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Α.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος συστάθηκε 
βάσει του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 
(όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και αποτελεί το αρμόδιο ρυθμιστικό 
όργανο όσον αφορά στη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στην Κύπρο. Την 
Αρχή απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος 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 διαφάνειας 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 το 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. 

Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.   

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στα πλαίσια των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του 
Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.  Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας 
όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών 
διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για το σκοπό αυτό ο 
Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, 
αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους τόπους όπου φυλάγεται το πιο πάνω 
ενεργητικό. Επίσης ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί 
οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του αναθέτονται 
διά νόμου. Με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος 
Λογαριασμών) Νόμο (Ν.40/1983) ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει τους ετήσιους 
λογαριασμούς των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.  

Μεθοδολογία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον 
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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 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.   

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.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο 
κάτω Προτύπων: 

 ISSAI 100  - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 200 – Θεμελιώδεις Αρχές Οικονομικού Ελέγχου  

 ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 200, οι οικονομικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού 
εμπιστοσύνης των χρηστών οικονομικών καταστάσεων σε αυτές τις καταστάσεις, 
μέσω της έκφρασης ελεγκτικής γνώμης για το κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με ένα 
εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή παρέχουν μια αληθινή 
και δίκαιη εικόνα, σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο.  

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη 
εκτίμηση του κατά πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν 
οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διενεργούνται 
αξιολογώντας κατά πόσο οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές 
και οι πληροφορίες συμμορφώνονται, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις αρχές που 
διέπουν την ελεγχόμενη οντότητα. 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, 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.  
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Τα αρχικά συμπεράσματα της μελέτης διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στην 
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και οι απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής 
ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα έκθεση. 

Από τον διαχειριστικό έλεγχο των πιο πάνω λογαριασμών έχουν προκύψει τα 
ακόλουθα θέματα.  

Σημειώνεται ότι ο οικονομικός έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της ΑΡΚ 
θα διενεργηθεί από ιδιώτη  ελεγκτή δυνάμει του άρθρου 8 «ανάθεση ελέγχου 
λογαριασμών» του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου.  

Γ. Ευρήματα. 

1.  Θέματα Προσωπικού. 

1.1 Ανανέωση συμβολαίου του Διευθυντή της Αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 
9(4) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου «ο διευθυντής 
της Αρχής διορίζεται με συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών, το οποίο μπορεί να 
ανανεώνεται». Ο Διευθυντής της Αρχής διορίστηκε με 6ετές συμβόλαιο για την 
περίοδο 2.7.2001 μέχρι 1.7.2007, το οποίο ανανεώθηκε για τις περιόδους 
2.7.2007 μέχρι 1.7.2013 και 2.7.2013 μέχρι 1.7.2019. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι το άρθρο 3(1) του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου 115/1990 όπως τροποποιήθηκε 
με το Νόμο 29(Ι)2006 αναφέρει ότι  «Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 
οικείου Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
διορίζεται από το οικείο Συμβούλιο, μετά από προκήρυξη της θέσης, με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερη…» και σύμφωνα με το άρθρο 
3(3) «η απόφαση του οικείου Συμβουλίου υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο 
για έγκριση». 

Σημειώνεται επίσης ότι, ο Ν.115/1990 τροποποιήθηκε με την προσθήκη στο 
άρθρο 2 του ορισμού «Γενικός Διευθυντής». «Γενικός Διευθυντής» σημαίνει Γενικό 
Διευθυντή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και περιλαμβάνει τον ανώτατο 
εκτελεστικό λειτουργό του, με οποιοδήποτε άλλο τίτλο, εφόσον αυτός κατέχει την 
ανώτατη ιεραρχικά θέση σ΄ αυτό.  Εκφράσαμε την άποψη ότι εφόσον σύμφωνα με 
το Νόμο της Αρχής, ο Διευθυντής εξακολουθεί να είναι το ανώτατο εκτελεστικό 
όργανο της, ο διορισμός του διέπεται από τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο (Ν.115/1990).   

Σύσταση: Η Αρχή θα έπρεπε να είχε προκηρύξει τη θέση και να ζητήσει την 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν την υπογραφή της σύμβασης η οποία 
θα έπρεπε να είναι πενταετούς και όχι εξαετούς διάρκειας. Προκειμένου να 
ληφθούν όλες οι δέουσες ενέργειες πριν τη λήξη του υφιστάμενου συμβολαίου, 
εισηγούμαστε όπως η Αρχή λάβει νομική γνωμάτευση επί του θέματος, για 
συμμόρφωση με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι, η Αρχή θα εξετάσει το πιο πάνω θέμα 
κατά τη λήξη του συμβολαίου του Διευθυντή.   

