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ΑΠΟΦΑΣΗ
Στην παρούσα υπόθεση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει
αυτεπάγγελτα τις από μέρους του οργανισμού πιθανές παραβάσεις των
Κανονισμών 24(1)(α) και 36(3) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών
Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000).

Οι πιο πάνω Κανονισμοί αναφέρουν τα εξής:
Κανονισμός 24. – (1)(α) Τα δελτία ειδήσεων προπαρασκευάζονται και
μεταδίδονται με ακρίβεια, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, πολυμέρεια
και τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα·
Κανονισμός 36. – (3) Λαμβάνεται πρόνοια ώστε οι εκπομπές να μην
παραπλανούν ή πανικοβάλλουν τους τηλεθεατές ή ακροατές, ιδιαίτερα με
την απομίμηση του δελτίου ειδήσεων.
Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή
της ημερομηνίας 17.7.2020 έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες
παραβάσεις. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα πιο
κάτω:
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.
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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 που τέθηκαν υπόψη του οργανισμού εκτίθενται
πιο κάτω στα υποστοιχεία 1 – 2:
1. Στις 5.4.2020, μεταξύ των ωρών 17:55 – 18:25, ο οργανισμός μετέδωσε
στο πλαίσιο του απογευματινού Δελτίου Ειδήσεων την Διάσκεψη Τύπου
της ημέρας από το Υπουργείο Υγείας για τα νέα περιστατικά COVID – 19,
χωρίς αυτό να έχει προπαρασκευαστεί και μεταδοθεί με ακρίβεια, κατά
παράβαση του Κανονισμού 24(1)(α) των περί Ραδιοφωνικών και
Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000).
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του απογευματινού Δελτίου Ειδήσεων έγινε
σύνδεση με το Υπουργείο Υγείας για τη μετάδοση της καθιερωμένης
Διάσκεψης Τύπου σχετικά με τα νέα περιστατικά COVID – 19 ως εξής:

-

Παρουσιάστρια: «Συνδεόμαστε αμέσως με το Υπουργείο Υγείας όπου θα
ακούσουμε τους ειδικούς, την καθιερωμένη πια διάσκεψη τύπου».
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[Στο κάτω μέρος της οθόνης προβάλλεται ο τίτλος «ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ», ενώ γίνεται η σύνδεση με το Υπουργείο Υγείας]

-

Εκπρόσωπος Υπ. Υγείας: «… Ioλογίας του Τμήματος Βιολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και τακτικό μέλος της Κυπριακής
Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών κ. Λεόντιος Κωστρίκης θα
μας δώσει την ενημέρωση για τα σημερινά νέα αποτελέσματα».

-

Λ. Κωστρίκης: «Καλησπέρα σας. Έχω μπροστά μου τα σημερινά δεδομένα
για τα νέα περιστατικά COVID – 19. Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα
είναι 20 από 792 εργαστηριακές διαγνώσεις. Συγκεκριμένα, πρόκειται για
18 άτομα που εντοπίστηκαν μέσω ιχνηλάτησης των επαφών ήδη
επιβεβαιωμένων περιστατικών και 2 άτομα των οποίων το ιστορικό
διερευνάται. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα ο συνολικός αριθμός των
θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 446 περιλαμβανομένων και των 10 που
εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις.

[Στο κάτω μέρος της οθόνης απομακρύνεται ο προηγούμενος τίτλος και
προβάλλεται ο τίτλος «20 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ – 446 ΣΥΝΟΛΟ»
Σε σχέση με τα περιστατικά που δηλώθηκαν τις προηγούμενες μέρες ως υπό
διερεύνηση να αναφέρω ότι από σύνολο 21 άτομα των οποίων το ιστορικό
διερευνάται για τα 17 βρέθηκε σύνδεση με ήδη επιβεβαιωμένο κρούσμα, για τα
άλλα 4 συνεχίζεται η διερεύνηση. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα 446
περιστατικά COVID – 19 εντοπίστηκαν μετά τη διεκπεραίωση συνολικά 10946
εργαστηριακών αναλύσεων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και
το Μικροβιολογικό Τμήμα των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ και από ιδιωτικά
εργαστήρια. 417 από τα 446 προέρχονται από επαφές, άρα οι λοιμώξεις είναι
από την Κύπρο. Θέλω να σημειώσω ότι 37 από τα άτομα που διαγνώστηκαν
θετικά με τον ιό και νοσηλεύτηκαν έχουν αποθεραπευτεί. Όπως είπαμε και
χθες το εργαστήριο NIPD Genetics διενεργεί δειγματοληψίες στις περιοχές
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Πάφου και Αραδίππου. Η δειγματοληψία στην Αραδίππου έχει συμπληρωθεί.
Συνολικά έχουν παρθεί 525 δειγματοληψίες. Χθες ανακοινώθηκαν 3 θετικά
περιστατικά από 38 δειγματοληψίες και σήμερα έχουμε ακόμα 1 θετικό από
178 δειγματοληψίες. Τα συνολικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις
επόμενες

