
1 

 

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 60/2021 (15)) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΡΑΔΙΟ ΑΣΤΡΑ», ιδιοκτησίας της εταιρείας 

«RADIOSTAGE COMPANY LIMITED» 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 3 Νοεμβρίου, 2021 

 

Ενώπιον: κ.κ. Ρόνας Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, Σέργιου 

Ποΐζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου και Πάνου Κανελλόπουλου, Μελών. 

 

Η κ. Χρύσω Τσόκκου, Μέλος, ειδοποιήθηκε κανονικά για τη συνεδρία, αλλά δεν 

παρευρέθηκε λόγω απουσίας της στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις 

από μέρους του οργανισμού πιθανές παραβάσεις των κανονισμών 4(1) και 5(1) των 

περί Ίσης Μεταχείρισης Κομμάτων και Υποψηφίων Κανονισμών του 2006 

(Κ.Δ.Π. 193/2006). 

 

Οι πιο πάνω κανονισμοί αναφέρουν: 

4(1)  Οι σταθμοί οφείλουν να μεταχειρίζονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, ειδικότερα 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, τη νομοθετική και την εκτελεστική 

εξουσία, κάθε υποψήφιο και κάθε κόμμα με στόχο να επιτευχθεί η ουσιαστική 

ενημέρωση των πολιτών. 

 

5(1) Ο σταθμός οφείλει να μεριμνά, ώστε η πρόσκληση για συμμετοχή και η παροχή 

πρόσβασης σε εκπομπές του αν γίνονται χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικής 

ισότητας του Κανονισμού 4 των παρόντων Κανονισμών και, ειδικότερα, χωρίς 

αποκλεισμούς κομμάτων ή υποψηφίων ή εκπροσώπων τους, είτε από το σύνολο είτε 

από ορισμένου είδους εκπομπές και οφείλουν να αποβλέπουν πρώτιστα στην ενημέρωση 

των πολιτών για τις θέσεις και τις δραστηριότητες των κομμάτων ή των υποψηφίων. 

 

Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με επιστολή της 

ημερομ. 24.9.2021, έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. 

Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω: 
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Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε τις εξηγήσεις και/ή τις παραστάσεις και/ή τις θέσεις σας 

αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, έχετε το δικαίωμα να τις υποβάλετε 

γραπτώς και/ή προσωπικώς στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Η υποβολή των 

παραστάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως και/ ή μέσω αντιπροσώπου και/ ή μέσω 

δικηγόρου της επιλογής σας. 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτώς τις εξηγήσεις και/ή τις 

παραστάσεις και/ή τις θέσεις σας αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, 

καλείστε όπως τις υποβάλετε στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το αργότερο εντός 

εικοσιπέντε (25) ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής. 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε προσωπικώς τις εξηγήσεις και/ή τις 

παραστάσεις και/ή τις θέσεις σας αναφορικά με τις ως άνω πιθανές παραβάσεις, 

καλείστε να πληροφορήσετε την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών 

από τη λήψη της παρούσας επιστολής ότι επιθυμείτε να τις υποβάλετε προσωπικώς, 

ώστε να ειδοποιηθείτε ανάλογα με ειδική επιστολή. 

 

Εάν επιθυμείτε να επιθεωρήσετε το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, παρακαλείστε 

όπως ενημερώσετε άμεσα την Αρχή και εν πάση περιπτώσει εντός επτά (7) ημερών από 

την ημερομηνία λήψης της παρούσας επιστολής, ώστε να  καθοριστεί η ημερομηνία και 

η ώρα της επιθεώρησης.  

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέσα στις ανωτέρω καθορισμένες 

προθεσμίες, δύναται να προχωρήσει στη λήψη απόφασης χωρίς την απάντησή σας. 

