Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι η καθυστέρηση που παρουσιάστηκε στη 
χρέωση των δύο οργανισμών για τα ετήσια τέλη ανανέωσης λειτουργίας οφειλόταν στο 
γεγονός ότι, για το μεν Ρ11 είχε εγκριθεί η ανανέωσή του για την περίοδο 18.9.2018-
17.9.2019, αλλά στην επιστολή που στάλθηκε στον οργανισμό, καταγραφόταν η παλιά 
περίοδος, για το δε Ρ55 ήταν η πρώτη φορά που θα στελνόταν επιστολή και η 
αποστολή της καθυστέρησε περίπου 25 ημέρες, μέχρι να ενημερωθεί το Λογιστήριο της 
Αρχής, από τον οργανισμό, για την ακριβή του διεύθυνση.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως εκδίδονται έγκαιρα τιμολόγια για τη χρέωση των 
οργανισμών και ετοιμαστεί εγχειρίδιο διαδικασιών με λεπτομερή καταγραφή των 
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για την επιβολή των τελών αδειών των 
οργανισμών.  

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς βεβαίωσε ότι υιοθετεί και θα εφαρμόσει αμέσως την 
εισήγησή μας.  

4.2   Τέλη διαφημίσεων.   

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 24(2), του Νόμου 7(I)/1998 «Πάροχος υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει 
ευθύνη διαχείρισης των διαφημίσεων και οπτικοακουστικών εμπορικών 
ανακοινώσεων που απευθύνονται στο Κυπριακό κοινό και περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα τηλεοπτικού οργανισμού που εδρεύει σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τρίτη χώρα, το οποίο μεταδίδεται, μετά από εξουσιοδότηση της Αρχής, 
μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οφείλει να καταβάλλει στην Αρχή το 
προβλεπόμενο από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ποσοστό 0,5% επί των 
εσόδων από τις εν λόγω διαφημίσεις ή οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις». 

Επίσης, το άρθρο 47 του Νόμου αναφέρει ότι «(1) Ο ετήσιος ισολογισμός και τα 
αποτελέσματα χρήσεως κάθε αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού 
δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημερίδες μέσα σε εννέα μήνες από τη 
λήξη του οικονομικού έτους. (2) Αντίγραφο του ισολογισμού και απολογισμού 
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αποστέλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία στην Αρχή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων». 
Παρατηρήθηκε ότι οι οργανισμοί δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω πρόνοιες της 
νομοθεσίας.  Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι από τον έλεγχο 4 οργανισμών διαπιστώθηκε 
ότι 3 δεν υπέβαλαν τα πιο πάνω στοιχεία εντός του χρονικού πλαισίου που θέτει ο 
Νόμος, όπως δεικνύει ο πιο κάτω πίνακας: 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Άρθρο 47) 

Οργανισμός 
Οικονομικό 

έτος 

Προθεσμία 
υποβολής 

βάσει 
άρθρου 47 

Ημερ. προσκόμισης 
ελεγμένων  

οικονομικών 
καταστάσεων 

Μήνες μετά 
την 

προθεσμία 
υποβολής 

Ημερ.  
υπενθυμητικής 

επιστολής 

Ρ2 2012 30.9.2013 11.06.18 57   

  2013 30.9.2014 11.06.18 45   

  2014 30.9.2015 11.06.18 32   

  2015 30.9.2016 11.06.18 20   

  2016 30.9.2017 11.06.18 8   

Ρ4 2012 30.9.2013 05.03.18 53 18.10.13 

  2013 30.9.2014 05.03.18 41 28.11.14 

  2014 30.9.2015 05.03.18 29 27.11.15 

  2015 30.9.2016 05.03.18 17 13.01.17 

Ρ11 2013 30.9.2014 30.03.18 42 28.11.14 

  
2014 30.9.2015 δεν βρέθηκαν στον 

φάκελο 
27.11.15 

  2015 30.9.2016 16.01.19 27 13.01.17 

  2016 30.9.2017 17.04.19 18 17.01.18 

  2017 30.9.2018 17.04.19 6 05.03.19 

Σημειώθηκε ότι, δεν προβλέπεται από τον Νόμο ή/και τους Κανονισμούς οποιαδήποτε 
κύρωση για την πιο πάνω καθυστέρηση. 

Σύσταση: Να θεσμοθετηθεί η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση μη 
έγκαιρης προσκόμισης των εν λόγω στοιχείων από τους οργανισμούς. 

(β) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 45 της Κ.Δ.Π. 10/2000, κάθε αδειούχος οφείλει να 
καταβάλει στην Αρχή, ανά εξάμηνο, το προβλεπόμενο υπό του Νόμου ποσοστό επί 
των διαφημίσεων. Από τον έλεγχό μας διαφάνηκε ότι κάποιοι οργανισμοί 
καταβάλλουν τα τέλη με καθυστέρηση. 

Η ορθότητα του υπολογισμού που γίνεται από τους οργανισμούς ελέγχεται και 
επιβεβαιώνεται από την Αρχή, όταν αυτοί προσκομίσουν τις ελεγμένες οικονομικές τους 
καταστάσεις. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτές προσκομίζονται με καθυστέρηση, 
προκαλώντας αντίστοιχη καθυστέρηση από πλευράς Αρχής στην επιβεβαίωση της 
ορθότητας των ποσών που πληρώνονται ως τέλη διαφήμισης. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως ετοιμαστεί εγχειρίδιο διαδικασιών, με λεπτομερή 
καταγραφή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για την είσπραξη των τελών 
από έσοδα διαφημίσεων. Ως εναλλακτικό τρόπο επιβεβαίωσης των τελών 
διαφήμισης, να προσκομίζονται στην Αρχή από τους οργανισμούς (εντός χρονικού 
πλαισίου που θα καθορίσει η Αρχή (π.χ. κάθε τρίμηνο)), είτε το Ισοζύγιό τους είτε 
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άλλες αναλυτικές καταστάσεις, οι οποίες θα παρουσιάζουν τα πραγματικά έσοδα από 
διαφημίσεις του κάθε οργανισμού.  

