
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 

 
  H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 

7(Ι) του 1998 
88(Ι) του 1998 
13(Ι) του 1999 

159(Ι) του 1999 
23(Ι) του 2000 
55(Ι) του 2000 

134(Ι) του 2000 
18(Ι) του 2001 
53(Ι) του 2001 
65(Ι) του 2001 
78(Ι) του 2001 

126(Ι) του 2001 
102(Ι) του 2002 
186(Ι) του 2002 
24(Ι) του 2003 
97(Ι) του 2004 
84(Ι) του 2006 
85(Ι) του 2006 

170(Ι) του 2006 
117(Ι) του 2008 
17(Ι) του 2009 

136(Ι) του 2009 
118(I) του 2010. 

1. O παρών Nόμος θα αναφέρεται ως ο περί Pαδιοφωνικών και 
Tηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 
Νόμους του 1998 μέχρι 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 
Οργανισμών Νόμοι του 1998 μέχρι 2011. 

  
Προσθήκη  
νέου άρθρου 
στο βασικό 
νόμο. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 
από το άρθρο 3Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 3Β: 

   
 «Μετάδοση 

μηνυμάτων. 
3Β.-(1) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν οποιαδήποτε 
μηνύματα καθορίσει η Αρχή, τα οποία συνδέονται άμεσα 
με τη λειτουργία και την αποστολή της.  

   
   (2) Τα μηνύματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 

μεταδίδονται από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς μεταξύ 
των ωρών 19.00 και 22.00 και από τους ραδιοφωνικούς 
οργανισμούς μεταξύ των ωρών 12.00 και 14.00: 

   
   Νοείται ότι, ο χρόνος μετάδοσης των εν λόγω 

μηνυμάτων δεν λογίζεται ως χρόνος διαφήμισης.  
   
   (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος 
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“μήνυμα” περιλαμβάνει οπτικό ή/και ηχητικό μήνυμα, 
ανακοίνωση ή οδηγία.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 4  
του βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης 

«απαρτίζεται» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη 
«συγκροτείται»∙ 

   
 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως 

ακολούθως: 
   
  (i) με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του σε 

παράγραφο (α) αυτού, με την αντικατάσταση της 
τελείας στο τέλος του με άνω και κάτω τελεία και με 
την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακολούθης νέας 
επιφύλαξης: 

    
    «Νοείται ότι, η θητεία του Προέδρου δύναται 

να ανανεωθεί μόνο μία φορά.»∙ 
    
  (ii) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 

(α) αυτού, όπως αυτή έχει αριθμηθεί σύμφωνα με 
την υποπαράγραφο (i) πιο πάνω, της ακόλουθης 
νέας παραγράφου (β) και των επιφυλάξεών της: 

    
   «(β) Ο Πρόεδρος της Αρχής υπηρετεί ως 

εκτελεστικός, υπό καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης. Το Υπουργικό Συμβούλιο 
καθορίζει με απόφασή του τους όρους υπηρεσίας, 
την αντιμισθία και τα άλλα ωφελήματα του 
Προέδρου. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες και τα 
καθήκοντα του Προέδρου καθορίζονται με 
Κανονισμούς: 

    
  

 
 

73(I)του 
2011. 

 
 

           Νοείται ότι, ο διορισμός του Προέδρου της 
Αρχής, ο οποίος ισχύει κατά την τελευταία 
ημερομηνία αμέσως πριν από την έναρξη της 
ισχύος του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 
Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011 
συνεχίζει να ισχύει και μετά την έναρξη της ισχύος 
του εν λόγω Νόμου, μέχρις ότου κενωθεί η θέση 
του σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5: 

    
           Νοείται περαιτέρω ότι, ο εν λόγω Πρόεδρος 

συνεχίζει τη θητεία του υπηρετώντας υπό τους 
όρους που καθορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο και στις αποφάσεις ή στους 
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Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό 
Συμβούλιο δυνάμει της ιδίας παραγράφου.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη  διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «και 
τηλεοπτικών» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση σ’ 
αυτό της λέξης «ραδιοτηλεοπτικής» (δεύτερη γραμμή) με 
τη λέξη «ραδιοφωνικής». 

