Δελτία Ειδήσεων
Βασικές Πρόνοιες Νομοθεσίας:
> Άρθρα του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών
Νόμου 7(Ι)/98

> Κανονισμοί των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών
Κανονισμών του 2000 Κ.Δ.Π.10/2000

- Άρθρα 26 και 45
- Κανονισμός 24
Επικαιρότητα
Αντικειμενικότητα
Πληρότητα
Αμεροληψία

Πολυφωνία

Πολυμέρεια

Ακρίβεια

Διόρθωση
ουσιωδών
λαθών

Ισότιμη μεταχείριση
κομμάτων και
υποψηφίων
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- Άρθρο 26
- Κανονισμοί 24, 27, 28, 36, 37
Σεβασμός:

 Δημοκρατίας
 Προσωπικότητας
 Τιμής
 Υπόληψης
 Φήμης
 Ιδιωτικού βίου
 Επιστημονικής,
κοινωνικής,
καλλιτεχνικής,
πολιτικής ή άλλης
δραστηριότητας
Νεκρών

Πρόσωπα που συμμετέχουν ή
αναφέρονται:
 δίκαιη, ορθή, αντικειμενική και
αξιοπρεπής αντιμετώπισή τους
 μη αλλοίωση των απόψεων και
θέσεών τους
 εκ των προτέρων ενημέρωσή τους για
το θέμα, τον τρόπο συμμετοχής, το είδος
των ερωτήσεων, άλλους φιλοξενούμενους,
ζωντανή ή βιντεογραφημένη μετάδοση,
σημαντικές αλλαγές που ενδέχεται να
αλλάξουν την αρχική απόφαση
συμμετοχής, δικαίωμα για αλλαγές

Απαγορεύονται:
 κοντινά πλάνα νεκρών, σοβαρά τραυματισμένων,
αιμορραγούντων, προσώπων σε ακραία θλίψη ή θυμό
 μετάδοση ονομάτων νεκρών, τραυματιών, αγνοουμένων /
ελλειπόντων πριν ενημερωθούν οι συγγενείς
 η βιντεογράφηση, η ηχογράφηση και η φωτογράφιση
προσώπων, φανερά ή μυστικά, σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο,
χωρίς τη συγκατάθεσή τους
 επιθετικές, πιεστικές, παραπλανητικές ή προσβλητικές
ερωτήσεις + ευκαιρία ολοκληρωμένης απάντησης
 παραπλάνηση και πρόκληση πανικού
 μετάδοση σκηνών αρχείου που είναι ανακριβείς,
παλαιωμένες, θίγουν το δημόσιο αίσθημα ή παραπλανούν

4

- Άρθρο 29
- Κανονισμοί 21, 24,32

Σκηνές
ακατάλληλες
/σκηνές που
ενδέχεται να
βλάψουν τους
ανήλικους ή
θίγουν
ευαισθησίες ή/και
έχουν θέμα τη βία:
 σύντομες
 ακουστική ή/και
οπτική
προειδοποίηση
 προπαρασκευή
ρεπορτάζ με
ευαισθησία

Οικογενειακή
ζώνη περιεχόμενο
κατάλληλο για
όλο το κοινό

Σε περίπτωση εμπλοκής
ανήλικου σε έγκλημα,
απαγορεύεται:
Παρουσίαση του ως
μαρτύρα ή θύμα
Δημοσιοποίηση ονόματος ή
αποκάλυψη της ταυτότητάς
του
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- Άρθρο 26
- Κανονισμοί 21, 25
Υψηλή ποιότητα περιεχομένου
ως επιβάλλουν η κοινωνική
αποστολή της τηλεόρασης και η
πολιτιστική ανάπτυξη της
χώρας

Ποιότητα γλώσσας

Ευπρέπεια και Καλαισθησία

Απαγορεύονται:
 γλώσσα, λέξεις, εκφράσεις που μπορεί να
ευαισθησίες ομάδων ή /και άτομα με ειδικές ανάγκες
 βωμολοχίες

θίξουν
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- Άρθρα 30Ε, 30Ζ, 30ΙΑ, 33
- §Γ2 Κώδικα Διαφημίσεων (Κ.Δ.Π.10/2000)
Απαγορεύονται:

 Συγκαλυμμένες διαφημίσεις
 Άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών
 Τοποθέτηση προϊόντων
 Χορηγία (εξαιρέσεις)
Διακοπή για
διαφημίσεις:
1 φορά κάθε 30 λεπτά
7

Στοιχεία επικοινωνίας
• Άντρη Αριστείδου a.aristidou@crta.org.cy
• www.crta.org.cy
• Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή 8000 4444
• Τηλέφωνα : 22 512 468
• Φαξ : 22 512 473
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!
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