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς πληροφόρησε ότι οι οργανισμοί προέβαλλαν τη 
δικαιολογία ότι, ενώ οι ίδιοι ήταν έτοιμοι να υποβάλουν τα σχετικά στοιχεία, 
παρατηρείτο καθυστέρηση εκ μέρους των ελεγκτών τους.  Σημείωσε, ωστόσο, ότι η 
σύστασή μας για θεσμοθέτηση πρόνοιας επιβολής διοικητικών κυρώσεων, σε 
περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των εν λόγω στοιχείων από τους οργανισμούς, 
θα εξεταστεί από την Αρχή. Σημείωσε επίσης ότι, ο Κανονισμός 45(5) της Κ.Δ.Π. 
10/2000 προβλέπει την επιβολή τόκου 9%, σε τυχόν ποσά που θα διαφέρουν μεταξύ 
των ενδιάμεσων δηλώσεων και των οικονομικών καταστάσεων, γεγονός το οποίο 
εφαρμόζεται από την Αρχή και ότι η Αρχή θα εφαρμόσει τη σύστασή μας για 
καταγραφή των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για την είσπραξη των 
τελών από έσοδα διαφημίσεων.     

4.3   Διοικητικά πρόστιμα.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 47 της Κ.Δ.Π. 10/2000, τα διοικητικά πρόστιμα 
καταβάλλονται στην Αρχή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση ή προσφυγή.  

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 Από δείγμα 13 διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν, διαπιστώθηκε 
ότι κανένας οργανισμός δεν πλήρωσε το διοικητικό πρόστιμο που του 
επιβλήθηκε εντός της χρονικής προθεσμίας που έθεσε η Αρχή  
(Παράρτημα 2). Σημειώνεται ότι η Αρχή αποστέλλει επιστολή για τη 
χρέωση των διοικητικών προστίμων, την οποία θεωρεί ως τιμολόγιο.  

 Με κάποιους οργανισμούς η Αρχή προβαίνει σε διακανονισμό για την 
αποπληρωμή των προστίμων που τους επιβλήθηκαν, με την καταβολή 
δόσεων. 

 Από το δείγμα που λήφθηκε, διαπιστώθηκε ότι η επιστολή για επιβολή 
διοικητικού προστίμου εκδίδεται και αποστέλλεται με καθυστέρηση από 
12-93 ημέρες μετά τη λήψη της απόφασης της Αρχής για την επιβολή του.  

 Σημειώθηκε ότι, δεν προβλέπεται από τον Νόμο ή/και τους Κανονισμούς 
οποιαδήποτε διαδικασία η οποία να ακολουθείται για την τιμολόγηση των 
διοικητικών προστίμων. 

Σύσταση: Για τη χρέωση των διοικητικών προστίμων εισηγηθήκαμε την έκδοση 
τιμολογίων επί των οποίων να επιβάλλεται τόκος σε περίπτωση εκπρόθεσμης 
καταβολής. Ο τόκος θα υπολογίζεται λόγω της καθυστέρησης στην εξόφληση των 
οφειλόμενων διοικητικών προστίμων από τους οργανισμούς. Επίσης, εισηγηθήκαμε την 
ετοιμασία εγχειριδίου διαδικασιών με λεπτομερή καταγραφή των διαδικασιών που 
πρέπει να ακολουθούνται για την επιβολή των διοικητικών προστίμων. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι θα εφαρμόσει τις εισηγήσεις μας.  Όσον 
αφορά στην εισήγησή μας  για την επιβολή τόκων από την ημερομηνία έκδοσης των 
τιμολογίων για διοικητικά πρόστιμα, αυτή θα εξεταστεί από τους νομικούς 
συμβούλους της Αρχής. 

Γενική Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, 
ενιαίας και αξιόπιστης βάσης δεδομένων σε μηχανογραφημένο σύστημα, η οποία να 
επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα στοιχεία όλων των αδειούχων 
οργανισμών. Το σύστημα να παράγει εκθέσεις εξαιρέσεων (exception reports), οι οποίες 
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να είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμες από τους χρήστες, να παράγονται σε 
συστηματική βάση και να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, 
εκθέσεις: 

 Για τους αδειούχους οργανισμούς των οποίων η άδεια λήγει εντός  3 μηνών, για 
έγκαιρη αποστολή τιμολογίου.  

 Για τους αδειούχους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν διακόψει την παροχή 
υπηρεσιών (πρόκειται να κλείσουν), για πληρωμή τυχόν οφειλών τους. 

 Για τους αδειούχους οργανισμούς για τους οποίους λήφθηκε απόφαση για 
επιβολή προστίμου, για άμεση έκδοση τιμολογίου. 

 Για τους αδειούχους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν καθυστερημένα πρόστιμα 
προς πληρωμή κ.λπ. 

5.   Τροποποίηση νομοθεσίας. 

Η ίδρυση και οι αρμοδιότητες της Αρχής διέπονται από τον περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο (Ν.7(Ι)/1998). 

Αναμένεται η ετοιμασία νομοσχεδίου από την Αρχή για συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία αρ. 1808/2018/ΕΕ, με την οποία η Αρχή πρέπει να συμμορφωθεί μέχρι 
19.9.2020. 

Όπως έχουμε ενημερωθεί από την Πρόεδρο της Αρχής, η διαδικασία ετοιμασίας 
νομοσχεδίου από την Αρχή, για σκοπούς ενσωμάτωσης των προνοιών της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας αρ. 1808/2018/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία, βρίσκεται στο τελικό 
της στάδιο. 

6.   Έλεγχος παραβάσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. 

Ο έλεγχος των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από 
την Αρχή, βάσει των αρμοδιοτήτων που της παρέχει ο περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμος και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
άρθρων 3, 26, 29 και 30, είτε κατόπιν καταγγελιών. 

Η Αρχή διερεύνησε, κατά το 2018, συνολικά 200 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων 
της νομοθεσίας από τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς και 
τη δημόσια ραδιοτηλεόραση (Παράρτημα 3). 

Σε 80 περιπτώσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω, η Αρχή έκρινε, κατά την υποβολή του 
σχετικού πορίσματος από τον Λειτουργό που ανέλαβε τη διερεύνηση της κάθε 
περίπτωσης, ότι εκ πρώτης όψεως υπάρχουν πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας και 
τα εν λόγω πορίσματα προωθήθηκαν ως «υποθέσεις». Για τις υπόλοιπες 120 
περιπτώσεις, κρίθηκε ότι εκ πρώτης όψεως δεν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις και ως 
εκ τούτου τερματίστηκε η διαδικασία διερεύνησής τους. 

6.1  Παρακολούθηση τηλεοπτικών οργανισμών.  

Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από την Αρχή, τον Δεκέμβριο του 2018 
λειτουργούσαν 17 τηλεοπτικοί οργανισμοί, για τους οποίους εκδόθηκαν 29 άδειες 
λειτουργίας. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τηλεοπτικοί οργανισμοί που 
καταγράφονται από το πρόγραμμα ΙΡΙΣ. 
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Α/Α Οργανισμός 
Με 

άδεια 
Με 

εξουσιοδ. 
Υποθέσεις 

2018 
Πρόστιμα υποθέσεων 

2018 

1 Τ1 √  8  

2 Τ2 √  12 €31.370 (7 υποθέσεις) 

3 Τ3 √  8 €14.600 (4 υποθέσεις) 

4 Τ4 √  6 €85.450 (5  υποθέσεις) 

5 Τ5 √  3 €750 (1 υπόθεση) 

6 Τ6 √    

7 Τ7 √    

8 Τ8 √    

9 Τ9 √  19 €3.750 (4 υποθέσεις ) 

10 Τ10 √    

11 Τ11 √    

12 Τ12 √    

 Τ12α   9 €8.500 (3 υποθέσεις ) 

13 Τ13  √ 
  

14 Τ14  √   

15 Τ15  √ 
  

16 Τ16  √   

17 Τ17* (ΡΙΚ) Δ/Ε 
 

2  
 

 ΣΥΝΟΛΟ 12 4 67 €144.420 (24 υποθέσεις) 

*Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας 
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6.2 Παρακολούθηση ραδιοφωνικών οργανισμών. 

(α)  Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από την Αρχή, τον Δεκέμβριο του 2018 
λειτουργούσαν 55 Παγκύπριοι και τοπικοί ραδιοφωνικοί οργανισμοί.   

Α/Α 
Ραδιοφωνικοί Οργανισμοί 

Παγκύπριοι και Τοπικοί 
Με 

άδεια 
Υποθέσεις 

2018 

Πρόστιμα 
υποθέσεων  

2018 

Ραδιοφωνικοί 
οργανισμοί που 
καταγράφονται 

από πρόγραμμα 
ΙΡΙΣ 

1 Ρ1 √    

2 Ρ2 √    

3 Ρ3 √    

4 Ρ4 √    

5 Ρ5 √ 1   

6 Ρ6 √    

7 Ρ7 √ 1   

8 Ρ8 √    

9 Ρ9 √    

10 Ρ10 √    

11 Ρ11 √ 1   

12 Ρ12 √    

13 Ρ13 √ 1   

14 Ρ14 √ 1 €250   

15 Ρ15 √    

16 Ρ16 √    

17 Ρ17 √    

18 Ρ18 √ 2 
€8.300 (2 

υποθέσεις) 
 

19 Ρ19 √    

20 Ρ20 √ 1 €700   

21 Ρ21 √ 2  
€700  (1 

υπόθεση) 
 

22 Ρ22 √    

23 Ρ23 √    

24 Ρ24 √ 1 €750   

25 Ρ25* (ΡΙΚ) Δ/Ε    

 ΤΟΠΙΚΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (2)     

26 Ρ26 √    

27 Ρ27 √    

 ΤΟΠΙΚΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ (7)     

28 Ρ28 √ 1  - 

29 Ρ29 √   - 

30 Ρ30 √   - 

31 Ρ31 √   - 

32 Ρ32 √   - 

33 Ρ33 √   - 
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Α/Α 
Ραδιοφωνικοί Οργανισμοί 

Παγκύπριοι και Τοπικοί 
Με 

άδεια 
Υποθέσεις 

2018 

Πρόστιμα 
υποθέσεων  

2018 

Ραδιοφωνικοί 
οργανισμοί που 
καταγράφονται 

από πρόγραμμα 
ΙΡΙΣ 

34 Ρ34 √   - 

 TOΠΙΚΟΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (7)     

35 Ρ35 √   - 

36 Ρ36 √   - 

37 Ρ37 √   - 

38 Ρ38 √   - 

39 Ρ39 √   - 

40 Ρ40 √   - 

41 Ρ41 √   - 

 ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (2)     

42 Ρ42 √   - 

43 Ρ43 √   - 

 ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΦΟΥ (5)     

44 Ρ44 √ 1  - 

45 Ρ45 √   - 

46 Ρ46 √   - 

47 Ρ47 √   - 

48 Ρ48 √   - 

 MIKΡΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (3)     

49 Ρ49 √   - 

50 Ρ50 √   - 

51 Ρ51 √   - 

 MIΚΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ     

52 Ρ52 √   - 

 ΜΙΚΡΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ (3)     

53 Ρ53 √   - 

54 Ρ54 √   - 

55 Ρ55 √   - 

 ΣΥΝΟΛΟ 
 13 

€10.700 (6 
υποθέσεις) 

 

* Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας 

(β) Όπως φαίνεται στους 2 πιο πάνω πίνακες, σε 30 από τις 80 υποθέσεις 
επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σε 14 υποθέσεις επιβλήθηκε προειδοποίηση/ 
σύσταση, σε 1 υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο το 2019 και στις υπόλοιπες 35 
εκκρεμούσε η επιβολή κυρώσεων.  

(γ) Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το σύστημα ΙΡΙΣ έχει 
τη δυνατότητα καταγραφής μόνο των Παγκύπριων ραδιοφωνικών σταθμών και των 
τοπικών ραδιοσταθμών Λευκωσίας. Ως εκ τούτου, δεν γίνεται καταγραφή των 
τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών εκτός Λευκωσίας. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι, 
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σύμφωνα με το άρθρο 43(3) οι τοπικοί και μικροί τοπικοί σταθμοί είναι υπόχρεοι να 
καταγράφουν το πρόγραμμά τους. Στις περιπτώσεις καταγγελιών, το πρόγραμμα 
ζητείται από τους σταθμούς και αποστέλλεται για έρευνα.  

7. Επιβολή διοικητικών προστίμων. 

Η Αρχή, βάσει του άρθρου 41Α και 41Β του σχετικού Νόμου, επιβάλλει διοικητικές 
κυρώσεις στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.  Για τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου «διοικητική κύρωση» σημαίνει σύσταση, προειδοποίηση, 
προσωρινή αναστολή λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες, ανάκληση της άδειας λειτουργίας όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 25 του Νόμου ή επιβολή διοικητικού προστίμου, δυνάμει του 
άρθρου 41Β. 

Η Αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο για κάθε ημέρα παράβασης των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το 
ύψος του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει το ακόλουθο ποσό: 

 8.500 ευρώ, για παράβαση από Παγκύπριο τηλεοπτικό οργανισμό. 

 3.400 ευρώ, για παράβαση από Παγκύπριο ραδιοφωνικό οργανισμό.  

 1.700 ευρώ, για παράβαση από τοπικό τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό. 

 850 ευρώ, για παράβαση από μικρό τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό. 

Τα πιο πάνω προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται από την Αρχή, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη βαρύτητα, τη συχνότητα και τη διάρκεια της 
παράβασης τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. 

