
Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 23(Ι) του 2000 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΚΑΙ 1999 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους του 1998 έως (Αρ. 2) του 1999 (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 Σταθμών Νόμοι του 1998 μέχρι 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 

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

 159(Ι) του 1999.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του άρθρου 2 
του βασικού νόμου. 

(α)  Με την αντικατάσταση των ορισμών «διαφήμιση», «σταθμός» και «χορηγία» με 
τους ακόλουθους νέους ορισμούς: 

«'διαφήμιση' σημαίνει κάθε μορφής ανακοίνωση 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· 

 

'σταθμός' σημαίνει τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί με βάση τον 
παρόντα Νόμο και περιλαμβάνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη 
·για τη σύνθεση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών εκπομπών και που τις μεταδίδει ή αναθέτει τη 
μετάδοσή τους σε τρίτους· 

 

'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 επιτεύξεών της·»· και 

 

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

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

 

3. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα 
υποπαράγραφο: 

Τροποποίηση του άρθρου 
26 του βασικού νόμου. 
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 «(ii) από το ποσοστό των πολιτιστικών προγραμμάτων που μεταδίδονται μεταξύ των ωρών 
12.00 και 24.00, το οποίο πρέπει να αποτελεί τουλάχιστο το 2% του χρόνου της 
εκπομπής, εκτός του χρόνου των ειδήσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, 
τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών παιγνιδιών, διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεαγοράς:».

Τροποποίηση του 
άρθρου 27 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) 
αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Οι σταθμοί αφιερώνουν σε ευρωπαϊκά έργα κατά την έννοια του άρθρου 28, το 
μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου της εκπομπής τους, 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 σταθμού έναντι του κοινού του, όσον αφορά την 
ενημερωτική, εκπαιδευτική, επιμορφωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική αποστολή του, πρέπει 
να επιτευχθεί σταδιακά βάσει κατάλληλων κριτηρίων που καθορίζει η Αρχή.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 27 του 
ακόλουθου νέου άρθρου 27Α: 

«Αποκλειστική 
μετάδοση. 

27Α.—(1) Οι σταθμοί που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Αρχής δε 
μεταδίδουν 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. 

  (2) Η Αρχή γνωστοποιεί 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) Η Αρχή γνωστοποιεί αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τυχόν 
μέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν δυνάμει των εδαφίων (1) 
και (2). 

  (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. 

 23(Ι) του 2000. (4) Οι σταθμοί που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Αρχής δεν ασκούν 
αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία έχουν αποκτήσει μετά τη δημοσίευση του 
περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 
2000, κατά τρόπο ώστε σημαντική μερίδα του κοινού στην Κυπριακή 
Δημοκρατία να εμποδίζεται να παρακολουθήσει εκδηλώσεις οι οποίες έχουν 
καθοριστεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μείζονος σημασίας 
για την κοινωνία, 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.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 28 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

«(4) Τα άρθρα 27 και 28 δεν εφαρμόζονται σε μικρούς τοπικούς σταθμούς.». 
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7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 32 του 
ακόλουθου νέου άρθρου 32Α: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου. «Υποχρέωση τήρησης 

της νομοθεσίας. 
32Α.—(1) Οι εκπομπές που μεταδίδονται από σταθμούς που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία της Δημοκρατίας πρέπει να είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία της 
Δημοκρατίας η οποία διέπει τις εκπομπές που απευθύνονται στό κοινό. 

 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σταθμοί που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία της Δημοκρατίας νοούνται εκείνοι— 

 

 (i) Οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο 
(3)· 

 

 (ii) στους οποίους εφαρμόζεται το εδάφιο (4).  

 (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, 'σταθμός' θεωρείται ότι είναι 
εγκατεστημένος στη Δημοκρατία στις εξής περιπτώσεις: 

 

 (i) Ο σταθμός έχει τα κεντρικά γραφεία του στη Δημοκρατία και οι 
συντακτικές αποφάσεις για τα προγράμματά του λαμβάνονται στη 
Δημοκρατία· 

 

 (ii) ο σταθμός έχει τα κεντρικά γραφεία του σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για τα 
προγράμματά του λαμβάνονται στη Δημοκρατία όπου και εργάζεται ένα 
σημαντικό τμήμα του προσωπικού του που ασχολείται με τη 
δραστηριότητα εκπομπών 

 

 (iii) ο σταθμός έχει τα κεντρικά του γραφεία στη Δημοκρατία, αλλά 
σημαντικό τμήμα του προσωπικού το οποίο ασχολείται με τη 
δραστηριότητα εκπομπών εργάζεται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· 