1.2 Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα του Διευθυντή της Αρχής. Σύμφωνα με το 
άρθρο 4(2) των περί της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Όροι Πρόσληψης και 
Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1999, «οι μόνιμες θέσεις είναι 
συντάξιμες». Σημειώνεται ότι η  θέση του Διευθυντή δεν είναι μόνιμη και επομένως 
δεν είναι συντάξιμη. Αναφέρεται ωστόσο ότι η Αρχή στη συνεδρία της αρ. 5/2004 
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ημερ. 29.1.2004 αποφάσισε όπως εξευρεθεί τρόπος ούτως ώστε ο Διευθυντής να 
περιληφθεί στο Σχέδιο Σύνταξης της Αρχής και όπως επανέλθει το θέμα με 
συγκεκριμένες εισηγήσεις. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, δεν είχε ληφθεί 
οποιαδήποτε ενέργεια για το θέμα αυτό, ενώ έκτοτε η θέση του θεωρείται 
συντάξιμη με τον ανάλογο μισθολογικό χειρισμό.  

Σημειώνεται ότι η νομική γνωμάτευση ημερ. 29.10.2014 που έλαβε η Αρχή από το 
Νομικό της Σύμβουλο σχετικά με το θέμα, στην οποία συμπεραίνεται ότι η θέση 
είναι μόνιμη, άρα και συντάξιμη  επειδή  αυτό  προβλέπεται ρητώς στους 
Κανονισμούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και Εξαρτωμένους τους, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή 
από την Υπηρεσία μας,   επειδή οι Κανονισμοί του Σχεδίου Συντάξεων και 
Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και 
Εξαρτωμένους τους δεν εγκρίθηκαν και αποσύρθηκαν.  Αξίζει επίσης να σημειωθεί 
ότι  η Αρχή, στη συνεδρία της ημερ. 5.6.2013, προκειμένου να προχωρήσει στην 
πλήρωση της θέσης και να μην προσκρούσει στον περί Απαγόρευσης Πλήρωσης 
Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμο του 2013, 
αποφάσισε ότι  η θέση του Διευθυντή της Αρχής δεν είναι μόνιμη.   Πληροφοριακά 
αναφέρεται ότι σε κανένα από τα συμβόλαια του Διευθυντή της Αρχής δεν 
προβλέπεται η καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων ούτε και οποιουδήποτε 
φιλοδωρήματος. Συναφώς αναφέρεται ότι σε άλλους Ημικρατικούς Οργανισμούς 
(π.χ. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων), 
εφαρμόζεται ο Ν.115/1990 και οι αντίστοιχες θέσεις σε αυτούς τους Οργανισμούς 
δεν είναι συντάξιμες, αλλά προβλέπεται η καταβολή φιλοδωρήματος. 

Σύσταση: Το θέμα θεωρείται σοβαρό και ως εκ τούτου θα πρέπει να ζητηθεί 
νομική γνωμάτευση για τον ενδεικνυόμενο χειρισμό του.  

1.3  Άδεια ανάπαυσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 35 των περί Αρχής 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 
Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 35/99) «η άδεια ανάπαυσης χορηγείται σε υπάλληλο κάτω 
από τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους όπως στους υπαλλήλους στη Δημόσια 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας». 

Με βάση τα ισχύοντα στη Δημόσια Υπηρεσία (Κανονισμός 3(2) Κ.Δ Π. 101/95) «οι 
υπάλληλοι που διορίζονται δικαιούνται, σε περίπτωση πενθήμερης εργασίας, 
άδεια ανάπαυσης για συνεχή υπηρεσία μέχρι 6 χρόνια 20 εργάσιμες ημέρες, μέχρι 
14 συμπληρωμένα χρόνια 24 ημέρες και πάνω από 14 χρόνια 29 ημέρες». 
Παρατηρήθηκε ότι η Αρχή παραχωρεί στους υπαλλήλους 21 εργάσιμες ημέρες 
άδειας ανάπαυσης για συνεχή υπηρεσία μέχρι 6 χρόνια, 25 ημέρες μέχρι 14 
συμπληρωμένα χρόνια και 30 ημέρες πάνω από 14 χρόνια. Επιπρόσθετα στον 
υπολογισμό των συμπληρωμένων ετών δε θα πρέπει να λογίζεται και η περίοδος 
έκτακτης υπηρεσίας, αλλά τα συμπληρωμένα έτη θα πρέπει να υπολογίζονται από 
την ημερομηνία μόνιμου διορισμού.  

