Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 174(Ι)/2020
Αρ. 4791, 11.12.2020
Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 174(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2020
H 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(I) του 2000
55(Ι) του 2000
134(I) του 2000
18(Ι) του 2001
53(I) 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(I) 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(I) του 2012
46(I) του 2013
86(Ι) του 2014
94(Ι) του 2015
201(Ι) του 2015
77(I) του 2016
81(Ι) του 2017
64(Ι) του 2018
53(Ι) του 2019
92(Ι) του 2019
75(Ι) του 2020.

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και
Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμους του 1998 έως 2020 (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 (Αρ. 2) του 2020.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών:

«37(Ι) του 2019. “στοίχημα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί
Στοιχημάτων Νόμου.
“τυχερό παιχνίδι” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του
περί Στοιχημάτων Νόμου.».
Τροποποίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου.

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

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο εδάφιο:

«(5)(α) Η τηλεοπτική διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών απαγορεύεται
από τις 06.00 μέχρι και τις 21.00 καθημερινά:
Νοείται ότι, παρά τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου, η
συνολική χρονική διάρκεια των τηλεοπτικών διαφημίσεων παιδικών
παιχνιδιών δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάμισι (3,5) λεπτά μέσα σε
κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα:
Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
ισχύουν και για τηλεοπτικούς οργανισμούς αποκλειστικά αφιερωμένους
στη διαφήμιση και στην τηλεαγορά.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
28.1.2020.

(β) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των
δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών που αφορούν στις διαφημίσεις,
η Αρχή δύναται να απαιτήσει σε ειδικές περιπτώσεις την άμεση
απόσυρση, τροποποίηση ή/και διακοπή της μετάδοσης διαφημίσεων
παιδικών παιχνιδιών, εφόσον κρίνει ότι βλάπτονται ανήλικοι ή ενδέχεται
να προκληθεί βλάβη σε ανηλίκους ή/και για αντικειμενικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος και, σε τέτοια περίπτωση, δύναται να παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη στους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμούς διαδικασία εξέτασης παραβάσεων, οι
λόγοι δε για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η εν λόγω απαίτηση
κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο τηλεοπτικό οργανισμό, ανάλογα με
την περίπτωση, το συντομότερο δυνατό, και απαιτείται η πλήρης
συμμόρφωση αυτού εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της
κοινοποιήσεως σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Αρχής:
Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την αναφερόμενη
πιο πάνω απόφαση της Αρχής, η Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις,
με βάση τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει
αυτού εκδοθέντων Κανονισμών:
Νοείται περαιτέρω ότι, η Αρχή δύναται να εξετάσει πιθανές
παραβάσεις του παρόντος εδαφίου, με βάση τις λοιπές διατάξεις του
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών όσον
αφορά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.». και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) με το ακόλουθο εδάφιο:
«(6)(α) Η τηλεοπτική διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων απαγορεύεται από τις 06.00 μέχρι και τις 21.00 καθημερινά.
(β) Παρά την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) απαγόρευση,
η τηλεοπτική διαφήμιση στοιχημάτων επιτρέπεται κατά τη διάρκεια
των διαφημιστικών διαλειμμάτων ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης
αθλητικού αγώνα, καθώς και δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την
έναρξη ή μετά τη λήξη ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικού
αγώνα:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος
“αθλητικός αγώνας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
41 του 1969 “αγώνας” από το άρθρο 2 του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλη22 του 1972 τισμού Νόμου.
2 του 1973
51 του 1977
79 του 1980
87 του 1985
140 του 1991
70(Ι) του 1992
101(Ι) του 1992
62(Ι) του 1993
86(Ι) του 1995
87(Ι) του 1996
136(Ι) του 2002
93(Ι) του 2019.

(γ) Παρά τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου, η συνολική
χρονική διάρκεια τηλεοπτικών διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων δεν δύναται να υπερβαίνει το ενάμισι (1,5) λεπτό μέσα
σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα.
(δ) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του παρόντος Νόμου και
των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών που αφορούν στις
διαφημίσεις, η Αρχή δύναται να απαιτήσει σε ειδικές περιπτώσεις την
άμεση απόσυρση, τροποποίηση ή/και διακοπή της μετάδοσης
διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, εφόσον κρίνει ότι
βλάπτονται ανήλικοι ή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη σε ανηλίκους
ή/και για αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και, σε τέτοια
περίπτωση, δύναται να παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη στους
περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμούς διαδικασία εξέτασης παραβάσεων, οι λόγοι δε για τους οποίους κρίνεται
αναγκαία η εν λόγω απαίτηση κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο
τηλεοπτικό οργανισμό, ανάλογα με την περίπτωση, το συντομότερο
δυνατό, και απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση αυτού εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών από της κοινοποιήσεως σε αυτόν της σχετικής
απόφασης της Αρχής:
Νοείται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την αναφερόμενη
πιο πάνω απόφαση της Αρχής, η Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις,
με βάση τις λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει
αυτού εκδοθέντων Κανονισμών:
Νοείται περαιτέρω ότι, η Αρχή δύναται να εξετάσει πιθανές
παραβάσεις του παρόντος εδαφίου, με βάση τις λοιπές διατάξεις του
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών
όσον αφορά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.».