μέρες.

Στην

Πάφο

υπάρχουν

1000

προγραμματισμένες

δειγματοληψίες που άρχισαν από χθες και θα ολοκληρωθούν μέχρι και την
Τρίτη. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποτελέσματα να αναφέρουμε. Είναι
σημαντικό να αναφέρω ότι η στρατηγική της ιχνηλάτησης, την οποία
ακολουθούμε, κρίνεται διεθνώς ως πολύ αποτελεσματική και θεωρείται
αποδοτική μέθοδος. Στην Κύπρο λόγω του μικρού πληθυσμού, η ιχνηλάτηση
λειτουργεί ακόμα πιο αποδοτικά και αυτό είναι ένα ευεργετικό πλεονέκτημα
για εμάς. Δυστυχώς όμως παρατηρούμε φαινόμενα ελλιπούς ενημέρωσης των
επιδημιολόγων κατά τη διαδικασία ιχνηλάτησης. Υπάρχουν πολίτες που
αποφεύγουν να δώσουν στοιχεία για τις επαφές που είχαν. Θέλουμε να
τονίσουμε ότι κάθε άλλο παρά προστατεύουν τους φίλους και τους
αγαπημένους τους όσοι αποκρύβουν σημαντικές πληροφορίες. Χωρίς να το
γνωρίζουν μπορεί να τους έχουν μολύνει ή να έχουν μολυνθεί. Τους
παρακαλούμε λοιπόν να μας δίδουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε
να έχει νόημα η επίπονη διαδικασία της ιχνηλάτησης. Παρατηρώντας τα
δεδομένα των τελευταίων πέντε ημερών διαπιστώνουμε μια προοδευτική
μείωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Συγκεκριμένα, την περασμένη
Τετάρτη 1η Απριλίου από τις 779 εργαστηριακές διαγνώσεις είχαμε 58
κρούσματα που ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός που καταγράψαμε μέχρι
τώρα. Την Πέμπτη 2 Απριλίου είχαμε 36 κρούσματα από 603 αναλύσεις.
Την Παρασκευή 3 Απριλίου είχαμε 40 κρούσματα σε 668 αναλύσεις. Χθες
στις 4 Απριλίου από σύνολο 698 αναλύσεων είχαμε 30 κρούσματα και
σήμερα από 810 έχουμε 20. Από επιστημονικής πλευράς θα ήταν πρόωρο
να περιγράψουμε την εικόνα αυτή ως ένδειξη υποχώρησης του ιού. Είναι
όμως βέβαιο ότι μας γεμίζει αισιοδοξία για την αποτελεσματικότητα των
περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται. Θέλουμε ξανά να σας
ευχαριστήσουμε για την προσπάθεια που καταβάλλετε, γιατί χωρίς τις
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δικές σας στερήσεις σίγουρα δεν θα είχαμε αυτούς τους αριθμούς, οι
οποίοι μας επιτρέπουν να προσδοκούμε για τη συνέχεια. Εκ μέρους όλης της
επιστημονικής ομάδας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας και σας καλώ να
συνεχίσετε με την ίδια αποφασιστικότητα την εφαρμογή των περιοριστικών
μέτρων. Όπως είπαμε πολλές φορές, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, αλλά
δυστυχώς είναι και ευμετάβλητη. Ανά πάσα στιγμή όλα μπορούν να
ανατραπούν. Σας παρακαλώ λοιπόν να μείνετε στα σπίτια σας και να κρατάτε
τις αποστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ».
Σε ερώτηση προς τον κ. Κωστρίκη, ότι μίλησε για κορύφωση της ασθένειας
και αν υπάρχει κάποια ένδειξη βάσει των στοιχείων τι μπορούμε να
αναμένουμε, ο κ. Κωστρίκης απάντησε: «Θα προτιμούσα να μην την
ονόμαζα κορύφωση. Δεν έχουμε αναφέρει τη λέξη κορύφωση για να είμαι
ειλικρινής. Αυτό που έχω πει είναι, έκαμα μια σειρά από αναλύσεις, τις
οποίες είχαμε ανακοινώσει τις τελευταίες μέρες και βλέπουμε μια
διαδοχική μείωση των κρουσμάτων. Αλλά όπως έχω πει και θέλω να το
τονίσω αυτό το πράγμα ότι είναι από επιστημονικής πλευράς πρόωρο να
περιγράψουμε την εικόνα αυτή ως ένδειξη υποχώρησης του ιού. Αλλά θα
πρέπει να αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε τις επόμενες ενδείξεις
για να δούμε ακριβώς που βρισκόμαστε».
Ακολούθως, στην σύνοψη της ενημέρωσης από την παρουσιάστρια του
απογευματινού Δελτίου Ειδήσεων αναφέρθηκαν τα εξής: «Μειωμένος και ο
σημερινός αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Στα 20 όπως ακούσαμε
από τους αρμόδιους στο Υπουργείο Υγείας. Στα 446 ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων στην Κύπρο. 11 ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι και στα
θετικά της ημέρας τα 4 εξιτήρια που μόλις ακούσαμε».
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω και ενώ η ενημέρωση της ημέρας από το
Υπουργείο Υγείας αφορούσε σε μείωση των νέων περιστατικών COVID – 19,
ο οργανισμός για 50 δευτερόλεπτα πρόβαλλε στην οθόνη τον τίτλο «ΤΑΧΕΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ».
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2. Στις 5.4.2020, μεταξύ των ωρών 17:55 – 18:25, ο οργανισμός μετέδωσε
στο πλαίσιο του απογευματινού Δελτίου Ειδήσεων την Διάσκεψη Τύπου
της ημέρας από το Υπουργείο Υγείας για τα νέα περιστατικά COVID – 19,
χωρίς

