
Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

Αριθμός 24(I) του 2000 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 

 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

Συνοπτικός τίτλος. 
Κεφ. 300Α.  

46 του 1959
 20 του 1960
21 του 1960

 27 του 1961
 69 του 1961
 26 του 1962
 39 του 1963
 61 του 1972
 52 του 1977
 21 του 1979
 68 του 1985

212 του 1987
 284 του 1987

 9 του 1988
 204 του 1991
 238 του 1991

 38(I) του 1995
 8(I) του 1998.

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. (α) Με την αντικατάσταση των ορισμών «διαφήμιση» και «χορηγία» με τους 

ακόλουθους ορισμούς: 
«'διαφήμιση' σημαίνει κάθε μορφή ανακοίνωσης που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή 

ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση 
στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης 
επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών 
συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής· 

 

'χορηγία' σημαίνει κάθε συνεισφορά δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης που δεν ασκεί 
τηλεοπτικές δραστηριότητες ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα για τη χρηματοδότηση 
τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του 
σήματος της, της φήμης των δραστηριοτήτων ή των επιτεύξεων της.»· και 

 

(β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου 
ορισμού: 

 

«'χρονοθυρίδα' σημαίνει χρονικό διάστημα μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημιστικών ή 
τηλεμπορικών μηνυμάτων και ορίζεται από οπτικά και ηχητικά μέσα έναρξης και λήξης.». 

 

3. Το άρθρο 17Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με τη 
διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού και την 
αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας στο τέλος της παραγράφου (δ) με τελεία· 

Τροποποίηση του 
άρθρου 17Α του 
βασικού νόμου. 
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 (β)   με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (5) αυτού σε παράγραφο (α) και 
την προσθήκη στο τέλος της της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

                 «(β)  
6 του 1967 

 30 του 1980 
 27 του 1987 

 237 του 1990 
 27(I) του 1995. 

Απαγορεύεται η τηλεμπορία φαρμάκων για τα οποία απαιτείται 
άδεια εμπορίας κατά την έννοια των περί Φαρμάκων (Έλεγχος 
Ποιότητος, Προμηθείας και Τιμών) Νόμων του 1967 μέχρι 1995, 
καθώς και τηλεμπορία θεραπευτικών αγωγών.»· και 

  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (8) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 
  «8(α) Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης που αφιερώνεται σε μηνύματα 

τηλεμπορίας, διαφημιστικά μηνύματα και λοιπές μορφές διαφήμισης, εκτός των 
χρονοθυρίδων της τηλεμπορίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% του ημερήσιου 
χρόνου μετάδοσης. Ο χρόνος μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 15% του ημερήσιου χρόνου μετάδοσης. 

  (β) Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και 
μηνυμάτων τηλεμπορίας μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 20%. 

  (γ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η διαφήμιση δεν περιλαμβάνει—

  (i) Τις ανακοινώσεις του τηλεοπτικού σταθμού σχετικά με τα δικά του 
προγράμματα και τα δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται άμεσα από 
τα προγράμματα αυτά· 

  (ii) τις τηλεοπτικές κοινωφελείς ανακοινώσεις και εκκλήσεις για 
αγαθοεργίες που μεταδίδονται δωρεάν.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 19Α του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 19Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 
 «(1) Το Ίδρυμα αφιερώνει σε ευρωπαϊκά έργα κατά την έννοια του εδαφίου 

(3) το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών του, εκτός του χρόνου των ειδήσεων, 
των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών παιγνιδιών, 
των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεκειμενογράφησης και τηλεμπορίας. Το 
ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών του 
Ιδρύματος έναντι του κοινού του, όσον αφορά την ενημερωτική, εκπαιδευτική, 
επιμορφωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική αποστολή του, πρέπει να επιτευχθεί 
σταδιακά βάσει κατάλληλων κριτηρίων που καθορίζονται με κανονισμούς.»· και

 (β) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (5) αυτού του ακόλουθου εδαφίου: 
  «(6) Οι πολιτιστικές εκπομπές πρέπει να αποτελούν τουλάχιστο το 2% του 

χρόνου εκπομπής του σταθμού, εκτός του χρόνου των ειδήσεων, αθλητικών 
εκδηλώσεων, τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών παιγνιδιών, διαφημίσεων ή των 
υπηρεσιών τηλεαγοράς.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
άρθρων. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 19Α των ακόλουθων νέων 
άρθρων: 

«Αποκλειστική 
μετάδοση. 

19Β.—(1) Το Ίδρυμα δε μεταδίδει εκδηλώσεις οι οποίες θεωρούνται από την 
Κυπριακή Δημοκρατία μείζονος σημασίας για την κοινωνία, κατά τρόπο ώστε 
σημαντική μερίδα του κοινού να εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις 
αυτές μέσω ζωντανής ή αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό 
πρόγραμμα. 
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 (2) Ο Υπουργός γνωστοποιεί με διάταγμα κατάλογο των εθνικών ή μη 
εκδηλώσεων τις οποίες θεωρεί μείζονος σημασίας για την κοινωνία, ο οποίος 
καταρτίζεται με σαφή και διαφανή τρόπο, εγκαίρως. Επίσης καθορίζει εάν οι 
εκδηλώσεις αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες για ολική ή μερική ζωντανή 
κάλυψη ή, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για αντικειμενικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, ολική ή μερική αναμεταδιδόμενη κάλυψη. 

 (3)(α) Ο αρμόδιος Υπουργός γνωστοποιεί αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν δυνάμει του εδαφίου 
(1). 

 (β) Το παρόν εδάφιο τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το 
Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

24(Ι) του 2000. (4) Το Ίδρυμα δεν ασκεί αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία έχει αποκτήσει 
μετά τη δημοσίευση του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2000, κατά τρόπο ώστε σημαντική μερίδα του 
κοινού στην Κυπριακή Δημοκρατία να εμποδίζεται να παρακολουθήσει 
εκδηλώσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί ως μείζονος σημασίας για την κοινωνία 
από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής 
κάλυψης ή, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για αντικειμενικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, ολικής ή μερικής αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν 
τηλεοπτικό πρόγραμμα. 

Χρονοθυρίδες. 19Γ.—(1) Οι χρονοθυρίδες που αφιερώνονται σε εκπομπές τηλεμπορίας του 
Ιδρύματος έχουν ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια δεκαπέντε λεπτών. 

 (2) Ο ανώτατος αριθμός χρονοθυρίδων είναι οκτώ ημερησίως, η συνολική 
διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες ημερησίως και προσδιορίζονται 
σαφώς ως χρονοθυρίδες τηλεμπορίας με οπτικά και ακουστικά μέσα.». 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3388, 18/2/2000 24(I)/2000