       

Σε περίπτωση που η Αρχή, μετά την εξέταση όλων των δεδομένων της υπόθεσης, 

καταλήξει σε εύρημα παράβασης, τότε θα κληθείτε να υποβάλετε τις θέσεις σας 

αναφορικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

       

Οι διερευνώμενες παραβάσεις, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον του οργανισμού, εκτίθενται 

πιο κάτω: 

 

 

1. Κατά την προεκλογική περίοδο, διάρκειας 40 ημερών που ξεκίνησε στις 

20.4.2021 και ολοκληρώθηκε στις 30.5.2021 ο ραδιοφωνικός οργανισμός 

Ράδιο Άστρα, δεν μεταχειρίστηκε ισότιμα και χωρίς διακρίσεις το κόμμα 

Πατριωτικός Συνασπισμός, τους υποψήφιους ή/και τους εκπροσώπους 

αυτού, κατά παράβαση του κανονισμού 4(1) των περί Ίσης Μεταχείρισης 

Κομμάτων και Υποψηφίων Κανονισμούς του 2006 (Κ.Δ.Π. 193/2006). 
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Συγκεκριμένα, κατά την πιο πάνω προεκλογική περίοδο 40 ημερών ο Ραδιοφωνικός 

Οργανισμός «Ράδιο Άστρα» δεν φιλοξένησε σε κανένα πρόγραμμα του οποιοδήποτε 

υποψήφιο ή/και εκπρόσωπο του κόμματος «Πατριωτικός Συνασπισμός» το οποίο 

υπέβαλε επίσημα υποψηφιότητα για τις Βουλευτικές Εκλογές που έγιναν στις 

30.5.2021.  

 

2. Κατά την προεκλογική περίοδο, διάρκειας 40 ημερών που ξεκίνησε στις 

20.4.2021 και ολοκληρώθηκε στις 30.5.2021 ο ραδιοφωνικός οργανισμός 

Ράδιο Άστρα, δεν μερίμνησε ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμός του κόμματος 

Πατριωτικός Συνασπισμός και των υποψηφίων ή/και εκπροσώπων του από 

το σύνολο των εκπομπών του, κατά παράβαση του κανονισμού 5(1) των περί 

Ίσης Μεταχείρισης Κομμάτων και Υποψηφίων Κανονισμούς του 2006 (Κ.Δ.Π. 

193/2006). 

 

Συγκεκριμένα, κατά την πιο πάνω προεκλογική περίοδο 40 ημερών ο Ραδιοφωνικός 

Οργανισμός «Ράδιο Άστρα» δεν φιλοξένησε σε κανένα πρόγραμμα του οποιοδήποτε 

υποψήφιο ή/και εκπρόσωπο του κόμματος «Πατριωτικός Συνασπισμός» το οποίο 

υπέβαλε επίσημα υποψηφιότητα για τις Βουλευτικές Εκλογές που έγιναν στις 

30.5.2021.  

 

Ο οργανισμός, με επιστολή της Διευθύντριας του κ. Ελένης Μαύρου, ημερομ. 

7/10/2021 (Παράρτημα Α'), υπέβαλε τις παραστάσεις/ θέσεις του. 

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιόν μας στοιχεία και περιστατικά 

της συγκεκριμένης υπόθεσης και κρίνουμε ότι: 

 

Κατά την προεκλογική περίοδο, διάρκειας 40 ημερών που ξεκίνησε στις 20.4.2021 

και ολοκληρώθηκε στις 30.5.2021  ο ραδιοφωνικός οργανισμός Ράδιο Άστρα, δεν 

μεταχειρίστηκε ισότιμα και χωρίς διακρίσεις το κόμμα Πατριωτικός Συνασπισμός, 

τους υποψήφιους ή/και τους εκπροσώπους αυτού και επίσης δεν μερίμνησε ώστε να 

μην υπάρχει αποκλεισμός του κόμματος Πατριωτικός Συνασπισμός και των 

υποψηφίων ή/και εκπροσώπων του από το σύνολο των εκπομπών του, κατά 

παράβαση του κανονισμού 5(1) των περί Ίσης Μεταχείρισης Κομμάτων και 

Υποψηφίων Κανονισμούς του 2006 (Κ.Δ.Π. 193/2006).  

 

Αναφορικά με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή του Οργανισμού ημερομ. 

7.10.2021 σημειώνονται τα ακόλουθα: 
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Η Αρχή έχει πλειστάκις αποδείξει ότι σέβεται απόλυτα το δικαίωμα των 

δημοσιογράφων στην αξιολόγηση των γεγονότων και καταστάσεων σύμφωνα με την 

ειδησεογραφική τους αξία και σημασία, όπως άλλωστε αναφέρεται ρητώς και στο 

άρθρο 45(1) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Η Αρχή αντιλαμβάνεται επίσης την μεγάλη 

δυσκολία που υπάρχει στο να φιλοξενηθούν όλοι υποψήφιοι σε προγράμματα του 

οργανισμού λόγω του περιορισμένου χρόνου αυτών των προγραμμάτων σε 

αντιπαραβολή με τον πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων (650 στην συγκεκριμένη 