να

ληφθεί

πρόνοια

ώστε

να

μην

παραπλανηθούν

ή

πανικοβληθούν οι τηλεθεατές, κατά παράβαση του Κανονισμού 36(3)
των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000
(Κ.Δ.Π. 10/2000).
Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1.
O

οργανισμός,

με

επιστολή

μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

της

Επιχειρησιακής του Διευθύντριας κ. Ελίζας Βλάχου, ημερομ. 20.7.2020
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) εξέφρασε την επιθυμία όπως υποβάλει τις απόψεις του
προσωπικώς ενώπιον της Αρχής.
Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 19.11.2020, ενημέρωσε τον οργανισμό ότι
λόγω της σοβαρής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας
του κορωνοϊού και με σκοπό την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων για
προστασία της υγείας των μελών και του προσωπικού της Αρχής, καθώς
επίσης

των

εκπροσώπων

των

οργανισμών,

δεν

προχώρησε

στον

προγραμματισμό εξέτασης των υποθέσεων στις οποίες ο οργανισμός επιθυμεί
να παραθέσει τις θέσεις του προσωπικώς, ενώ και λόγω της μεγάλης αύξησης
κρουσμάτων COVID – 19 στην κοινότητα, οι συνεδρίες της διεξάγονται – ως
επί το πλείστον – μέσω τηλεδιασκέψεων. Ως εκ τούτου και με στόχο την
επιτάχυνση των διαδικασιών των ως άνω υποθέσεων, η Αρχή, τονίζοντας ότι
σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί ή αμφισβητεί το θεμελιώδες δικαίωμα του για
φυσική παρουσία και προφορική ακρόαση, κάλεσε τον οργανισμό όπως την
ενημερώσει γραπτώς και εάν είναι δυνατόν μέχρι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου
2020, κατά πόσο ειδικά για αυτή τη δύσκολη για όλους περίοδο και μέχρι οι
συνθήκες να το επιτρέψουν, θα μπορούσε να αποδεχτεί την εισήγηση όπως
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ασκήσει το δικαίωμα ακρόασης γραπτώς με την υποβολή, εκ μέρους του,
γραπτών παραστάσεων.