Σύσταση:  Η Αρχή να προβεί σε άμεση συμμόρφωση με τους Κανονισμούς. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι θα υιοθετήσει τις παρατηρήσεις/συστάσεις 
μας και ότι έχει ήδη δώσει οδηγίες για πλήρη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς.   
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1.4  Μη επιστροφή κινητού τηλεφώνου. Στον πρώην Εκτελεστικό Πρόεδρο της 
Αρχής παραχωρήθηκε το 2014 ένα tablet ipad2 αξίας €749 και ένα κινητό 
τηλέφωνο αξίας €289. 

Παρατηρήθηκε ότι, με την αποχώρηση του Εκτελεστικού Προέδρου λόγω της 
λήξης της θητείας του, τα πιο πάνω δεν έχουν επιστραφεί.   

Η Αρχή μετά από σχετική σύσταση της Υπηρεσίας μας, με γραπτή επιστολή της 
έχει ζητήσει από τον τέως Εκτελεστικό Πρόεδρο την επιστροφή τους. Όπως 
πληροφορηθήκαμε ο πρώην Εκτελεστικός Πρόεδρος πρότεινε να τα αγοράσει.  Το 
θέμα, μέχρι την ετοιμασία της Έκθεσης αυτής, βρισκόταν σε εκκρεμότητα.  

2. Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής. 

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 μέχρι 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. Παρατηρήθηκε ωστόσο ότι δεν συνομολογήθηκε η 
σχετική συμφωνία. Σύμφωνα με την Αρχή το άτομο αυτό έτυχε ειδικής 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό και προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν στο χειρισμό 
του εξειδικευμένου συστήματος της Αρχής για την καταγραφή Ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων καθώς και τεχνική υποστήριξη για το 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, την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διερευνήσεων υποθέσεων.  

Σημειώνεται επίσης ότι η Αρχή δεν κοινοποίησε τη συμφωνία στον Έφορο 
Φορολογίας και στο Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Σύσταση:  Η Αρχή θα πρέπει να επανεξετάσει το όλο θέμα αφού φαίνεται ότι η 
ανάγκη παροχής των πιο πάνω υπηρεσιών είναι μόνιμη και να λάβει νομική 
γνωμάτευση για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3.  Αποζημιώσεις και δικηγορικά έξοδα. Η δαπάνη για αποζημιώσεις και 
δικηγορικά έξοδα αναλύεται ως εξής:  

2016 2015 2014 2013 2012 2011 

€ € € € € € 

37.833 94.493  55.958 68.478 87.763 92.129 

Η Αρχή διατηρούσε συμβόλαιο για παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου με το 
Δικηγορικό γραφείο «Σεραφείμ & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.» για την περίοδο 1.10.2014 - 
30.9.2016. Ωστόσο, ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής κ. Σεραφείμ με επιστολή του 
ημερ. 17.11.2015 ανέφερε ότι δεν θα μπορούσε να ενεργεί πλέον εκ μέρους της 
Αρχής λόγω του διορισμού του στη θέση του Ανώτερου Δικαστή του Διοικητικού 
Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, η Αρχή αποφάσισε στις 18.11.2015 όπως διορίσει για την 
περίοδο 18.11.2015 – 30.9.2016, την κα Ασπασία Σοφοκλέους ως Νομικό της 
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Σύμβουλο, η οποία ήδη χειριζόταν υποθέσεις της Αρχής, με αμοιβή που θα 
προσυμφωνείται για κάθε νομική γνωμάτευση. Ταυτόχρονα, η Αρχή αποφάσισε 
όπως  δρομολογηθούν  οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με την ανάθεση 
υπηρεσιών σε Νομικό Σύμβουλο. Η Αρχή με νεότερη απόφασή της ημερ. 28.9.2016 
αποφάσισε την παράταση των υπηρεσιών της κας Α. Σοφοκλέους ως Νομικού 
Συμβούλου μέχρι τις 31.12.2016, ενώ αυτή η συνεργασία συνεχίζεται μέχρι την 
περίοδο του ελέγχου (Ιούλιος 2017) χωρίς σχετική απόφαση. Σημειώνεται ότι οι 
δικαστικές υποθέσεις της Αρχής ανατίθενται τόσο στη Νομικό Σύμβουλο της Αρχής 
όσο και σε άλλους ιδιώτες δικηγόρους. Η Αρχή στις 14.6.2017 αποφάσισε την 
προκήρυξη δύο διαγωνισμών για τη δημιουργία καταλόγου συνεργατών δικηγόρων οι 
οποίοι θα διεκπεραιώνουν δικαστηριακές υποθέσεις (α) για αγωγές και πολιτικές 
εφέσεις και (β) προσφυγές και αναθεωρητικές εφέσεις.           