 

 (iv) ο σταθμός άρχισε για πρώτη φορά τις εκπομπές του σύμφωνα με το 
νομικό σύστημα της Δημοκρατίας και διατηρεί σταθερό και πραγματικό 
δεσμό με την οικονομία αυτής, παρ' όλο που σημαντικό τμήμα του 
προσωπικού που ασχολείται με τη δραστηριότητα εκπομπών δεν 
εργάζεται ούτε στη Δημοκρατία ούτε σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· 

 

 (ν) ο σταθμός έχει τα κεντρικά γραφεία του στη Δημοκρατία, αλλά οι 
αποφάσεις για τα προγράμματά του λαμβάνονται σε τρίτη χώρα εκτός 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αντιστρόφως, και ένα 
σημαντικό τμήμα του προσωπικού του το οποίο ασχολείται με τη 
δραστηριότητα εκπομπών εργάζεται στη Δημοκρατία. 

 

 (4) Οι σταθμοί στους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου 
(3) θεωρείται ότι υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας στις εξής 
περιπτώσεις: 

 

 (i) Όταν χρησιμοποιείται συχνότητα η οποία έχει παραχωρηθεί από τη 
Δημοκρατία· 

 

 (ii) μολονότι δε χρησιμοποιείται συχνότητα που έχει παραχωρηθεί από 
τη Δημοκρατία, χρησιμοποιείται δορυφορικό δυναμικό που ανήκει στη 
Δημοκρατία· 

 

 (iii) μολονότι δε χρησιμοποιείται ούτε συχνότητα που έχει παραχωρηθεί 
από τη Δημοκρατία ούτε δορυφορικό δυναμικό που ανήκει στη 
Δημοκρατία, χρησιμοποιείται ανοδική σύνδεση προς δορυφόρο 
ευρισκόμενη στη Δημοκρατία. 
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   (5) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις εκπομπές που απευθύνονται 
αποκλειστικά σε τρίτες χώρες και των οποίων δε γίνεται άμεση ή έμμεση λήψη 
από το κοινό στη Δημοκρατία και /ή σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

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

(α) Με την κατάργηση της επιφύλαξης της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού και την 
αντικατάσταση της διπλής τελείας στο τέλος της παραγράφου (δ) με τελεία· και 

 (β) με την αρίθμηση του υφιστάμενου μέρους του εδαφίου (5) σε παράγραφο (α) και την 
προσθήκη στο τέλος της της ακόλουθης νέας παραγράφου (β): 

     «(β) 
 6 του 1967 

 30 του 1980 
 27 του 1986 

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 η τηλεμπορία θεραπευτικών αγωγών.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 34 του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) 
και (2) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια και την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (3) 
και (4) σε (4) και (5), αντίστοιχα: 

 «(1) Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης που αφιερώνεται σε μήνυμα τηλεμπορίας, 
διαφημιστικά μηνύματα και λοιπές μορφές διαφήμισης, εκτός των χρονοθυρίδων ή 
τηλεμπορικών παραθύρων της τηλεμπορίας κατά την έννοια του άρθρου 34Α, 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. 

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

 (3) 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 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέων άρθρων. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 34 των ακόλουθων 
νέων άρθρων 34Α και 34Β: 
«Χρονοθυρίδες ή 
τηλεμπορικά 
παράθυρα. 

34Α.—(1) Οι χρονοθυρίδες ή τηλεμπορικά παράθυρα που αφιερώνονται σε 
εκπομπές τηλεμπορίας σταθμού που δεν είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε 
τηλεμπορία έχουν ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια δεκαπέντε λεπτών. 

   (2) Ο ανώτατος αριθμός χρονοθυρίδων ή τηλεμπορικών παραθύρων είναι 
οκτώ ημερησίως, η συνολική διάρκεια τους δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες 
ημερησίως και προσδιορίζονται σαφώς ως χρονοθυρίδες ή τηλεμπορικά 
παράθυρα τηλεμπορίας με οπτικά και ακουστικά μέσα. 

 Εφαρμογή 
ορισμένων άρθρων 
σε σταθμούς 
τηλεμπορίας. 

34Β. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 26Α, 29, 32, 33, 34, 35 και 44 
εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στους σταθμούς που είναι 
αποκλειστικά αφιερωμένοι στην τηλεμπορία. Η διαφήμιση στους σταθμούς 
αυτούς επιτρέπεται εντός των ημερήσιων ορίων που ορίζονται στο άρθρο 
34(1). Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου το εδάφιο (2) του άρθρου 34 δεν 
εφαρμόζεται.». 
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