O

οργανισμός,

με

επιστολή

μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

της

Επιχειρησιακής του Διευθύντριας κ. Ελίζας Βλάχου, ημερομ. 19.11.2020
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) ανέφερε ότι αν και αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες και
καθυστερήσεις που προκύπτουν λόγω covid19, επιθυμεί όπως η υπεράσπιση /
υποβολή εξηγήσεων και θέσεων γίνουν προφορικώς, δια ζώσης όταν θα είναι
αυτό δυνατόν ή μέσω τηλεδιασκέψεων.
Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 4.12.2020, κάλεσε τον οργανισμό να
παραστεί στη συνεδρία της που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16.12.2020
στις 15:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοσιογραφικής Εστίας, Λεωφ.
ΡΙΚ 12, 2120 Αγλαντζιά, για να υποβάλει προσωπικώς τις παραστάσεις του σε
σχέση με την εν λόγω υπόθεση.
Με επιστολή του ημερομ. 7.12.2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) ο Διευθύνων
Σύμβουλος του οργανισμού κ. Χρύσανθος Τσουρούλλης ζήτησε όπως λόγω
της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού στην χώρα μας αναβληθεί
η εξέταση της υπό αναφορά υπόθεσης και οριστεί προς το τέλος Ιανουαρίου.
Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 18.12.2020, ενημέρωσε τον οργανισμό ότι
έκανε δεκτό το αίτημά του και ως εκ τούτου η εξέταση της υπόθεσης με αρ.
φακ. 40/2020(3) για τις 16.12.2020 αναβάλλεται, σημειώνοντας ότι θα τον
καλέσει εκ νέου να παραστεί σε μεταγενέστερη συνεδρία της για σκοπούς
υποβολής των παραστάσεών του προσωπικώς στην υπό αναφορά υπόθεση.
Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 30.12.2020,