   
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης 

«ραδιοτηλεοπτικής» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 
«ραδιοφωνικής»∙  

   
 (γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (9) αυτού των λέξεων 

«τηλεοπτικός ή» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση 
από αυτό της λέξης «καθορίζονται» (δεύτερη γραμμή) με 
τη λέξη «καθορίζεται». και 

   
 (δ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (10) αυτού των λέξεων «και 

τηλεοπτικοί» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση 
από αυτό της λέξης «ραδιοτηλεοπτικής» (πέμπτη 
γραμμή) με τη λέξη «ραδιοφωνικής». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 24 
του βασικού  
νόμου. 

5. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   
 (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού, ως 

εδάφιο (1)∙  
   
 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου 

(1), όπως αυτό έχει αριθμηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο (α) πιο πάνω, με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

   
  «(α) 51.400 ευρώ, για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή 

παγκύπριου τηλεοπτικού οργανισμού.»∙ και 
   
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, 

όπως αυτό έχει αριθμηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 
(α) πιο πάνω, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

   
    «(2)  Πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή 

οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
φέρει την ευθύνη διαχείρισης των διαφημίσεων και 
οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων που 
απευθύνονται στο Κυπριακό κοινό και περιλαμβάνονται 
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στο πρόγραμμα τηλεοπτικού οργανισμού που εδρεύει 
σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα, 
το οποίο μεταδίδεται, μετά από εξουσιοδότηση της 
Αρχής, μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
οφείλει να καταβάλλει στην Αρχή το προβλεπόμενο 
από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ποσοστό 
0.5% επί των εσόδων από τις εν λόγω διαφημίσεις ή 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 33  
του βασικού  
νόμου. 

6. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (7), (8) 
και (9): 

   
  «(7) Η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων τηλε-

υπηρεσιών αισθησιακού περιεχομένου και 
τηλεγνωριμιών επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ωρών 00.00 
και 05.00. 

   
  (8) Η μετάδοση τηλεδιαγωνισμών και συνδεδεμένων 

με αυτούς προγραμμάτων των οποίων το αποτέλεσμα 
εξαρτάται από την τύχη επιτρέπεται μόνο μεταξύ των 
ωρών 22.00 και 05.00: 

   
         Νοείται ότι, από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου 

εξαιρούνται οι τηλεψηφοφορίες και η αποστολή 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων γενικά και ιδιαίτερα για 
σκοπούς συμμετοχής σε πρόγραμμα. 

   
   (9) Απαγορεύεται η μετάδοση εκπομπών ή  

προγραμμάτων αφιερωμένων σε ηλεκτρονικά 
στοιχήματα και παχνίδα καζίνο παρεχόμενων με 
απευθείας σύνδεση (on line καζίνο), περιλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των παιχνιδιών τύπου on line ρουλέτα και 
on line πόκερ, καθώς και ιπποδρομιακών στοιχημάτων, 
με ή χωρίς τη διαδραστική συμμετοχή των θεατών ή 
ακροατών.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 56  
του βασικού  
νόμου. 

7. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   
 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  «(1) Οι άδειες των ραδιοφωνικών σταθμών που έχουν 

εκδοθεί και χορηγηθεί δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2010, 
λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί και χορηγηθεί δυνάμει των 
περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 
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Νόμων του 1998 μέχρι 2011, υπόκεινται σε όλες τις 
διατάξεις των εν λόγω Νόμων και ισχύουν μέχρι τη λήξη 
τους.»∙ 

   
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1α) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
    
  

 
 

73(I)του 
2011. 

