
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                Ν. 52(Ι)/2019 
Αρ. 4698, 12.4.2019                               

Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 52(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. Για σκοπούς μεταξύ άλλων ορθότερης εναρμόνισης με τα άρθρα 5(δ), 9(1)(ζ), 10(4), 11(1), 15(2), 
19, 21 και 24 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),               

  
 Η Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
   Κεφ.300Α. 

46 του 1959 
20 του 1960 
21 του 1960 
27 του 1961 
69 του 1961 
26 του 1962 
39 του 1963 
61 του 1972 
52 του 1977 
14 του 1979 
21 του 1979 

212 του 1987 
284 του 1987 

9 του 1988 
204 του 1991 
238 του 1991 

38(Ι) του 1995 
8(Ι) του 1998 

24(Ι) του 2000 
7(Ι) του 2001 

10(Ι) του 2001 
60(Ι) του 2001 
83(Ι) του 2001 

136(Ι) του 2002 
23(Ι) του 2003 

116(Ι) του 2003 
96(Ι) του 2004 
83(Ι) του 2006  

172(Ι) του 2006 
18(Ι) του 2009 

 117(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου.  

2. Το άρθρο 2 στο Μέρος Ι του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
 

«“Έφορος” σημαίνει τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων·». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 5 στο Μέρος ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο 

εδάφιο (1) αυτού της λέξης «επτά» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «εννέα». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου.  

4. Το άρθρο 7 στο Μέρος ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο 

εδάφιο (1) αυτού της λέξης «τρία» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «τέσσερα». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 16Α 
του βασικού 
νόμου.  

5. Το άρθρο 16Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  
 

 «(5) Το Ίδρυμα παρέχει τηλεοπτικές υπηρεσίες, ραδιοφωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
διαδικτύου, ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες και προγράμματα 
γενικού ενδιαφέροντος για το κοινό.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 17Α  
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 17Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

«(2) Η μετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεαγοράς από το 
Ίδρυμα υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   
  (α) Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και 

διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο και με την επιφύλαξη της χρήσης νέων 
διαφημιστικών τεχνικών, το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει 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 εκδη-
λώσεων, 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, το Ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει ότι 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

·
 

   

  (γ)  η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών, εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των 
σίριαλ και των ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικών έργων και ειδησεογραφικών 
προγραμμάτων είναι δυνατό να διακόπτεται για τηλεοπτικές διαφημίσεις ή/και 
τηλεαγορές μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο τριάντα (30) 
λεπτών τουλάχιστον

·
 

   

  (δ)  η μετάδοση παιδικών προγραμμάτων είναι δυνατό να διακόπτεται για 
τηλεοπτικές διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μία φορά για κάθε προγραμματισμένη 
χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών, εφόσον η 
προγραμματισμένη διάρκεια του προγράμματος υπερβαίνει τα τριάντα (30) 
λεπτά.»

·
 και 

   

  (β) με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως μετά τη 
λέξη «Νόμων» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων 
Κανονισμών, καθώς και η τηλεαγορά θεραπευτικών αγωγών». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 17Γ 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 17Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) 

αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

 

 «(4) Το Ίδρυμα δεν επιτρέπεται να δέχεται χορηγία για τα προγράμματα ειδησεογραφίας 
και επικαιρότητας, όπως δελτία ειδήσεων και πολιτικά ενημερωτικά προγράμματα: 
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 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 17ΣΤ  
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 17ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 

   «(2Α) Εάν ένας άλλος τηλεοπτικός οργανισμός εγκατεστημένος στη Δημοκρατία έχει 
αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκδήλωσης μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό και το 
Ίδρυμα ζητεί πρόσβαση σε σύντομα στιγμιότυπα της εν λόγω εκδήλωσης, η πρόσβαση ζητείται 
από τον εν λόγω οργανισμό.». 

  

    

Τροποποίηση  
του άρθρου 18Α

 
  

του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 18Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από την παράγραφο (δ) 

του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «κατά περίπτωση,» (πρώτη γραμμή). 

    

Τροποποίηση  
του άρθρου 18ΣΤ  
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 18ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
 
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «(2) μέχρι (6)» (τρίτη 

γραμμή) με τη φράση «(2) μέχρι (7)»·  και 
 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  
 

 

 «(7) Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται- 

 
  (α)  Nα θίγουν ηθικά ή σωματικά τους ανηλίκους

·
 

  
 (β)  να τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή 

υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους
·
 

  
 (γ)  να τους ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλα 

πρόσωπα για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών
· 
 

  
 (δ)  να εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους 

γονείς, στους διδάσκοντες ή σε άλλα πρόσωπα
·
 

  
  (ε)  να παρουσιάζουν αναίτια ανηλίκους σε επικίνδυνες καταστάσεις.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19  
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

  
 
 
 
 
 
 

  48(Ι) του 2001 
  15(Ι) του 2012. 

 
 

«(8)(α) Η συμμετοχή ανηλίκου σε εμπορικά προγράμματα, εκπομπές, 
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις ή διαφημίσεις, εφεξής για τους 
σκοπούς του παρόντος εδαφίου 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. 

 
(β) Με την επιφύλαξη 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 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. 
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(γ) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου (α), για τη 
συμμετοχή ανηλίκου ηλικίας άνω των δεκαπέντε (15) ετών, απαιτείται η 
γραπτή συγκατάθεση του ιδίου του ανηλίκου. 

 
(δ) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου (α), 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.».  

