
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 53(Ι)/2019 
Αρ. 4698, 12.4.2019                               

Ο περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 53(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2018 

 
Προοίμιο. 
 
 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τα άρθρα 2(4), 2(6), 3(2), 4(4), 4(8), 10(4), 11(1), 11(2), 
13(2), 19, 21, 24 και 25 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-  
 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L  95, 
15.4.2010,  
σ. 1. 

«Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 
2010, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

  
 Η  Bουλή 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 
88(Ι) του 2012 
46(Ι) του 2013 
86(I) του 2014 
94(Ι) του 2015 

201(Ι) του 2015 
77(I) του 2016 
81(Ι) του 2017 

   64(Ι) του 2018. 

1. O παρών Nόμος θα αναφέρεται ως ο περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Οργανισμών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμους του 1998 έως 2018 (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 έως 2019. 

 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 3Α  
του βασικού  
νόμου. 

2.  Το άρθρο 3Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) 

αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(4)  Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στους οποίους δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εδαφίου (3), θεωρείται ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

    

  (α) Όταν χρησιμοποιούν ανερχόμενη δορυφορική ζεύξη (up-link) από εγκαταστάσεις οι 
οποίες βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας∙ 
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(β) όταν, μολονότι δεν χρησιμοποιούν ανερχόμενη  δορυφορική ζεύξη (up-link) από 
εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, χρησιμοποιούν 
δορυφορικό δυναμικό το οποίο βρίσκεται στη Δημοκρατία.». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 28Β 
του βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 28Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, 

αμέσως μετά τη φράση «σε άλλο κράτος-μέλος,» (πέμπτη και έκτη γραμμή), της φράσης 
«περιλαμβανομένου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου,». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 30Ζ 
του βασικού  
νόμου. 

4. Το άρθρο 30Ζ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού 

των λέξεων «σε προγράμματα» (πρώτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 30ΙΑ 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 30IΑ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
  (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «πολιτικές ενημερωτικές 

εκπομπές» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «πολιτικά ενημερωτικά 
προγράμματα»· και 

 
(β)  με την αντικατάσταση της επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα 

επιφύλαξη: 
 
         «Νοείται ότι, από την πιο πάνω απαγόρευση, εξαιρούνται τα δελτία καιρού, τα 

περιβαλλοντικά δελτία, τα χρηματιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγματος, 
καθώς και η αθλητική ενημέρωση, τα οποία διακρίνονται σαφώς από τα δελτία 
ειδήσεων.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 31Α 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 31Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) 

του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Επιτροπή» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «για 
τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία της, 
περιλαμβανομένου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου,». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 32  
του βασικού  
νόμου. 

7. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) 

αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

     «(2)  Όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, η Αρχή δύναται προσωρινά να παρεκκλίνει 
από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   
   (α)  Μια τηλεοπτική εκπομπή, η οποία προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, παραβαίνει 

προφανώς, σοβαρώς και βαρέως τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 
29 ή/και του άρθρου 30· 

   
   (β) ο τηλεοπτικός οργανισμός παρέβη τις διατάξεις της παραγράφου (α) τουλάχιστον 

δύο (2) φορές εντός των δώδεκα (12) προηγούμενων μηνών· 
   
   (γ) η Αρχή έχει κοινοποιήσει γραπτώς στον τηλεοπτικό οργανισμό και στην Επιτροπή τις 

καταγγελλόμενες παραβάσεις, καθώς και τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει σε 
περίπτωση νέας παράβασης

. 

   
   (δ) οι διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος μετάδοσης και την Επιτροπή δεν κατέληξαν σε 

φιλικό διακανονισμό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση η οποία 
προβλέπεται στην παράγραφο (γ) και η καταγγελλόμενη παράβαση εξακολουθεί.». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 32Γ 
του βασικού  
νόμου. 

8. Το άρθρο 32Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο 

(β) του εδαφίου (5) αυτού της φράσης «(2) και (3)» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «(2), (3)        
και (4)». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 33  
του βασικού  
νόμου. 

9.  Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
 (α)   Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
«(1) Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας 

οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

(α) Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και 
διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο και  με την επιφύλαξη της χρήσης 
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νέων διαφημιστικών τεχνικών, οι τηλεοπτικοί οργανισμοί οφείλουν να 
διασφαλίζουν ότι η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές διακρίνονται 
σαφώς από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του προγράμματος, μέσω οπτικών 
ή/και ακουστικών ή/και χωρικών μέσων: 

  
 Νοείται ότι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετάδοσης αθλητικών 

εκδηλώσεων, τα μεμονωμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα και τα 
μεμονωμένα μηνύματα τηλεαγοράς μεταδίδονται μόνο κατ’ εξαίρεση·  

  
 (β) εάν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων παρεμβάλλονται τηλεοπτικές 

διαφημίσεις ή τηλεαγορές, δεν θίγεται η ακεραιότητα των προγραμμάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις και τη διάρκεια και τη φύση του 
προγράμματος, καθώς και τα δικαιώματα των δικαιούχων.»· και 

  
 (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο:  
 

«(γ) η τηλεαγορά φαρμάκων για τα οποία απαιτείται άδεια εμπορίας δυνάμει των 
διατάξεων του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Τιμών) Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, 
καθώς και η τηλεαγορά θεραπευτικών αγωγών από τηλεοπτικούς οργανισμούς  
οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 34Β  
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 34Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  «Εφαρμογή ορισμένων 
άρθρων σε 
τηλεοπτικούς 
οργανισμούς 
αφιερωμένους στη 
διαφήμιση-τηλεαγορά. 

34Β. Ο παρών Νόμος, εξαιρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 27, των εδαφίων (1)(β) και (2) του άρθρου 33 και του 
άρθρου 34, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε 
τηλεοπτικούς οργανισμούς αποκλειστικά αφιερωμένους στη 
διαφήμιση και στην τηλεαγορά.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 34Γ 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 34Γ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

    «Εφαρμογή ορισμένων 
άρθρων σε 
τηλεοπτικούς 
οργανισμούς 
αφιερωμένους στην 
αυτοπροβολή. 

34Γ. Ο παρών Νόμος, εξαιρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 27, των εδαφίων (1)(β) και (2) του άρθρου 33 και του 
άρθρου 34, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε 
τηλεοπτικούς οργανισμούς αποκλειστικά αφιερωμένους στην 
αυτοπροβολή.». 
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