 «(1α) Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των οποίων οι άδειες 
έχουν εκδοθεί και ισχύουν δυνάμει του εδαφίου (1), 
θα συνεχίσουν να καταβάλλουν προς την Αρχή, από 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, ποσοστό των 
προβλεπομένων από τις παραγράφους (γ) και (δ) του 
άρθρου 24 τελών, ανάλογο με τη χρονική διάρκεια 
της ισχύος της άδειάς τους, καθώς και ποσοστό 0.5% 
επί των εσόδων τους από διαφημίσεις.»∙ 

    
 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1α) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (1β), (1γ), (1δ), (1ε) και (1στ): 
   
   «(1β) Οι άδειες των τηλεοπτικών σταθμών που έχουν 

εκδοθεί και χορηγηθεί δυνάμει των περί 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 
1998 μέχρι 2010, λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί και 
χορηγηθεί δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2011. 
Οι άδειες αυτές υπόκεινται στο εξής, τηρουμένων των 
λοιπών μεταβατικών διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, σε όλες τις διατάξεις των περί Ραδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 
2011 και ισχύουν μέχρι την 1η Ιουλίου 2011  ή 
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ήθελε καθορίσει το 
Υπουργικό Συμβούλιο ως ημερομηνία μετάβασης σε 
πλήρες ψηφιακό περιβάλλον. 

    
    
      (1γ) Η Αρχή δύναται να χορηγήσει προσωρινές 

άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30η Ιουνίου 
2012 στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

     
    (i) σε τηλεοπτικούς οργανισμούς των οποίων οι 

άδειες έχουν εκδοθεί και ισχύουν δυνάμει 
του εδαφίου (1β)∙ 

      
    (ii) σε τηλεοπτικούς οργανισμούς ή εκπομπές 

που ήδη λειτουργούν ή μεταδίδονται μέσα 
σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς 
να έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια 
της Αρχής δυνάμει των περί  Ραδιοφωνικών 
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και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 
μέχρι 2010∙ 

      
    (iii) σε νέους τηλεοπτικούς οργανισμούς ή 

εκπομπές. 
      
      
  

 
 
 

73(I) του 
2011. 

 (1δ) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1γ) τηλεοπτικοί 
οργανισμοί υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση 
προσωρινής άδειας παρόχου υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων εντός ενός μηνός από την 
έναρξη της ισχύος του περί Pαδιοφωνικών και 
Tηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 
2011 για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή με βάση 
σχετικό έντυπο της Αρχής: 

    
    Νοείται ότι, η ακριβής διαδικασία παραχώρησης 

προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και τα σχετικά 
έντυπα αιτήσεων, καθορίζονται με σχετική απόφαση 
της Αρχής.  

    
  

 
 
 

73(I)του 
2011. 

 

 (1ε) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
στους οποίους χορηγείται προσωρινή άδεια, 
υποχρεούνται να καταβάλουν προς την Αρχή για 
έκαστη τηλεοπτική εκπομπή, από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του περί Pαδιοφωνικών και 
Tηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 
2011, ποσοστό του προβλεπόμενου από την 
παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 
τέλους ανάλογο με την χρονική διάρκεια της ισχύος 
της προσωρινής άδειάς τους, καθώς και ποσοστό 
0.5% επί των εσόδων τους από διαφημίσεις ή 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις. Οι άδειες 
αυτές υπόκεινται στο εξής, τηρουμένων των λοιπών 
μεταβατικών διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε 
όλες τις διατάξεις των περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2011. 

    
   (1στ) Από την ημερομηνία μετάβασης σε πλήρες 

ψηφιακό περιβάλλον απαγορεύεται η λειτουργία 
τηλεοπτικού οργανισμού και των εκπομπών που 
προσφέρει σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
εκτός εάν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει 
προσωρινή άδεια από την Αρχή και έχει καταβάλει το 
ετήσιο τέλος άδειας του προς την Αρχή που 
προβλέπεται στο άρθρο 24.». και 

   
  (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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   «(5) Οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί, που κατέχουν άδεια 
ραδιοφωνικού σταθμού από την Αρχή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του εδαφίου (1), συνεχίζουν κανονικά τη 
λειτουργία τους τηρώντας τις διατάξεις των περί 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 
1998 μέχρι 2011.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.052.108-2011 
 
 
ΛΣΜ/ΤΚ/ΜΑΧ/23.01.052.108-2011 
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