  
Κατάργηση του 
άρθρου 19Δ 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το άρθρο 19Δ του βασικού νόμου, καταργείται. 

  

Κατάργηση του 
άρθρου 19Ε  
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο  19E του βασικού νόμου, καταργείται. 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 22Β  
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 22Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

   
           «(β) εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από παραστάσεις ζητήματα σχετικά με την εφαρ-

μογή των διατάξεων των  άρθρων 17Α έως 17ΣΤ, των άρθρων 18Α έως 18Θ, των 
εδαφίων (3), (5) και (8) του άρθρου 19 και των άρθρων 19Α έως 19Γ

·
»

· 
 

   
  (β)  με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 

αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
   
   «(i)  επιβάλλει κυρώσεις, με βάση την καθορισμένη διαδικασία, για την παράβαση των 

διατάξεων των άρθρων 17Α έως 17ΣΤ, των άρθρων 18Α έως 18Θ, των εδαφίων 
(3), (5) και (8) του άρθρου 19 και των άρθρων 19Α έως 19Γ

·
»

·
 και 

 
  (γ)  με την αντικατάσταση των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (1) αυτού με τις 

ακόλουθες νέες παραγράφους: 
   
        «(δ) σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης των άρθρων 17Α έως 17ΣΤ, 

των άρθρων 18Α έως 18Θ, των εδαφίων (3), (5) και (8) του άρθρου 19 και των 
άρθρων 19Α έως 19Γ, δύναται να ζητά από το Δικαστήριο την έκδοση 
προσωρινών διαταγμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Δ

·
 

   
    (ε) υποβάλλει εισηγήσεις προς το Ίδρυμα, σχετικά με την καλύτερη εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 16Α, των άρθρων 17Α έως 17ΣΤ, των άρθρων 18Α έως 
18Θ, των εδαφίων (3), (5), και (8) του άρθρου 19 και των άρθρων 19A έως 19Γ

·
 

και». 
   
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 24Γ. 

15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 24Β αυτού,  

του ακόλουθο νέου άρθρου: 

   «Αντιστάθμιση για τους 
σκοπούς της δημόσιας 
υπηρεσίας. 

 
 

24Γ.-(1) Το Ίδρυμα μπορεί να παρακρατεί ετησίως 
αντιστάθμιση, η οποία υπερβαίνει το καθαρό κόστος της δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, ως “αποθεματικά δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας”, κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 
μέχρι το δέκα τοις εκατόν (10%) των ετήσιων δαπανών του 
προϋπολογισμού της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων μεταξύ 
εσόδων και εισπράξεων και εξόδων και πληρωμών που αφορούν 
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αποκλειστικά τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, την οποία 
προσφέρει στο κοινό, νοουμένου ότι τεκμηριώνει προς το κράτος 
την αναγκαιότητα της εν λόγω αντιστάθμισης· η υπεραντιστάθμιση 
πέραν του ορίου αυτού επιστρέφεται στη Δημοκρατία: 

   
  Νοείται ότι, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Έφορος 

εγκρίνει την παρακράτηση ποσού μεγαλύτερου του δέκα τοις 
εκατόν (10%) των ετήσιων δαπανών του προϋπολογισμού της 
αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας· αυτό είναι 
αποδεκτό μόνο εφόσον τα επιπλέον του δέκα τοις εκατόν (10%) 
κεφάλαια τα οποία παρακρατούνται διατηρούνται σε ειδικό 
αποθεματικό της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του 
Ιδρύματος, το οποίο προορίζεται, με δεσμευτικό τρόπο από το 
Ίδρυμα, για τη διενέργεια σημαντικών δαπανών αναγκαίων για την 
εκπλήρωση της αποστολής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας εντός αυστηρά καθορισμένων από το Ίδρυμα χρονικών 
ορίων, όπως- 

   
  (α)   Σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η ψηφιοποίηση, 

η μετάβαση στις ψηφιακές μεταδόσεις, κ.λπ.
 

 
  (β)   σημαντικά διαρθρωτικά μέτρα αναγκαία για τη διατήρηση 

της συνεχούς λειτουργίας του Ιδρύματος
· 
και 

    
  (γ)  σημαντικές έκτακτες δραστηριότητες, οι οποίες προκύ-

πτουν από την αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας του Ιδρύματος. 

   
    (2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) αποθεματικά δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, εφόσον έχουν προέλθει από μη 
εμπορικές δραστηριότητες, απαιτείται όπως χρησιμοποιούνται 
από το Ίδρυμα απόκλειστικά για τη χρηματοδότηση δραστη-
ριοτήτων δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας· η διεπιδότηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτω-
ση και συνιστά μη συμβιβάσιμη κρατική ενίσχυση. 

   

  
 
 
 
 
 

30(Ι) του 2001 
122(Ι) του 2001 
139(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2003 
80(Ι) του 2003 

144(Ι) του 2004 
117(Ι) του 2005 

9(Ι) του 2007 
82(Ι) του 2007 

 108(Ι) του 2009. 

 (3)  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, στο πλαίσιο του ετήσιου 
ελέγχου από το Γενικό Ελεγκτή, η υπεραντιστάθμιση ή/και η 
διεπιδότηση δραστηριοτήτων εκτός της παροχής δημόσιας 
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, ο Έφορος δύναται να διατάξει την 
ανάκτηση του ποσού της υπεραντιστάθμισης ή της διεπιδότησης, 
ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 18 του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενι-
σχύσεων Νόμου.». 
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