Είναι γεγονός ότι με βάση το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (Ν.12(Ι)/2006), η ανάθεση 
των νομικών υπηρεσιών (οι οποίες αναφέρονταν στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ 
του Νόμου), δεν θα έπρεπε να γίνεται αναγκαστικά τηρώντας τις αυστηρές 
διαδικασίες που εφαρμόζονταν για τις συνήθεις συμβάσεις υπηρεσιών. Ομοίως, στο 
άρθρο 14 του νέου Νόμου Ν.73(Ι)/2016 (που αποτελεί μεταφορά της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2014/23/ΕΕ) καθορίζεται ότι ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες αφορούν νομική εκπροσώπηση πελάτη από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του περί Δικηγόρων Νόμου και σε 
λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας.  

Από την άλλη, στην Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 76 που 
εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων 
συμβάσεων (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και πρέπει να 
εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης 
των οικονομικών φορέων, στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η αρχή της 
προστασίας του ανταγωνισμού η οποία θα πρέπει επίσης να εξυπηρετείται και να 
διασφαλίζεται κατά το δυνατό ευρύτερα σε κάθε είδους δημόσια σύμβαση.  Ως εκ 
τούτου, η επιλογή του νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση της πιο πάνω 
εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου.  

Σύσταση: Για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που σχετίζονται με την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), η Αρχή να συνάπτει 
μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους ακολουθώντας κατά το 
δυνατό ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται υποχρεωτική η 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την 
προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει 
ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών.  

Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού 
συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών, ή εγγράφων διαγωνισμού που θα 
προκηρύξει η Αρχή, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής περί 
συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών 
φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και συνεπώς θα πρέπει 
να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια και με την εκτίμηση της 
αξίας της εκάστοτε ανάγκης. 
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4.   Τροποποίηση νομοθεσίας. 

Η ίδρυση και οι αρμοδιότητες της Αρχής διέπονται από τον Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο (Ν.7(Ι)/98)). 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη επιστολή μας, από τις 14.5.2012 η Αρχή 
απέστειλε τροποποιητικό νομοσχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών, και ενώ είχε 
ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία και ορίστηκε για 
συζήτηση στη Βουλή στις 12.9.2013, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
σταμάτησε η διαδικασία για να γίνει δημόσια διαβούλευση με όλους τους 
επηρεαζόμενους.  Μετά από διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους φορείς, το 
νομοσχέδιο έτυχε των ανάλογων τροποποιήσεων από την ΑΡΚ και κατατέθηκε από 
το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27.11.2015 για 
ψήφιση. Επισημαίνεται ότι στις προτεινόμενες τροποποιήσεις περιλαμβάνονται και 
εναρμονιστικά θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία αρ. 2010/13/ΕΕ, τα 
οποία εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ενόψει πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ψήφιση των εναρμονιστικών 
άρθρων, ετοιμάστηκε και εξετάστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ένα 
μικρότερο νομοσχέδιο, το οποίο περιλάμβανε εναρμονιστικά άρθρα και επιπλέον 
ορισμένα άλλα άρθρα, το οποίο η Βουλή ψήφισε σε Νόμο. Μετά όμως από σύσταση 
του Γενικού Εισαγγελέα καταχωρήθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, εκ μέρους του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, Αναφορές ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά 
με θέματα αντισυνταγματικότητας ή ασυμβατότητας με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η υπόθεση έχει εκδικαστεί και αναμένεται η έκδοση της Απόφασης επί της 
ουσίας της Αναφοράς, από το Ανώτατο Δικαστήριο. 