(α)   Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από την Αρχή, κατά τη διάρκεια του 2018 
επιβλήθηκαν 30 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €155.120. 

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν φαίνεται να υπήρξε 
ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των οργανισμών (Παράρτημα 4).  

Αναφέρονται ενδεικτικά οι πιο κάτω περιπτώσεις:  

(i)  Σε δύο οργανισμούς, οι οποίοι υπέπεσαν στην παράβαση «Διαφημίσεις/ 
τηλεμπορία-διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών σε ώρα που απαγορεύεται από τη 
νομοθεσία/απαράδεκτα προς διαφήμιση προϊόντα» και οι οποίοι επανέλαβαν την 
παράβαση πέραν της μίας φοράς κατά τη διάρκεια του 2018, επιβλήθηκαν οι ακόλουθες 
κυρώσεις: (α) Στον Τ3 επιβλήθηκαν 2 πρόστιμα ύψους €4.600 και €5.000 και (β) στον 
Τ2 επιβλήθηκε για τη μία περίπτωση πρόστιμο €620 και προειδοποίηση και για τη 
δεύτερη μόνο προειδοποίηση. 

(ii)  Αναφορικά με την παράβαση «Διαφημίσεις/τηλεμπορία-διαφημίσεις παιδικών 
παιχνιδιών σε ώρα που απαγορεύεται από τη νομοθεσία» επιβλήθηκαν στους 
ακόλουθους τρεις οργανισμούς, οι οποίοι επανέλαβαν την παράβαση πέραν της μίας 
φοράς κατά τη διάρκεια του 2018, οι πιο κάτω κυρώσεις: (α) στον Τ4 επιβλήθηκαν 2 
πρόστιμα ύψους €48.000 και €32.500, (β) στον Τ2 επιβλήθηκαν 3 πρόστιμα ύψους 
€1.000, €2.000 και €6.250 και (γ) στον Τ9 επιβλήθηκαν 2 προειδοποιήσεις.  

Σημειώνεται ότι, κατά το έτος 2018 υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας καταγγελία, η οποία 
διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχετικά με την αντικειμενικότητα 
του ύψους των διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν από την Αρχή και πιθανά 
αδικήματα διαφθοράς. Μέχρι σήμερα δεν λήφθηκε οποιαδήποτε πληροφόρηση επί του 
θέματος. 
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Σύσταση: Για σκοπούς ενίσχυσης της διαφάνειας και της ισότιμης μεταχείρισης,  
εισηγηθήκαμε όπως η Αρχή προχωρήσει στην τροποποίηση του άρθρου 41Β(1) του 
περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, έτσι ώστε η επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων που περιλαμβάνουν και την επιβολή διοικητικού προστίμου να 
είναι πιο συγκεκριμένη, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα, τη διάρκεια και τη 
σημαντικότητα της παράβασης. Να σχεδιαστεί διαδικασία εξέτασης των παραβάσεων, 
που να καθορίζει τα κριτήρια για το ύψος/εύρος των διοικητικών προστίμων που θα 
επιβάλλονται, για σκοπούς αξιοπιστίας, αμεροληψίας και ομοιομορφίας των 
αποφάσεων, η οποία αφενός δεν θα αποτελεί τροχοπέδη στην άσκηση της διακριτικής 
εξουσίας της Αρχής, αλλά αφετέρου θα αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα για τα ίδια τα μέλη 
της Αρχής και θα μειώνει τους κινδύνους άνισης μεταχείρισης των εποπτευομένων. 

Η Πρόεδρος της Αρχής σημείωσε ότι κάθε υπόθεση και κάθε παράβαση κρίνεται από 
την Αρχή με βάση τα συγκεκριμένα πραγματικά και νομικά περιστατικά που την 
αποτελούν, που είναι μοναδικά και δεν μπορεί να είναι όμοια με καμία άλλη υπόθεση 
και/ή παράβαση είτε του ίδιου είτε άλλου οργανισμού. Επομένως, η υιοθέτηση 
οποιωνδήποτε κριτηρίων θα καταργούσε την υποχρέωση της Αρχής να κρίνει με 
βάση τη φύση, τη βαρύτητα, τη διάρκεια και τη σημαντικότητα της κάθε παράβασης. 
Συμπλήρωσε επίσης ότι είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο και θα συνιστούσε άδικη 
και/ή άνιση και/ή μη ισότιμη μεταχείριση των οργανισμών, η δημιουργία - νομοθετικά 
προβλεπόμενων - κριτηρίων και η ύπαρξη μιας εκ των προτέρων αποφασισμένης 
«ταρίφας» διοικητικής κύρωσης για παραβάσεις που φαίνεται να προσομοιάζουν, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα περιστατικά της κάθε μίας. 

Είναι ακόμα αδύνατο και νομικά ανορθόδοξο, το άρθρο ενός Νόμου να αναμένεται ότι θα 
μπορεί να προβλέψει εκ των προτέρων όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων ή όλα τα 
πιθανά γεγονότα ή όλα τα «κριτήρια» που θα προκύψουν στο μέλλον, ώστε να 
προνοείται νομοθετικά συγκεκριμένη κύρωση για συγκεκριμένα γεγονότα και 
παραβάσεις. Μια τέτοια προσέγγιση δεν αρμόζει στη φύση της Αρχής ως ανεξάρτητο 
διοικητικό όργανο, στις αρχές της χρηστής διοίκησης και στην αρχή της ίσης 
μεταχείρισης που επιβάλλει τον χειρισμό κάθε υπόθεσης με βάση τα περιστατικά που 
την περιστοιχίζουν και όχι με εκ των προτέρων καθορισμένες κυρώσεις ή κριτήρια. 
Τόνισε επίσης ότι ασφαλιστική δικλίδα της Αρχής είναι οι αποφάσεις της που 
χαρακτηρίζονται από διαφανείς διαδικασίες και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
της. 

Η Υπηρεσία μας διαφωνεί με τη θέση αυτή επειδή θεωρεί ότι η υιοθέτηση κριτηρίων 
δεν περιορίζει την υποχρέωση της Αρχής να κρίνει με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, τα 
οποία μπορούν να θεσμοθετηθούν.  

Καταληκτικά, η Πρόεδρος της Αρχής σημειώνει ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί 
μπορούν να προσφύγουν στο Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο, εάν κρίνει ότι η Αρχή 
έχει υπερβεί τη διακριτική της εξουσία ή έχει κρίνει με πλάνη περί τα πράγματα ή τον 
Νόμο, μπορεί να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφασή της. 

