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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε 

πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 7ης Ιουνίου και 

22ας Νοεμβρίου 2010.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και 

παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο διευθυντής 

του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, 

εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του 

Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο πρόεδρος της 

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ο 

γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), ο πρόεδρος της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης, ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών 

Κύπρου, εκπρόσωποι της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και των 

τηλεοπτικών σταθμών παγκύπριας κάλυψης ΑΝΤ1 ΤV, SIGMA TV, LUMIERΕ TV,  

PLUS TV και DTV, εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών  τοπικής  κάλυψης NEW 
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EXTRA, CAPITAL TV,  ΩΜΕΓΑ TV, εκπρόσωποι των παροχέων οπτικοακουστικού 

περιεχομένου CYTAVISION και NOVA CYPRUS, καθώς και εκπρόσωποι του 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου.  Οι τηλεοπτικοί 

σταθμοί MEGA TV, ALFA TV, FRED TV, NEW EXTRA, NIMONI, VOX TV, ΠΑΦΟΣ TV, 

ΜAGIC TV PRODUCTIONS, καθώς και οι παροχείς οπτικοακουστικού περιεχομένου 

ALFA TV, PRIMETEL LTD, CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD, παρ’ όλο 

που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.   

 Σκοπός των υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου και του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 

Κύπρου Νόμου, αντίστοιχα, για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 

2007 για την τροποποίηση της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει κωδικοποιηθεί 

από την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

10ης Μαρτίου 2010.  Η Οδηγία 89/552/ΕΟΚ είναι γνωστή ως “Τηλεόραση χωρίς Σύνορα” 

και αφορά το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους 

του Υπουργείου Εσωτερικών, τα νομοσχέδια ενσωματώνουν στην κυπριακή νομοθεσία 

τις πρόνοιες της νέας κοινοτικής Οδηγίας 2007/65/ΕΚ για τις Υπηρεσίες 

Οπτικοακουστικών Μέσων και εκσυγχρονίζουν ριζικά το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο στον 

τομέα των οπτικοακουστικών (ραδιοτηλεοπτικών) υπηρεσιών, υπό το φως των 

ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και εξελίξεων στην αγορά που έχει επιφέρει η 

ψηφιακή εποχή.   

 Στα υπό αναφορά νομοσχέδια περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν όλες τις 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων σε σχέση με την παραδοσιακή τηλεόραση ως 
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γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων και εισάγονται για πρώτη φορά ρυθμίσεις 

σε σχέση με τις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ως μη γραμμικές 

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. 

 Στόχος των προτεινόμενων νομοθετημάτων είναι η δημιουργία ενός ομαλού 

πεδίου για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με την παροχή μιας δέσμης 

κανόνων στους τομείς που είναι ουσιώδεις για τη διασυνοριακή τους μετάδοση.    

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Οδηγία 2007/65/ΕΚ περιέχει πρόνοιες που για 

πρώτη φορά καλύπτουν ικανοποιητικά τη ρύθμιση των μη γραμμικών κατά παραγγελία 

βίντεο υπηρεσιών, καθώς και αναθεωρημένες πρόνοιες, κυρίως ως προς τους κανόνες 

διαφήμισης σε τηλεοπτικές εκπομπές.   

 Ειδικότερα, με τα νομοσχέδια προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις των πιο πάνω βασικών νομοθεσιών, αντίστοιχα: 

1. Η τροποποίηση ορισμένων ορολογιών για σκοπούς εναρμόνισής τους με τις 

πρόνοιες της Οδηγίας 2007/65/ΕΚ.   

2. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία καθορίζεται η υποχρέωση των τηλεοπτικών 

οργανισμών και του ΡΙΚ, σε περίπτωση που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα 

μετάδοσης εκδηλώσεων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, να παρέχουν σε 

άλλους τηλεοπτικούς οργανισμούς σύντομα αποσπάσματα από τις εν λόγω 

εκδηλώσεις, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σ’ αυτήν. 

3. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία διασφαλίζεται η απαγόρευση στους παροχείς 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και στο ΡΙΚ μετάδοσης προγραμμάτων που 

περιέχουν πρόκληση μίσους βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας. 

4. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία διασφαλίζεται η αναγνωρισιμότητα των 

παροχέων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία 
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της Δημοκρατίας, καθώς και του ΡΙΚ, έτσι ώστε να μπορεί να τους αποδίδεται και 

η συντακτική ευθύνη για τις εκπομπές τους. 

5. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι οι παροχείς υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας και το 

ΡΙΚ οφείλουν να μεριμνήσουν, ώστε οι υπηρεσίες τους να καταστούν σταδιακά 

προσβάσιμες στους ανθρώπους με οπτική ή ακουστική αναπηρία.  

6. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία επιφορτίζεται η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους κρατικούς, ημικρατικούς και 

ιδιωτικούς φορείς, με την ευθύνη να προωθεί το σχεδιασμό και το συντονισμό της 

ανάπτυξης και της εφαρμογής ερευνητικών, εκπαιδευτικών, ενημερωτικών και 

άλλων προγραμμάτων για την αναβάθμιση των επιπέδων παιδείας για τα μέσα 

στη Δημοκρατία. 

7. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία καθορίζονται περιορισμοί στους παροχείς 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και στο ΡΙΚ σε ό,τι αφορά την προβολή από 

αυτά κινηματογραφικών έργων. 

8. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις μετάδοσης από 

τους παροχείς υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και από το ΡΙΚ 

οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων.   

9. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία προβλέπεται η απαγόρευση προβολής 

προϊόντων που είναι ανθυγιεινά σε προγράμματα που παρακολουθούν παιδιά. 

10. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία προβλέπεται η απαγόρευση τοποθέτησης 

προϊόντων σε προγράμματα, καθώς και ο καθορισμός των περιπτώσεων που 

αυτή επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. 
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11. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούν οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τα προγράμματα που δέχονται 

χορηγία.   

12. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων ή τα προγράμματα που μεταδίδονται από τους παροχείς 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και από το ΡΙΚ απαγορεύεται να δέχονται 

χορηγία από επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή 

η πώληση τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού. 

13. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορηγίας 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων από επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον τομέα παρασκευής ή πώλησης φαρμάκων και 

θεραπευτικών αγωγών. 

14. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι τα προγράμματα 

ειδησεογραφίας και επικαιρότητας, όπως τα δελτία ειδήσεων και οι πολιτικές 

ενημερωτικές εκπομπές, απαγορεύεται να δέχονται χορηγία και καθορίζονται οι 

εξαιρέσεις από την εν λόγω απαγόρευση. 

15. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία ρυθμίζεται η παροχή μη γραμμικών κατά 

παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων από τους παροχείς υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων και από το ΡΙΚ. 

16. Η τροποποίηση της διάταξής τους που αφορά την τηλεοπτική διαφήμιση και την 

τηλεαγορά, καθώς και την προστασία των ανηλίκων σε σχέση με αυτές, ώστε να 

καθοριστούν πιο αυστηροί κανόνες στους τηλεοπτικούς οργανισμούς και στο ΡΙΚ, 

στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της κλιμακωτής ρύθμισης. 

17. Η αναδιατύπωση των διατάξεών τους που αφορούν το δικαίωμα απάντησης σε 

τηλεοπτικές εκπομπές. 
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Επιπρόσθετα, με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Η εισαγωγή νέων όρων και των ορισμών τους, μεταξύ των οποίων “αδειούχος 

οργανισμός”, “ελεύθερος τηλεοπτικός οργανισμός”, “πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων”, “κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών 

μέσων”,  “οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση”,  “τοποθέτηση προϊόντων”, 

“ραδιοφωνικός οργανισμός”, “συντακτική ευθύνη”, “τηλεοπτικός οργανισμός 

κωδικοποιημένων εκπομπών” και “υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων”, και η 

διαγραφή από την υφιστάμενη νομοθεσία των αντίστοιχων με αυτούς ορισμών. 

2. Ο επανακαθορισμός των προβλεπόμενων στη βασική νομοθεσία αρμοδιοτήτων 

της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ώστε αυτές να εναρμονιστούν με τις 

πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας. 