Η Πρόεδρος της Αρχής μάς ενημέρωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι 
πρόνοιες που περιλαμβάνονταν στην προτεινόμενη τροποποίηση του Νόμου είναι 
αντίθετες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ως εκ τούτου, αναμένει να ενημερωθεί, τόσο 
από τη Νομική Υπηρεσία, όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών και την 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Εσωτερικών, ως προς τα επόμενα βήματα που θα 
υπάρξουν σχετικά με το πιο πάνω θέμα, αλλά και γενικότερα σε σχέση με το 
υπόλοιπο νομοσχέδιο, του οποίου εκκρεμεί η συζήτηση στη Βουλή.    

5. 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. 

5.1  Παρακολούθηση τηλεοπτικών σταθμών.  Σύμφωνα με στοιχεία που μας 
δόθηκαν από την Αρχή, τον Δεκέμβριο 2016 λειτουργούσαν 23 τηλεοπτικοί σταθμοί.  
Από τον Σεπτέμβριο 2014 έχει διαμορφωθεί πρόγραμμα συστηματικής 
δειγματοληπτικής παρακολούθησης για αυτεπάγγελτο έλεγχο των τηλεοπτικών 
σταθμών με εξαίρεση των σταθμών που μεταδίδουν αθλητικά γεγονότα. Στον πιο 
κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τηλεοπτικοί σταθμοί που καταγράφονται από το 
πρόγραμμα ΙΡΙΣ. 

 

 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚ/01/2017 

 

10 

 

 

Α/Α Σταθμός 
Με 

άδεια 
Με 

εξουσιοδότηση 
Υποθέσεις 

2016 

Πρόστιμα 
Υποθέσεων 

2016 

Σταθμοί που 
παρακολουθούνται 

δειγματοληπτικά 

1 ΜΕGΑ-TV ONE   26 14.500  

2 PLUS TV   13 5.500  

3 SIGMA   10   

4 ANT1   18 2.000  

5 ΡIK 1*   1 21.000  

6 PIK 2*   3 5.500  

7 EXTRA TV   14 8.000  

8 CAPITAL TV   7 5.000  

9 ALPHA ΚΥΠΡΟΥ   4   

10 
CYTAVISION 
SPORTS 1 

 
 2 4.000  

11 
CYTAVISION 
SPORTS 2 

 
    

12 
CYTAVISION 
SPORTS 3 

 
    

13 
CYTAVISION 
SPORTS 4 

 
    

14 
CYTAVISION 
SPORTS 5 

 
    

15 
CYTAVISION 
SPORTS 6 

 
    

16 
CYTAVISION 
SPORTS 7 

 
    

17 TV MALL      

18 PRIMESPORTS      

19 PRIMESPORTS 2      

20 MAD TV      

21 CY SPORTS      

22 GREEK CINEMA      

23 MOVIE BEST      

 ΣΥΝΟΛΟ 19 2 98 65.500 23 

* Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας 

 

 

 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΚ/01/2017 

 

11 

 

5.2 Παρακολούθηση Ραδιοφωνικών Σταθμών. 

(i)  Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από την Αρχή, τον Δεκέμβριο 
2016 λειτουργούσαν 60 παγκύπριοι και τοπικοί ραδιοσταθμοί.   

Α/Α 
Ραδιοφωνικοί Σταθμοί 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ 
Με 

άδεια 
Υποθέσεις 

2016 

Πρόστιμα 
Υποθέσεων 

2016 

Ραδιοφωνικοί 
Σταθμοί που 

καταγράφονται 
από πρόγραμμα 

ΙΡΙΣ 

1 ANTENA FM  2 500  

2 AΘΗΝΑ-LOVE FM 100.7  7 1.000  

3 RADIO DJ  2 200   

4 SUPER FM  1   

5 KANAΛΙ 6  3   

6 Ο ΛΟΓΟΣ     

7 ΡΑΔΙΟ ΣΦΑΙΡΑ  2   

8 MIX FM  2   

9 KLIK FM  4 1.900  

10 
MY RADIO ART-MUSIC 
RADIO 

 

  

 

11 ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ  2 1.000  

12 RADIO ASTRA  2   

13 KAΝΑΛΙ 7     

14 ΚISS FM     

15 ΡΑΔΙΟ ΖΕΝΙΘ     

16 
ΠΟΛΙΤΗΣ 107.6 – ΡΑΔΙΟ 
ΗΛΙΟΣ 

 

3  

 