(β)  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προϋπολογισθέντα και πραγματικά 
διοικητικά πρόστιμα από το 2009 μέχρι το 2018.  
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ΕΤΟΣ 
ΑΡ.  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
2018 

ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ  ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΗΓ. 
ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

€ € € € 

2009 79 400.000 670.597 152.920 517.677 

2010 97 400.000 369.681 1.708 367.973 

2011 48 400.000 35.900 10.251 25.649 

2012 43 400.000 875.150 0 875.150 

2013 81 400.000 100.300 96.424 3.876 

2014 56 300.000 79.100 500 78.600 

2015 87 270.000 31.500 31.500    --- 

2016 137 205.000 108.000 112.958 (4.958) 

2017 115 300.000 140.450 12.815 127.635 

2018 80 300.000 448.505 0 448.505 

8. Χρεώστες. 

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από την Αρχή, το σύνολο των χρεωστών κατά τις 
31.12.2018 ανερχόταν σε €785.835 (Παράρτημα 5).  Ποσό €90.975 αφορούσε σε 
τέλη αδειών, €141.565 τέλη στις διαφημίσεις και €553.295 διοικητικά πρόστιμα.   

Από το σύνολο των οφειλόμενων διοικητικών προστίμων στις 31.12.2018, ποσό 
ύψους €218.380 οφείλεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό Τ4 και ποσό €93.450 από 
τον τηλεοπτικό οργανισμό Τ3. 

Μέχρι τις 20.6.2019, είχε εισπραχθεί συνολικό ποσό ύψους €253.769 (€85.950 τέλη 
αδειών, €129.379 τέλη διαφημίσεων και €38.440 διοικητικά πρόστιμα). 

Από τον έλεγχο σημειώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Τ4 (οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2018  €223.429). Η Αρχή με επιστολή της, 
ημερ. 21.7.2017, εισηγήθηκε τρόπους καταβολής των οφειλόμενων ποσών από τον 
οργανισμό, τους οποίους ωστόσο ο οργανισμός δεν τήρησε.    

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι ο πιο πάνω οργανισμός έχει συμφωνήσει 
με την Αρχή για άμεση καταβολή του ποσού των €14.000, καθώς επίσης για μηνιαίες 
πληρωμές ύψους €2.500, προς εξόφληση του ποσού των €56.050 πλέον τόκων, 
πλέον δικηγορικών εξόδων που αφορούν στο εξ αποφάσεως χρέος. 

Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής ευρίσκεται υπό εκδίκαση. 

(β)   Τ3 (οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2018  €95.105). Στις 28.5.2019 οι δικηγόροι  
του Οργανισμού υπέβαλαν πρόταση στην Αρχή για αποπληρωμή των οφειλόμενων 
διοικητικών προστίμων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Στη συνεδρία της 
Αρχής, ημερ. 12.6.2019, έγινε αποδεκτή η πρόταση του Οργανισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι σε αυτή θα συμπεριληφθεί η πληρωμή των δικηγορικών εξόδων που 
έχουν επιδικαστεί εις βάρος των πελατών τους.   

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι η Αρχή έχει συμφωνήσει με τον πιο πάνω 
οργανισμό για καταβολή του οφειλόμενου ποσού με μηνιαίες δόσεις των €5.000, 
μέχρι τον Μάρτιο του 2020 και ακολούθως με μηνιαίες δόσεις των €1.800, μέχρι 
εξοφλήσεως. 

(γ)   Τ2 (οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2018  €124.391). Ο Γενικός Διευθυντής του Τ2, 
με επιστολή, ημερ.13.6.2018, ζήτησε όπως διευθετηθούν οι οφειλές του Οργανισμού 
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(συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών του Ρ14) σε 24 μηνιαίες δόσεις των €4.200, 
αρχίζοντας από τον Ιούλιο του 2018. 

Με νέα επιστολή, ημερ. 5.11.2018, ζήτησε διευθέτηση των υφιστάμενων οφειλών σε 
26 μηνιαίες δόσεις των €5.000, αρχίζοντας από τον Νοέμβριο του 2018. 

Από 1.1.2019 μέχρι 20.6.2019 ο εν λόγω χρεώστης εξόφλησε το ποσό των €31.000. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι ο πιο πάνω οργανισμός καταβάλλει το 
ποσό των €5.000 μηνιαίως για σταδιακή εξόφληση των οφειλών του, στη βάση 
συμφωνίας του με την Αρχή. 

(δ) Τ1 (οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2018  €111.284). Ποσό €32.034 που αφορά 
σε τέλη διαφημίσεων έχει εισπραχθεί στις 28.2.2019. 

Το υπόλοιπο ποσό των €79.250 αφορά σε διοικητικά πρόστιμα, για τα οποία το 
Διοικητικό Δικαστήριο στις 31.1.2019 έκρινε ότι η επίδικη απόφαση πάσχει λόγω 
παράβασης του Κανονισμού 42(6) (στέρηση στους αιτητές της δυνατότητας 
προφορικής ακρόασης) και ως εκ τούτου η επίδικη απόφαση ακυρώθηκε υπέρ του 
Οργανισμού. Η Αρχή άσκησε έφεση για την εν λόγω απόφαση.  

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι όλες οι οφειλές από χρηματικά πρόστιμα 
του πιο πάνω Οργανισμού βρίσκονται στο δικαστήριο για είσπραξή τους. 

(ε) Οφειλές Οργανισμών που έκλεισαν. 

 

Οργανισμός 

Οφειλόμενο ποσό στις 31.12.2018 

Τέλη 
άδειας 

€ 

Τέλη 
διαφημίσεων 

€ 

Πρόστιμα 
€ 

Σύνολο 
€ 

Τ12 
 

                        13.600  13.600 

Ρ56          850  
  

850 

Ρ57       2.900                307  
 

3.207 

Ρ58          850  
 

          850 

    18.507 

Η Υπηρεσία μας αναμένει  ενημέρωση για τις εξελίξεις και για τα περαιτέρω μέτρα 
που η Αρχή προτίθεται να λάβει για τακτοποίηση όλων των πιο πάνω οφειλών.  

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι για τις οφειλές αυτές η Αρχή προτίθεται να 
ζητήσει νομική συμβουλή ως προς τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί. 

9.   Έλεγχος του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και 
αποχώρησής τους από αυτήν.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 62 των περί της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Όροι 
Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, «Οι υπάλληλοι κανονικά 
εργάζονται τον ίδιο αριθμό ωρών κάθε εβδομάδα όπως οι υπάλληλοι στη Δημόσια 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας και με βάση ωράριο που καθορίζεται εκάστοτε από την 
Αρχή». Η Αρχή σε συνεδρίες της αποφάσισε όπως τα Γραφεία της θα λειτουργούν με 
βάση το παλαιό ωράριο της Δημόσιας Υπηρεσίας δηλαδή 7:30/8:00 π.μ. μέχρι 
14:30/15:00 μ.μ. και το απόγευμα της Τετάρτης αντί Πέμπτης κατά το χειμερινό 
ωράριο μέχρι 18:00/18.30 μ.μ. 

