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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2015 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων 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(Ι) του 2010 

73(Ι) του 2011 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμους του 1998 έως 2015 (που στο εξής θα 

αναφέρoνται 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 έως (Αρ. 2) του 2015. 
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88(Ι) του 2012 

46(Ι) του 2013 

86(Ι) του 2014 

94(Ι) του 2015. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού αυτού: 

  

  «“ανήλικος” σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) 

ετών.». 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 29Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 29 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 29Α: 

  

 «Συμμετοχή 

ανηλίκου σε 

προγράμματα, 

εκπομπές, 

οπτικοακουστικές 

εμπορικές 

ανακοινώσεις ή 

διαφημίσεις. 

29Α.(1)  Η συμμετοχή ανηλίκου σε εμπορικά 

προγράμματα, εκπομπές, οπτικοακουστικές 

εμπορικές ανακοινώσεις ή διαφημίσεις, εφεξής για 

τους σκοπούς του παρόντος άρθρου καλούμενη 

«συμμετοχή ανηλίκου», επιτρέπεται μόνο υπό την 

αίρεση της εξασφάλισης προηγουμένως της 

γραπτής συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων 

του ανηλίκου και νοουμένου ότι αυτή κρίνεται ως 

συμφέρουσα για τον ίδιο. 

   

  

48(Ι) του 2001 

15(Ι) του 2012. 

 

 (2) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του 

άρθρου 7 του περί Προστασίας των Νέων στην 

Απασχόληση Νόμου αναφορικά με την 

απασχόληση παιδιού σε δραστηριότητα 

πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή 

διαφημιστικής φύσεως, η συμμετοχή ανηλίκου σε 
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πολιτιστικά ή καλλιτεχνικά προγράμματα, εκπομπές 

ή οπτικοακουστικές ανακοινώσεις ανάλογου 

περιεχομένου, επιτρέπεται χωρίς όρους νοουμένου 

ότι διασφαλίζεται η ελεύθερη συμμετοχή του 

ανηλίκου:  

   

    Νοείται ότι, σε περίπτωση που η συμμετοχή 

ανηλίκου εμπίπτει στην έννοια της απασχόλησης με 

βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας των Νέων 

στην Απασχόληση Νόμου, τότε εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Νόμου αυτού. 

   

   (3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του 

εδαφίου (1), για τη συμμετοχή ανηλίκου ηλικίας άνω 

των δεκαπέντε (15) ετών, απαιτείται η γραπτή 

συγκατάθεση του ιδίου του ανηλίκου. 

   

   (4) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του 

εδαφίου (1), για τη συμμετοχή ανηλίκου ηλικίας 

κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, λαμβάνεται υπόψη 

η ωριμότητα του ανηλίκου, ενώ σε περίπτωση που 

ο ανήλικος εκφράζει με οποιοδήποτε τρόπο άρνηση 

συμμετοχής ή άρνηση συνέχισης συμμετοχής σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα ανεξαρτήτως της 

φύσεως αυτής, τότε η συμμετοχή ανηλίκου 

αποκλείεται ή διακόπτεται, αντίστοιχα. 

   

  

 

201(Ι) του 2015. 

 (5) Η Αρχή οφείλει εντός χρονικού διαστήματος 

έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 

2015, να υιοθετήσει Κώδικα Δεοντολογίας 

εφαρμοστέου από τους παρόχους υπηρεσιών 
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οπτικοακουστικού περιεχομένου αναφορικά με τη 

συμμετοχή ανηλίκου, κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 

περιλαμβανομένων οργανωμένων συνόλων 

ανηλίκων, στον οποίο να καθορίζονται οι κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη συμμετοχή 

ανηλίκου, ο τρόπος συμπεριφοράς των παρόχων 

υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου για 

σκοπούς διασφάλισης, προαγωγής και προστασίας 

των δικαιωμάτων του ανηλίκου και άλλα συναφή 

θέματα: 

   

    Νοείται ότι, ουδέν στο παρόν εδάφιο 

παρακωλύει τους παρόχους υπηρεσιών 

οπτικοακουστικού περιεχομένου από του να 

υιοθετήσουν επιπροσθέτως του εκάστοτε 

ισχύοντος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, Κώδικα 

Δεοντολογίας, επιμέρους κανόνες συμπεριφοράς 

ως αποτέλεσμα καθεστώτος αυτορρύθμισης ή/και 

καθεστώτος συρρύθμισης μεταξύ περισσότερων 

παρόχων οπτικοακουστικού περιεχομένου.   

   

   (6) Η Αρχή διαβιβάζει στην αρμόδια 

κοινοβουλευτική επιτροπή τον προβλεπόμενο στο 

εδάφιο (5) Κώδικα Δεοντολογίας προς ενημέρωσή 

της, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη 

της προθεσμίας των έξι (6) μηνών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (5).». 

 

 

 

 

 

 