17 SUPER SPORT FM  6 4.000  

18 RADIO CAPITAL     

19 PIK 1*     

20 PIK 2*     

21 PIK 3*     

22 PIK 4*     

23 
ΟΡΙΩΝ ΠΑΦΟΣ – Η ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 

 

  

 

 ΤΟΠΙΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (6)     

24 TOP FM STEREO     

25 ΔΡΟΜΟΣ FM  1 100  

26 RADIO FREDERIC     

27 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     

28 CHOICE FM     

29 U RADIO     

 ΤΟΠΙΚΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (9)     

30 ΗΙΤ FM    - 

31 AΠ. ΑΝΔΡΕΑΣ    - 

32 MELODY RADIO    - 

33 AMORE    - 
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Α/Α 
Ραδιοφωνικοί Σταθμοί 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ 
Με 

άδεια 
Υποθέσεις 

2016 

Πρόστιμα 
Υποθέσεων 

2016 

Ραδιοφωνικοί 
Σταθμοί που 

καταγράφονται 
από πρόγραμμα 

ΙΡΙΣ 

34 CHOICE FM    - 

35 RUSSIAN WAVE    - 

36 SPORTS 1    - 

37 STAR RADIO    - 

38 ΕΡΥΘΜΟ    - 

 TOΠΙΚΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (6)     

39 Τ.Ο.Α.    - 

40 Ν.Ν. RADIO FM     

41 M & K MEGA RADIO    - 

42 RADIO MAGIC    - 

43 STAR FM 93.7    - 

44 
RADIO LUX(LAR)-ΡΑΔΙΟ 
ΟΛΑ 97 

 

  

 

45 PRIMA SCALA 93FM     

 ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΦΟΥ (7)     

46 ROCK FM    - 

47 POINT FM     

48 ΓΙΑΛΟΥΣ 71 & ΕΠΙΛΟΓΗ    - 

49 Α.Κ. ΡΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΣ    - 

50 ΕL RADIO COSMOS FM    - 

51 MAKING WAVES  2  - 

 ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (2)     

52 L M G T  NAPA RADIO    - 

53 ΡΑΔΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ    - 

 
MIKΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (4) 

 

  

 

54 ΡΑΔΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ    - 

55 UCY VOICE    - 

56 RADIO GC SCHOOL FM    - 

 
ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ 
ΛΕΜΕΣΟΥ (3) 

 

  

 

57 ΤΕΠΑΚ RADIO    - 

58 PAUSE FM    - 

 
MIΚΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 

  

 

59 ΡΑΔΙΟ ΖΗΝΩΝ     

 ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ     

60 ΡΑΔΙΟ ΛΥΣΟΣ     

 ΣΥΝΟΛΟ  39 8.700 27 

* Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας 
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 (ii) Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη έκθεσή 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, σύμφωνα με το άρθρο 43(3) οι 
τοπικοί και μικροί τοπικοί σταθμοί είναι υπόχρεοι να καταγράφουν το 
πρόγραμμα τους. Στις περιπτώσεις καταγγελιών το πρόγραμμα ζητείται 
από τους σταθμούς και αποστέλλεται για έρευνα.  

(iii)  Σημειώνεται ότι, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν περιλαμβάνονται στο 
σύστημα δειγματοληπτικής παρακολούθησης, αλλά ελέγχονται όταν 
γίνονται καταγγελίες.   

(γ) Σύμφωνα με στοιχεία  που δόθηκαν από την Αρχή, κατά το 2016 έγιναν 
συνολικά 194 προκαταρκτικές υποθέσεις για τηλεοπτικούς σταθμούς.  

α/α Σταθμός Αυτεπάγγελτα Καταγγελία Σύνολο 

1 ΑΝΤΕΝΑ 13 20 33 

2 ΜΕΓΑ 14 27 41 

3 ΣΙΓΜΑ 7 15 22 

4 CAPITAL TV 8 8 16 

5 EXTRA TV 8 9 17 

6 PLUS TV 9 11 20 

7 RIK 1 5 17 22 

8 RIK 2 5 3 8 

9 ALPHA ΚΥΠΡΟΥ 5 8 13 

10 CYTAVISION SPORTS 1  2 2 

Σύνολο  74 120 194 

6.   Καταγραφή Καταγγελιών. 