Αναφορικά με τον έλεγχο του πιο πάνω θέματος, επισημάνθηκε ότι από το 2015 δεν 
τηρείται μητρώο παρουσιών, στο οποίο οι υπάλληλοι της Αρχής να καταχωρούν την 
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ώρα προσέλευσης και αναχώρησής τους, ούτε υπάρχει εγκατεστημένο ηλεκτρονικό 
σύστημα καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους και δεν γίνεται 
κανένας έλεγχος για την τήρηση του ωραρίου από τους λειτουργούς της Αρχής. 
Θεωρούμε ότι τούτο είναι παντελώς απαράδεκτο. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε την εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του 
χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων από την εργασία τους για 
έλεγχο του προσωπικού της Αρχής, το συντομότερο δυνατόν. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι ζητήθηκαν προσφορές από δύο εταιρείες, 
για εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων της Αρχής και ότι η Αρχή κατακύρωσε την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά και αναμένεται ότι εντός των ημερών θα ξεκινήσει η 
εγκατάσταση του συστήματος, το οποίο είναι το ίδιο που έχει  εγκατασταθεί στην 
Υπηρεσία μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 

Α/Α Οργανισμός 
Ημερ. 
λήξης 
άδειας 

Ημερ. είσπραξης ετήσιου 
τέλους άδειας 

Μέρες 
μετά τη 

λήξη της 
άδειας 

1 Ρ27 04.12.2018 04.02.2019 62 

2 Ρ53 07.12.2018 28.12.2018 21 

3 Ρ14 31.10.2018 12.02.2019 104 

4 Ρ15 31.10.2018 20.12.2018 50 

5 Ρ7 31.10.2018 24.01.2019 85 

6 Ρ4 13.11.2018 06.12.2018 23 

7 Ρ18 06.11.2018 15.11.2018 9 

8 Ρ26 10.10.2018 14.12.2018 65 

9 Ρ20 07.11.2018 07.05.2019 181 

10 Ρ19 10.10.2018 29.10.2018 19 

11 Ρ17 10.10.2018 07.01.2019 89 

12 Ρ3 10.10.2018 06.12.2018 57 

13 Ρ13 10.10.2018 07.02.2019 120 

14 Ρ12 10.10.2018 18.06.2019 251 

15 Ρ52 10.09.2018 06.12.2018 87 

16 Ρ39 10.09.2018 26.11.2018 77 

17 Ρ6 19.09.2018 25.09.2018 6 

18 Ρ9 19.09.2018 25.09.2018 6 

19 Ρ24 16.09.2018 14.09.2018 -2 

20 Ρ43 31.08.2018 11.10.2018 41 

21 Ρ35 31.08.2018 19.09.2018 19 
22 Ρ29 31.08.2018 19.09.2018 19 

23 Ρ49 31.08.2018 11.10.2018 41 

24 Ρ11 23.07.2018 19.10.2018 88 

25 Ρ28 01.08.2018 19.11.2018 110 

26 Ρ2 13.07.2018 06.12.2018 146 

27 Ρ8 13.07.2018 17.07.2018 4 

28 Ρ1 13.07.2018 13.07.2018 0 

29 Ρ21 13.07.2018 24.10.2018 103 

30 Ρ22 10.07.2018 20.12.2018 163 

31 Ρ44 10.07.2018 09.07.2018 -1 

32 Ρ48 02.07.2018 06.07.2018 4 

33 Ρ36 12.06.2018 28.06.2018 16 

34 Ρ55 09.05.2018 03.07.2018 55 

35 Ρ23 15.05.2018 14.05.2018 -1 

36 Ρ16 16.04.2018 26.04.2018 10 

37 Ρ10 28.03.2018 26.04.2018 29 

38 Ρ33 09.04.2018 16.04.2018 7 
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ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018 

Α/Α Οργανισμός 
Ημερ. 
λήξης 
άδειας 

Ημερ. είσπραξης ετήσιου 
τέλους άδειας 

Μέρες 
μετά τη 

λήξη της 
άδειας 

39 Ρ46 17.04.2018 18.05.2018 31 

40 Ρ22 05.04.2018 30.04.2018 25 
41 Ρ34 06.03.2018 13.04.2018 38 

42 Ρ32 05.03.2018 25.06.2018 112 

43 Ρ50 28.02.2018 15.03.2018 15 

44 Ρ51 12.03.2018 16.04.2018 35 

45 Ρ5 06.03.2018 28.02.2018 -6 

46 Ρ54 06.03.2018 09.03.2018 3 

47 Ρ30 14.02.2018 09.07.2018 145 

48 Ρ38 14.02.2018 04.06.2018 110 

49 Ρ40 05.02.2018 17.02.2018 12 

50 Ρ42 14.02.2018 01.03.2018 15 

51 Ρ41 16.02.2018 20.03.2018 32 

52 Ρ37 30.01.2018 05.04.2018 65 
53 Ρ47 22.01.2018 31.01.2018 9 

54 Τ1 30.06.2018 16.07.2018 16 
55 Τ2 30.06.2018 19.09.2018 81 

56 Τ3 30.06.2018 13.07.2018 13 

57 Τ4 30.06.2018 15.11.2018 138 

58 Τ5 30.06.2018 5.9.2018 & 04.10.2018 67 & 96 
59 Τ6 30.06.2018 13.07.2018 13 

60 Τ7 30.09.2018 13.07.2018 -79 
61 Τ8 30.06.2018 12.07.2018 12 

62 Τ9 30.06.2018 02.08.2018 33 

63 Τ10 30.06.2018 14.03.2019 257 

64 Τ11 31.08.2018 31.08.2018 0 

65 Τ12 30.09.2018 02.10.2018 2 

66 Τ12α 30.06.2018 28.09.2018 90 

67 Τ7 30.06.2018 13.07.2018 13 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Οργανισμός Αρ. Υπόθεσης 
Ημερ. 