περίπτωση). Η Αρχή δεν παραβλέπει επίσης το γεγονός ότι, για σκοπούς της 

Νομοθεσίας που αφορά τα Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, η προεκλογική περίοδος ξεκινά 

40 μέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι στις 20.4.2021, ενώ η 

επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων δεν γίνεται παρά πολύ αργότερα, στις 12.5.2021 

στη συγκεκριμένη περίπτωση με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πολύ ο προγραμματισμός 

των οργανισμών. Τέλος, η Αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη το γεγονός ότι ο οργανισμός 

όντως φιλοξένησε μεγάλο αριθμό υποψηφίων όπως διαπιστώθηκε από την 

παρακολούθηση των προγραμμάτων του κατά την διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου. 

 

Ωστόσο, και παρόλα τα πιο πάνω, η Αρχή δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι με 

αριθμό εγκυκλίων, αλλά και άλλες παρεμβάσεις, καθ’ όλη την διάρκεια της 

προεκλογικής περιόδου, υπεδείκνυε σε όλους τους οργανισμούς τις σχετικές πρόνοιες 

της Νομοθεσίας και τους καλούσε να κινηθούν εντός αυτού του πλαισίου ώστε να 

καταστεί δυνατή, στο μέτρο του εφικτού, η σφαιρική ενημέρωση των πολιτών πριν 

προσέλθουν στις κάλπες. Παρά τις προαναφερθείσες αντικειμενικές δυσκολίες, η 

Αρχή θεωρεί ότι ο Οργανισμός θα μπορούσε με μια μικρή αναπροσαρμογή στο 

πρόγραμμα του να δώσει το δικαίωμα στους εκπροσώπους του συγκεκριμένου 

κόμματος να απευθυνθούν προς τους ακροατές του ώστε να έχουν μια πιο σφαιρική 

ως προς τις θέσεις κάθε κόμματος/ συνδυασμού ή/και υποψηφίου. 

 

Ενόψει των ανωτέρω η Αρχή κρίνει και αποφασίζει ότι κατά την προεκλογική 

περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30.5.2021  υπάρχουν παραβάσεις των περί Ίσης 

Μεταχείρισης Κομμάτων και Υποψηφίων Κανονισμών του 2006 (Κ.Δ.Π. 193/2006) 

ως εξής:  

 Του κανονισμού 4(1) (υποστοιχείο 1)  

 του κανονισμού 5(1) (υποστοιχείο 2) 
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Η Αρχή αφού έλαβε σοβαρά υπόψη της όλα τα ενώπιον της στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του οργανισμού αποφασίζει να επιβάλει στον 

οργανισμό τις ακόλουθες κυρώσεις: 

 

 Για την παράβαση του κανονισμού 4(1)  των περί Ίσης Μεταχείρισης 

Κομμάτων και Υποψηφίων Κανονισμών του 2006 (Κ.Δ.Π. 193/2006) 

επιβάλλει την κύρωση της Σύστασης.  

 Για την  παράβαση του κανονισμού 5(1)  των περί Ίσης Μεταχείρισης 

Κομμάτων και Υποψηφίων Κανονισμών του 2006 (Κ.Δ.Π. 193/2006) δεν 

επιβάλλει οποιαδήποτε κύρωση λόγω ομοιότητας των γεγονότων και των 

συστατικών στοιχείων της παράβασης με το υποστοιχείο 1, στο οποίο έχει ήδη 

επιβληθεί η κύρωση της Σύστασης.  

 

Η Αρχή θεωρεί τον πλουραλισμό και την πολυφωνία ως χαρακτηριστικά άρρηκτα 

συνδεδεμένα με την δημοκρατία και συνεπακόλουθα θεωρεί τις πιο πάνω παραβάσεις 

αρκετά σοβαρές. Καλεί τον οργανισμό να είναι πολύ πιο προσεκτικός στο μέλλον, 

καθώς στην περίπτωση που τυχόν θα υποπέσει σε παρόμοιας φύσεως παραβάσεις, δε 

θα επιδείξει την ίδια επιείκεια.                                                              

 

 

 

                                                                                        (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                                                                                 Πρόεδρος 

                                                                             Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 

Μ.Λ. 

 

 

 

 

 

 