Από το 2015 οι καταγγελίες καταχωρίζονται σε μητρώο ανά αύξοντα αριθμό, με το 
όνομα του λειτουργού στον οποίο ανατέθηκε και την ημερομηνία ανάθεσης, αλλά 
δεν αναγράφεται ο αριθμός πορίσματος.  Επιπλέον δεν δίνεται αύξοντας αριθμός 
και δεν καταγράφονται οι καταγγελίες που θεωρούνται ελλιπείς και δεν ανατίθενται 
για εξέταση.   

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.  
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 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. 

7.1  Μείωση στον αριθμό και στο ύψος των προστίμων. 

Παρατηρείται σημαντική μείωση στον αριθμό και στο ύψος των προστίμων που 
επιβάλλονται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς και με τα προϋπολογισθέντα 
έσοδα.  Ενδεικτικός είναι ο πίνακας που ακολουθεί:  

ΕΤΟΣ 
ΑΡ.  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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 100300 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) 

Τονίζεται ότι η μεγάλη απόκλιση των πραγματικών εσόδων και εξόδων αναμένεται 
να δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα στην Αρχή.  

Οι ιδιώτες ελεγκτές στην έκθεση ελεγκτή για το 2015 ανάφεραν τα εξής: 
«Επισύρουμε την προσοχή στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης στις 
31.12.2015 που δείχνει ότι κατά την ημερομηνία αυτή οι υποχρεώσεις της Αρχής 
υπερέβαιναν τα στοιχεία ενεργητικού της κατά €814.450. Οι παράγοντες αυτοί 
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει 
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η γνώμη μας δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό 
το θέμα.»  

Σημειώνεται ότι μετά από αποφάσεις δικαστηρίου το 2016 διαγράφηκαν Διοικητικά 
πρόστιμα ύψους €112.958. 

7.2 Διερεύνηση καταγγελιών.  Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις 
υποθέσεις που εξετάστηκαν κατά το 2016. 

  
  

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ  42 27 69 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  59 9 68 

ΣΥΝΟΛΟ 101 36 137 

 Παρατηρήθηκε ότι από τις 137 υποθέσεις που εξετάστηκαν εκκρεμούσε 
η επιβολή Διοικητικών Προστίμων σε 34 υποθέσεις. 
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 Παρατηρήθηκε ότι από τις 137 υποθέσεις που εξετάστηκαν/εξετάζονται 
οι 69 αφορούσαν σε αυτεπάγγελτο έλεγχο από την Αρχή.  Οι υπόλοιπες 
68 αφορούσαν σε καταγγελίες.  

Σύσταση: Η Αρχή θα πρέπει να εντατικοποιήσει τους ελέγχους της. Όπως έχουμε 
επισημάνει και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, η επιβολή 
προστίμων εκεί όπου αρμόζει, διασφαλίζει τη συμμόρφωση των Οργανισμών με τη 
σχετική νομοθεσία και συμβάλλει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής 
κατάστασης της Αρχής.  

Η Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι η επιβολή διοικητικών προστίμων δεν είναι 
αυτοσκοπός. Σημείωσε επίσης ότι, κυρίαρχος ρόλος των ρυθμιστικών ευρωπαϊκών 
αρχών ραδιοτηλεόρασης είναι, μεταξύ άλλων, μέσα από την εποπτεία που ασκούν, 
να προωθούν παράλληλα την αυτορύθμιση και συρύθμιση, σύμφωνα και με τις 
σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, και να συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση της 
λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και στην όσο το δυνατό καλύτερη 
συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία. 

8. Χρεώστες. 

 Το σύνολο των χρεωστών κατά τις 31.12.2016 σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν 
από την Αρχή,  ανερχόταν σε €519.333. Από το ποσό των €519.333 ποσό €105.074 
αφορούσε σε εισπρακτέα τέλη αδειών, €206.985 εισπρακτέα από τέλη στις 
διαφημίσεις και €207.256 εισπρακτέα από επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα. Μέχρι τις 
11.7.2017, έχει καταβληθεί ποσό ύψους €78.370 και €148.213 που αφορούν σε τέλη 
αδειών και διαφημίσεων, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι μέχρι τις 11.7.2017 δεν είχε 
εισπραχθεί κανένα ποσό από επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα. Από το σύνολο των 
οφειλόμενων διοικητικών προστίμων ποσό ύψους €109.556 οφείλεται από τον  x 
τηλεοπτικό σταθμό και ποσό €52.150 από τον ψ τηλεοπτικό σταθμό. 