τιμολογίου/ 
επιστολής 

Ημερ. 
απόφασης 

Πρόστιμο 
που 

επιβλήθηκε 

Προθεσμία 
πληρωμής 

Ημερ. 
πληρωμής 

    €    
Τ3 84/2017(19) 18.01.2018 20.12.17  26.000  02.03.18 Χρεώστης 
Τ2 79/2017(3) 23.02.2018 24.01.18  8.950  10.04.18 Χρεώστης 

Τ4 29/2017(6)(Ε) 15.03.2018 07.02.18  11.250  02.05.18 Χρεώστης 
Τ4 52/2017(6)(Ε) 15.03.2018 20.02.18  8.000  02.05.18 Χρεώστης 

Τ3 28/2017(19)(Ε) 19.03.2018 31.01.18  24.250  04.05.18 Χρεώστης 
Τ4 43/2017(6)(Ε) 29.03.2018 20.02.18  9.000  15.05.18 Χρεώστης 
Τ2 77/2017(3) 15.06.2018 14.03.18  11.580  27.07.18 Χρεώστης 

Τ2 70/2017(3) 27.06.2018 02.05.18  14.230  08.08.18 Χρεώστης 
Τ4 18/2018(6) 08.10.2018 26.09.18  48.000  19.11.18 Χρεώστης 

Τ2 31/2018(3) 17.10.2018 12.09.18  12.500  28.11.18 Χρεώστης 
Τ4 28/2018(6) 22.10.2018 26.09.18  32.500  03.12.18 Χρεώστης 

        206.260      

ΔΕΙΓΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Οργανισμός Αρ. Υπόθεσης 
Ημερ. 

τιμολογίου/ 
επιστολής 

Ημερ. 
απόφασης 

Πρόστιμο 
που 

επιβλήθηκε 

Προθεσμία 
πληρωμής 

Ημερ. 
πληρωμής 

Ποσό 
πληρωμής 

    €   € 

Ρ4 58/2017(30)(Ε) 09.03.2018 07.02.2018   8.400  24.04.2018 24.10.2018  500  

    20.11.2018  500  
    Χρεώστης     7.400  

Ρ5 10/2018(61) 05.07.2018 30.05.2018  6.800  17.08.2018 Χρεώστης   

                

         15.200        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018. 

α/α Οργανισμός Αυτεπάγγελτα 
Αυτεπάγγελτα 

μετά από Π/Κ (*) 
Π/Κ Σύνολο 

 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ     

1 Τ1 -- 19 2 21 

2 Τ2 2 28 4 34 

3 Τ3 5 7 -- 12 

4 Τ4 5 3 -- 8 

5 Τ5 5 3 -- 8 

6 Τ6 -- 1 -- 1 

7 Τ7 1 -- -- 1 

8 Τ9 9 26 -- 35 

9 Τ12 7 14 -- 21 

10 Τ17 (ΡΙΚ) 2 12 3 17 

11 Τ17 (ΡΙΚ) 1 5 1 7 

Σύνολο  37 118 10 165 

 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ     

1. Ρ20 1 -- -- 1 

2. Ρ18 3 -- -- 3 

3. Ρ21 -- 6 1 7 

4. Ρ25 -- 3 -- 3 

5. Ρ7 -- 3 1 4 

6. Ρ9 1 3 -- 3 

7. Ρ11 -- 1 1 2 

8. Ρ14 1 3 -- 4 

9. Ρ24 -- 1 -- 1 

10. Ρ13 1 -- -- 1 

11. Ρ6 -- 2 -- 2 

12. Ρ28 2 -- -- 2 

13. Ρ2 -- 1 -- 1 

Σύνολο  9 23 3 35 

* Αφορά σε υποθέσεις που προέκυψαν μετά από παράπονο/καταγγελία (Π/Κ) από το κοινό και λόγω 
του ότι δεν εμπίπτουν στα είδη παραπόνων του κοινού, τα οποία η Αρχή έχει αρμοδιότητα να εξετάζει 
δυνάμει του Κανονισμού 41(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 
(Κ.Δ.Π. 10/2000), η Αρχή προέβηκε σε αυτεπάγγελτη διερεύνησή τους δυνάμει του Κανονισμού 41(2). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2018 
Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗΣ & 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

1. Ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός στην 
προσωπικότητα, τιμή, υπόληψη, ιδιωτική ζωή / 
όλοι απολαύουν δίκαιης, ορθής, αξιοπρεπούς 
συμπεριφοράς/δικαίωμα απάντησης / 
αξιοπρέπεια των δύο φύλων, φυλετικών, 
εθνικών, θρησκευτικών ομάδων ή ατόμων με 
ειδικές ανάγκες.  
Κανονισμοί = 24(2)(α), 25(3)(α) 

31/2018(3)  
Τ2 

  12.500 

35/2018(12)  
Ρ14 

  250 

2. Διαφημίσεις / τηλεμπορία – συχνότητα, 
διάρκεια, μεμονωμένες διαφημίσεις, αναλογία, 
χωρίς να διακρίνονται σαφώς. 
Άρθρα = 33(1)(α), 34Α(1) 
Κώδικας Διαφημίσεων (Παρ. ΙΧ) = ΣΤ.3 

8/2018(19)  
Τ3 

  4.600 

11/2018(28)  
Ρ20 

  700 

19/2018(19)  
Τ3 

  5.000 

33/2018(3)  
Τ2 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 620 

57/2018(3)  
Τ2 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

3. Διαφημίσεις / τηλεμπορία – περιεχόμενο,  
υπερβολικοί και ανυπόστατοι ισχυρισμοί, 
δυσφήμιση άλλων προϊόντων, δημιουργία 
λανθασμένων εντυπώσεων, παρακίνηση για 
αγορά προϊόντων / διαφημίσεις παιδικών 
παιχνιδιών σε ώρα που απαγορεύεται από τη 
νομοθεσία /απαράδεκτα προς διαφήμιση 
προϊόντα.  
Κώδικας Διαφημίσεων (Παρ. ΙΧ) = Β.1, Β.3, 
Β.4, Δ.1, Δ.3, Δ.5, Δ.10, Δ.12, Ε.4, Δ.2(θ) 

1/2018(19)  
Τ3 

  2.000 

8/2018(19)  
Τ3 

  4.600 

9/2018(19)  
Τ3 

  3.000 

11/2018(28)  
Ρ20 

  700 

19/2018(19)  
Τ3 

  5.000 

27/2018(57-1)  
Τ5 

  750 

30/2018(55)  
Ρ11 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

33/2018(3)  
Τ2 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 620 

4. Διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών σε ώρα 
που απαγορεύεται από τη νομοθεσία. 
Άρθρο = 33(5) 

7/2018(3)  
Τ2 

  1.000 

12/2018(3)  
Τ2   2.000 
13/2018(2)  
Τ12α 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

  
14/2018(92)  
Τ9 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

15/2018(1)  
Τ1 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

  
18/2018(6)  
Τ4 

 48.000 

25/2018(92)  
Τ9 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

28/2018(6)  
Τ4 

  32.500 
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ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2018 
Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗΣ & 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

