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Ενώπιον:  κ.κ. Ανδρέα Πετρίδη, Εκτελεστικού Προέδρου, Ανδρέα Κωνσταντινίδη, 

Τίτου Κολώτα, Χρυσαυγής Αργυρού και Σπυρούλας Χριστοδούλου, Μελών.  

Απόντες: κ. Αρτέμης Αρτεμίου, Αντιπρόεδρος και κ. Μαίρη Κουτσελίνη, Μέλος οι 

 οποίοι  ειδοποιήθηκαν κανονικά για τη συνεδρία αλλά δεν παρευρέθηκαν λόγω  

επαγγελματικής υποχρέωσης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποφάσισε ότι στην 

παρούσα υπόθεση υπάρχει παράβαση του Άρθρου 18(Β) του περί Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ. 300
Α
, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει τα εξής: 

 

18(Β) Το Ίδρυμα απαγορεύεται να μεταδίδει προγράμματα που να περιέχουν 

πρόκληση μίσους βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας.    

Η Αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(ζ), είχε δώσει στο Ίδρυμα το 

δικαίωμα να ακουσθεί και μπορούσε να προχωρήσει στην επιβολή της, κατά την 

κρίση της, επιβαλλόμενης κύρωσης. 

 

Παρά ταύτα και υπό το φως των περιστάσεων της υποθέσεως, η Αρχή έδωσε στο 

Ίδρυμα την ευκαιρία να ακουσθεί και μετά τη διαπίστωση της παράβασεης για 

σκοπούς επιβολής κύρωσης. 
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Η Αρχή  με επιστολή της ημερομ. 25.9.2013 κάλεσε το Ίδρυμα, εάν επιθυμεί, να 

υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως για σκοπούς επιβολής κύρωσης μέσα σε 

δεκατέσσερις (14) μέρες από την λήψη της επιστολής. Τονίστηκε επίσης ότι σε 

περίπτωση που δεν ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, 

η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα προχωρήσει στην επιβολή κύρωσης. 

 

Το Ίδρυμα με επιστολή του Γενικού Διευθυντή του κ. Θεμιστοκλέους ημερομ. 

7.10.2013, απέστειλε τις θέσεις και τις απόψεις του για σκοπούς επιβολής κύρωσης. 

Αντίγραφο της εν λόγω επιστολής επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 

 

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς και τις απόψεις του Γενικού Διευθυντή του Ρ.Ι.Κ 

όπως προβάλλονται στην προαναφερθείσα επιστολή, έχουμε να παρατηρήσουμε τα 

ακόλουθα: 

 

Στον ισχυρισμό που αναφέρει ότι το ΡΙΚ έχει υποχρέωση να καλύπτει 

ραδιοτηλεοπτικά όλο το φάσμα των απόψεων, κάτι που συνεπάγεται την παροχή 

βήματος ελεύθερης έκφρασης στους προσκεκλημένους του άσχετα με την ιδιότητά 

τους και άσχετα με τις απόψεις που εκφράζουν, τηρουμένων φυσικά των εξαιρέσεων 

που ορίζει ο νόμος, η Αρχή συμφωνεί και υπερτονίζει ότι, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, ο προσκεκλημένος με τα λεγόμενα του και κατ’ επέκταση το Ρ.Ι.Κ, 

έχουν προβεί σαφώς σε παράβαση της νομοθεσίας, αφού μεταδόθηκαν σχόλια που 

ξεκάθαρα περιέχουν πρόκληση μίσους βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας ή 

εθνικότητας. Επιπλέον, η Αρχή θεωρεί ότι, όπως το Ίδρυμα έχει υποχρέωση να 

καλύπτει και να προβάλλει όλο το φάσμα των απόψεων, με τον ίδιο τρόπο είναι 

συνάμα και υπεύθυνο για οτιδήποτε προβάλλει που παραβιάζει τις πρόνοιες της 

νομοθεσίας.  

 

Στον ισχυρισμό ότι η Αρχή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο η απόφαση της στη 

συγκεκριμένη υπόθεση συνιστά παράβαση των δικαιωμάτων ελεύθερης έκφρασης και 

πληροφόρησης τόσο των προσκεκλημένων του ΡΙΚ όσο και του ίδιου του Ιδρύματος, 

η Αρχή θεωρεί ότι από τη στιγμή που οι απόψεις του καλεσμένου πραγματεύονταν 

ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, οι οποίες μάλιστα 

εκφράζονταν με τρόπο που είναι δυνατό να ενίσχυαν το μίσος απέναντι στο 

διαφορετικό, τότε τα  όσα μεταδόθηκαν δεν συνιστούν ελευθερία έκφρασης αλλά 

κατάφωρη παράβαση της νομοθεσίας, ειδικότερα αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός 

ότι η δημοσιογράφος δεν αντέδρασε σχεδόν καθόλου στα όσα λέχθηκαν. Απόψεις 

όπως Η πολλή δημοκρατία τελικά είναι αρρώστια για ένα τόπο, η πάρα πολλή 

δημοκρατία είναι αρρώστια και Άμα περνώ από ένα δρόμο και με βλέπουν 800 ξένοι 
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που δεν ξέρω τι έχουν κάνει στις πατρίδες τους, δεν είμαι ρατσιστής αλλά δεν μπορώ 

να βλέπω αυτό το πράμα. Δεν μπορώ να βλέπω να κάνεις έγκλημα, να είσαι 

φιλοξενούμενος μου, να σε ταΐζω, να σε ποτίζω να σου δίνω και τα τσιεκκούθκια και 

ξαφνικά εσύ να μην με σέβεσαι, γιατί εγώ σέβομαι και εγώ όταν πηγαίνω στον τόπο 

σου κύριε πακιστανέ και κύριε ινδέ και οτιδήποτε σέβομαι γιατί είμαι στον τόπο σο» 

είναι καταδικαστέες και καταπατούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά 

υπόψη της όλα τα ενώπιον της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών 

απόψεων του Ιδρύματος για σκοπούς επιβολής κύρωσης, αποφασίζει να επιβάλει 

στο Ίδρυμα το διοικητικό πρόστιμο των €3.000, για την παράβαση του Άρθρου 

18(Β) (υποστοιχείο 1) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ. 

300
Α
, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, που έγινε στις 19.6.2013.   

 

Το Ίδρυμα καλείται να εμβάσει προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου το 

διοικητικό πρόστιμο των €3.000 που του έχει επιβληθεί μέσα σε τριάντα (30) μέρες 

από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης. 

 

                                                                                                                           
                  (Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ) 

              Εκτελεστικός Πρόεδρος 

                  Αρχής  Ραδιοτηλεόρασης  Κύπρου 

          
Μ.Κ. 