8.1  Μεταχρονολογημένες επιταγές. Η Αρχή αποδέχεται την καταβολή των 
οφειλών με μεταχρονολογημένες επιταγές. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των 
μεταχρονολογημένων επιταγών που είχε στην κατοχή της η Αρχή κατά την 
ημερομηνία του ελέγχου ήταν €87.755 και αφορούσε 7 Ραδιοτηλεοπτικούς 
Οργανισμούς.   

Σύσταση:  Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές 
Οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, δεν επιτρέπεται η παραλαβή 
μεταχρονολογημένων επιταγών, πρακτική που  εγκυμονεί κινδύνους για πιθανή 
απώλεια εσόδων. 

9. Καταγγελία Εταιρείας Δημοσκοπήσεων εναντίον του τηλεοπτικού 
σταθμού MEGA (Σταθμός). 

Η υπόθεση Αρ. 37/2013(2) αφορούσε καταγγελία που έγινε στις 17.2.2012 από 
την εταιρεία Α για πιθανή παραβίαση από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA σχετικά 
με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων δημοσκόπησης για τις προεδρικές 
εκλογές από τον σταθμό MEGA σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν από τον σταθμό δεν ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας που 
διεξήχθη. Η υπόθεση αφορούσε στην παράβαση των άρθρων 26(1)(α) και 26(2) 
του Νόμου και των Κανονισμών 21(3) και 36(3) ότι οι εκπομπές πρέπει να 
διέπονται από την αρχή της αντικειμενικότητας, της πληρότητας και της 
επικαιρότητας. 
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Στις 11.10.2013 η Αρχή με επιστολή της ενημέρωσε τον σταθμό ότι είχε δικαίωμα 
να ακουστεί πριν προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων. Στις 25.10.2013 σε 
απάντηση του ο σταθμός ανέφερε ότι ο τέως εκτελεστικός Πρόεδρος της Αρχής 
είχε επαγγελματική/προσωπική σχέση με την Σύμβουλο που απέστειλε την 
καταγγελία.  Ως αποτέλεσμα, σε συνεδρία της Αρχής ημερ. 30.10.2013 ο τέως 
εκτελεστικός Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο ίδιος και η κα Z ανήκαν στην 
μετοχική δομή της εταιρείας Β και ζήτησε να αποχωρήσει.  Η Αρχή αποφάσισε να 
ανακαλέσει την απόφαση της ημερ. 11.9.2013 λόγω κακής σύνθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και αποφάσισε να ζητήσει γνωμάτευση του 
Νομικού Συμβούλου.  Στις 20.11.2013 η Αρχή αποφάσισε την επανεξέταση της 
υπόθεσης. 

Σημειώνεται ότι σε συνεδρία της Αρχής στις 19.11.2014 ο τέως Εκτελεστικός 
Πρόεδρος δήλωσε ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να προχωρήσει επειδή χάθηκε ο 
φάκελος.   

Συναφώς αναφέρεται ότι στις 13.1.2015 το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε 
επιστολή στην Αρχή ζητώντας να υποβληθεί σχετική έκθεση όπου θα 
καταγράφεται το ιστορικό της υπόθεσης και εξελίξεις επί του θέματος (μετά από 
επιστολή που έστειλε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου  από τον οποίο 
είχε ζητηθεί αρχικά βοήθεια για ανάλυση της δημοσκόπησης).  Στις 21.1.2015 ο 
Διευθυντής της Αρχής ενημέρωσε το Υπουργείο ότι ο σχετικός φάκελος της 
Υπόθεσης έχει απολεστεί και ότι τόσο η Αρχή όσο και η εταιρεία δημοσκοπήσεων 
θεωρούν το θέμα λήξαν.  

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, σοβαρά υπόψη 
σχετικές συστάσεις της Υπηρεσίας μας για το πιο πάνω θέμα, διεξήγαγε έρευνα 
για την εξεύρεση ολόκληρου του μαρτυρικού υλικού της πιο πάνω υπόθεσης. 

Ως εκ τούτου και λόγω της αναδόμησης του σχετικού διοικητικού φακέλου, η Αρχή 
αποφάσισε όπως ανακαλέσει της απόφασή της, ημερ. 19.3.2014 και όπως προβεί 
σε επανεξέταση της προαναφερθείσας υπόθεσης και στις 29.6.2017 ενημέρωσε 
για το θέμα τον εκτελεστικό Πρόεδρο του Τηλεοπτικού Οργανισμού «ΜΕGAONE» 
(σήμερα TV ONE). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