29/2018(3)  
Τ2 

  6.250 

5. Σήμανση/προειδοποίηση/οικογενειακή ζώνη. 
Κανονισμοί = 21(5), 21(6), 22(1), 32(3)(α) 

1/2018(19)  
Τ3 

  2.000 

4/2018(3)  
Τ2 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

5/2018(2)  
Τ12α 

  4.250 

16/2018(57-1)  
Τ5 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

17/2018(6)  
Τ4  

  700 

20/2018(1)  
Τ1 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

21/2018(2)  
Τ12α 

  4.000 

24/2018(92)  
Τ9 

  2.500 

26/2018(3)  
Τ2 

  3.000 

33/2018(3)  
Τ2 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 620 

37/2018(92)  
Τ9  

ΣΥΣΤΑΣΗ   

38/2018(92)  
Τ9 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 500 

58/2018(1)  
Τ1 

ΔΕΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙ
ΤΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

  

6. Ο οργανισμός δεν έλαβε μέτρα για την τήρηση 
των γενικά παραδεκτών κανόνων της 
ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα 
και στη συμπεριφορά. 
Κανονισμός = 21(4) 

38/2018(92)  
Τ9 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 500 

7. Χρήση γλώσσας με τρόπο που θίγει τις 
ευαισθησίες και την αξιοπρέπεια ομάδων. 
Κανονισμοί = 25(3)(α), 26(ιβ) 

 2/2018(17)  
Ρ21 

  700 

5/2018(2)  
Τ12α 

  4.250 

22/2018(37)  
Ρ7 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

35/2018(12)  
Ρ14 

  250 

44/2018(76)  
Ρ24 

  750 

8. Ακατάλληλο λεκτικό / οπτικό υλικό (σκηνές 
ερωτικού περιεχομένου και βίας όπως π.χ. 
σκηνές υπερβολικής / αναίτιας βίας, σκηνές 
ακατάλληλου σεξουαλικού περιεχομένου, 
αυτοκτονία, κ.α.). 
Κανονισμοί = 21(5), 21(6) 

23/2018(92)  
Τ9 

  500 

9. Ποιότητα / κοινωνική αποστολή. 
Άρθρο = 26(1)(β) και Κανονισμός = 21(1) 

5/2018(2)  
Τ12α 

  4.250 
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ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2018 
Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗΣ & 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

16/2018(57-1)  
Τ5 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

17/2018(6)  
Τ4  

  700 

21/2018(2)  
Τ12α 

  4.000 

31/2018(3)  
Τ2 

  12.500 

44/2018(76)  
Ρ24 

  750 

10. Παράβαση όρων άδειας. 
Άρθρο = 21(1) και Κανονισμός = 6(3) 

46/2018(61)  
Ρ18 

  1.500 

11. Αλλαγή μετοχικής δομής. 
Άρθρο = 23(2) 

6/2018(67)  
Ρ44 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   

10/2018(61)  
Ρ18 

  6.800 

12. Μετάδοση, εντός επτά ημερών από την ημέρα 
των εκλογών, αποτελεσμάτων δημοσκόπησης, 
σχετικά με τις εκλογές. 
Άρθρο = 46(1) 

32/2018(3)  
Τ2 

  6.000 

13. Μη μετάδοση ειδικού δελτίου ειδήσεων, 
καταληπτού από κωφά άτομα. 
Άρθρο = 30Β.(2) 

3/2018(6)  
Τ4 

  4.000 

14. Μετάδοση Ρεπορτάζ σε δελτία ειδήσεων 
/ενημερωτικές/επικαιρικές εκπομπές με θέμα το 
σεξ χωρίς να ληφθεί υπόψη η τοποθέτηση της 
εν λόγω εκπομπής ή/και να γίνουν οι 
απαραίτητες αναπροσαρμογές. 
Κανονισμός = 33(2) 

39/2018(2)  
Τ12α 

  250 

40/2018(6)  
Τ4 

  250 

41/2018(57-1)  
Τ5 

ΣΥΣΤΑΣΗ   

42/2018(92)  
Τ9 

  250 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2018 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΤΕΛΗ 

ΑΔΕΙΑΣ (€) 

ΤΕΛΗ 

ΔΙΑΦ/ΣΕΩΝ (€) 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

     

Τ4  5.049 218.380 223.429 

Τ2  36.646 87.745 124.391 

T1  32.034 79.250 111.284 

Τ3  1.655 93.450 95.105 

Τ10 51.400   51.400 

Τ9  21.980 1.450 23.430 

Τ3   21.050 21.050 

Τ12   13.600 13.600 

Τ12  9.150  9.150 

T12α   7.750 7.750 

Τ5  660 4.720 5.380 

Τ7  1.393  1.393 

Τ8  1.072  1.072 

Τ6  1.059  1.059 

Τ7   500  500 

     

Ρ14 5.100 5.614  10.714 

Ρ13 10.200 18  10.218 

Ρ4  951 7.400 8.351 

Ρ9  2.141 5.900 8.041 

Ρ7 5.100 2.186  7.286 

Ρ18  696 6.300 6.996 

Ρ12 5.100 930  6.030 

Ρ22  779 4.800 5.579 

Ρ17 5.100 137  5.237 

Ρ20 3.100 216  3.316 

Ρ57 2.900 307  3.207 

Ρ6  3.181  3.181 

Ρ2  2.292  2.292 

Ρ1  1.739  1.739 

Ρ19  1.001 500 1.501 

Ρ11  1.280  1.280 

Ρ3  1.270  1.270 

Ρ24  1.054  1.054 

Ρ30  6 1.000 1.006 

Ρ27 850 122  972 

Ρ22 425 524  949 

Ρ21  866  866 

Ρ56 850   850 

Ρ58 850   850 
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ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2018 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΤΕΛΗ 

ΑΔΕΙΑΣ (€) 

ΤΕΛΗ 

ΔΙΑΦ/ΣΕΩΝ (€) 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

Ρ43  668  668 

Ρ15  660  660 

Ρ48  260  260 

Ρ44  255  255 

Ρ28  207  207 

Ρ16  202  202 

Ρ47  162  162 

Ρ5  134  134 

Ρ8  97  97 

Ρ36  61  61 

Ρ39  54  54 

Ρ23  53  53 

Ρ54  44  44 

Ρ26  40  40 

Ρ34  38  38 

Ρ40  36  36 

Ρ32  30  30 

Ρ46  23  23 

Ρ45  12  12 

Ρ33  11  11 

Ρ37  10  10 

ΣΥΝΟΛΟ 90.975 141.565 553.295 785.835 

 