κάλεσε τον οργανισμό να

παραστεί στη συνεδρία της που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19.1.2021 στις
15:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοσιογραφικής Εστίας, Λεωφ. ΡΙΚ
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12, 2120 Αγλαντζιά, για να υποβάλει προσωπικώς τις παραστάσεις του σε
σχέση με την εν λόγω υπόθεση.
Με επιστολή της ημερομ. 12.1.2021, η Αρχή ενημέρωσε τον οργανισμό ότι
λόγω των πρόσφατων μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, σε σχέση
με την πανδημία COVID – 19, η συνεδρία που ήταν προγραμματισμένη για τις
19.1.2021 αναβάλλεται και εφόσον οι περιστάσεις το επιτρέψουν, η Αρχή θα
προγραμματίσει νέα συνεδρία για σκοπούς εκδίκασης της υπό αναφορά
υπόθεσης.
Ακολούθως, με επιστολή της ημερομ. 6.4.2021, η Αρχή κάλεσε τον οργανισμό
να παραστεί στη συνεδρία της που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15.4.2021
στις 15:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοσιογραφικής Εστίας, Λεωφ.
ΡΙΚ 12, 2120 Αγλαντζιά, για να υποβάλει προσωπικώς τις παραστάσεις του σε
σχέση με την εν λόγω υπόθεση.
Κατά την ενώπιον της Αρχής διαδικασία, παρέστη εκ μέρους του οργανισμού ο
κ. Χρύσανθος Τσουρούλλης, Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού.
Εισαγωγικά, ο κ. Τσουρούλλης ευχαρίστησε την Αρχή για την ευκαιρία που
έδωσε στον οργανισμό να παραστεί προσωπικώς. Ακολούθως, υπογράμμισε
πως η παρουσία του είναι άνευ Νομικής Αρωγής, τονίζοντας ότι η αίσθηση και
η επιδίωξη του οργανισμού, είναι να αντιμετωπίζει την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης
Κύπρου ως ρυθμιστή αλλά και ως συνεργάτη, ακόμη και στις περιπτώσεις
όπου η επιβολή προστίμου είναι χρηματική.
Στη συνέχεια και σε ό,τι αφορά στην υπό αναφορά υπόθεση, ο κ. Τσουρούλλης
ανέφερε ότι έγινε λάθος και προβλήθηκε ο τίτλος είτε της προηγούμενης, είτε
της προ-προηγούμενης μέρας. Πρόκειται, είπε, για λάθος που έγινε με το
πάτημα ενός κουμπιού και η δυνατότητα να παρέμβεις την ώρα που γίνεται το
λάθος είναι μηδέν. Επιπλέον, το ότι δεν υπήρχε δόλος πίσω από την ενέργεια
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αυτή πιστοποιείται, πρόσθεσε, από το γεγονός ότι στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων
της συγκεκριμένης νύχτας, προφανώς και υπήρξε αποτύπωση των δηλώσεων
του κύριου Κωστρίκη που έκαναν λόγο για μείωση των κρουσμάτων. Ο κ.
Τσουρούλλης σημείωσε ότι σε περιόδους μη κρίσης, εκτός από τον σκηνοθέτη
και τον παραγωγό, θα πρέπει να είναι παρών και ο αρχισυντάκτης κατά τη
διάρκεια του απογευματινού δελτίου, ο οποίος και θα αντιλαμβανόταν το
λάθος. Ωστόσο, εκείνες τις μέρες ο αρχισυντάκτης ήταν απασχολημένος με
πολλά άλλα πράγματα.
Ολοκληρώνοντας με την υποβολή των παραστάσεών του, ο κ. Τσουρούλλης
ανέφερε ότι ο οργανισμός αναγνωρίζει το λάθος και δεν θα το επαναλάβει.
Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιόν μας στοιχεία και
περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών παραστάσεων του
οργανισμού όπως έχουν εκφραστεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του και
κατόπιν προσεκτικής παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος, κρίνουμε
ότι:
Στις 5.4.2020, μεταξύ των ωρών 17:55 – 18:25, ο οργανισμός μετέδωσε στο
πλαίσιο του απογευματινού Δελτίου Ειδήσεων την Διάσκεψη Τύπου της
ημέρας από το Υπουργείο Υγείας για τα νέα περιστατικά COVID – 19, χωρίς
αυτό να έχει προπαρασκευαστεί και μεταδοθεί με ακρίβεια, κατά παράβαση
του Κανονισμού 24(1)(α) (υποστοιχείο 1) των περί Ραδιοφωνικών και
Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) και χωρίς να
ληφθεί πρόνοια ώστε να μην παραπλανηθούν ή πανικοβληθούν οι
τηλεθεατές, κατά παράβαση του Κανονισμού 36(3) (υποστοιχείο 2) των περί
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π.
10/2000) (Τα γεγονότα των υποστοιχείων εκτίθενται στις σελίδες 3 – 6 της
παρούσας απόφασης).
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Αναφορικά με τις προφορικές θέσεις / εξηγήσεις του οργανισμού, όπως αυτές
έχουν εκφρασθεί κατά την ενώπιον της Αρχής διαδικασία, η Αρχή χαιρετίζει το
γεγονός ότι ο οργανισμός παραδέχεται στην ολότητά τους τις διερευνώμενες
παραβάσεις και δεσμεύεται ότι δεν θα επαναλάβει παρόμοιο λάθος.
Εν πάση περιπτώσει, η Αρχή κρίνει ότι πρόκειται για μια ατυχή στιγμή στο
απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων του οργανισμού, καθώς για τη χρονική
διάρκεια του ενός περίπου λεπτού ο οργανισμός έδινε λανθασμένη και
παραπλανητική πληροφόρηση στους τηλεθεατές για το μείζον θέμα της
ημερήσιας κατάστασης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID – 19, η οποία
μπορούσε να τους πανικοβάλει.
Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά
υπόψη της όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της παραδοχής
του οργανισμού και της πρόθεσής του να είναι εφεξής πιο προσεκτικός,
αποφασίζει να επιβάλει στον οργανισμό την κύρωση της Προειδοποίησης για
τις παραβάσεις των Κανονισμών 24(1)(α) (υποστοιχείο 1)

και 36(3)

(υποστοιχείο 2) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών
Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) που έγιναν στις 5.4.2020.
Η Αρχή καλεί τον οργανισμό να είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον, καθώς
στην περίπτωση που τυχόν θα υποπέσει σε παρόμοιας φύσεως παραβάσεις, δε
θα επιδείξει την ίδια επιείκεια.

(ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ)
Πρόεδρος
Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Κ.Π.
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