3. Η υποχρέωση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες μεταδίδονται 

από παροχείς υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία της Δημοκρατίας να τηρούν τις διατάξεις της υπό τροποποίηση 

βασικής νομοθεσίας και τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτής και η 

παροχή εξουσίας στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης να ασκεί έλεγχο σ’ αυτούς σε 

σχέση με την τήρηση της εν λόγω υποχρέωσής τους.  Περαιτέρω, καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες παροχέας υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία. 

4. Η τροποποίηση της διάταξης της βασικής νομοθεσίας με την οποία καθορίζονται οι 

τύποι αδειών των σταθμών με τον καθορισμό των τύπων αδειών παροχέα 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

5. Η τροποποίηση της διάταξης της βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία η 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου οφείλει να εξασφαλίζει την ελευθερία λήψης, 

χωρίς να περιορίζει την αναμετάδοση στη Δημοκρατία των υπηρεσιών 
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οπτικοακουστικών μέσων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, ώστε να 

καθοριστούν σ’ αυτήν οι περιπτώσεις για τις οποίες η Αρχή θα δύναται να 

λαμβάνει μέτρα που να περιορίζουν τη λήψη ή την αναμετάδοση των εν λόγω 

υπηρεσιών.   

6. Η εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης οφείλει να 

εξασφαλίζει την ελευθερία λήψεως, χωρίς να εμποδίζει την αναμετάδοση στη 

Δημοκρατία των εκπομπών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης τα οποία έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 

τη Διασυνοριακή Τηλεόραση.  Περαιτέρω, καθορίζονται οι προϋποθέσεις κάτω 

από τις οποίες η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα δύναται προσωρινά να 

αναστέλλει την αναμετάδοση των εκπομπών.   

7. Η εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες: 

α. οι άδειες των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που έχουν εκδοθεί και 

χορηγηθεί δυνάμει των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας 

θα λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί και χορηγηθεί δυνάμει των προνοιών του 

προτεινόμενου νόμου, γι’ αυτό και θα υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις του εν 

λόγω νόμου και θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, 

β. οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί των οποίων οι άδειες έχουν εκδοθεί 

και ισχύουν δυνάμει της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας θα 

συνεχίσουν να καταβάλλουν προς την Αρχή από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του προτεινόμενου νόμου ποσοστό των προβλεπόμενων στη σχετική 

διάταξή του τελών ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της ισχύος της άδειάς 

τους, καθώς και το προβλεπόμενο σ’ αυτήν ποσό επί των εσόδων τους από 

διαφημίσεις,   
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γ. οι πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου δε θα επηρεάζουν τις υποχρεώσεις ή 

τις ευθύνες των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών των οποίων οι 

άδειες έχουν εκδοθεί και ισχύουν δυνάμει της υπό τροποποίηση βασικής 

νομοθεσίας, καθώς και τις διαδικασίες διερεύνησης και εκδίκασης 

υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου,   

δ. οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί οργανισμοί που κατέχουν άδεια τηλεοπτικού 

ή ραδιοφωνικού σταθμού από την Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό  

τροποποίηση βασικής νομοθεσίας θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, 

εφαρμόζοντας τις διατάξεις της όπως αυτές διαμορφώνονται με τον 

προτεινόμενο νόμο,   

ε. από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου 

καταργείται η γνωστοποίηση καταλόγου εκδηλώσεων μείζονος σημασίας η 

οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας.   

8. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στην Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου να καθορίζει αυστηρότερους κανόνες στα πεδία που 

καλύπτει η Οδηγία 2007/65/ΕΚ όσον αφορά παροχείς υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί συνάδουν με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.   

 Επιπρόσθετα, με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, προβλέπονται τα 

ακόλουθα: 

1. Η εισαγωγή νέων όρων και των ορισμών τους, μεταξύ των οποίων “πάροχος 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων”, “υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων”, 

“κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων”, “οπτικοακουστική 
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εμπορική ανακοίνωση”, “συντακτική ευθύνη”, “τοποθέτηση προϊόντων” και η 

διαγραφή από την υφιστάμενη νομοθεσία των αντίστοιχων με αυτούς ορισμών. 

2. Η παροχή δυνατότητας στο ΡΙΚ να λειτουργεί ως παροχέας οπτικοακουστικών 

υπηρεσιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, δηλαδή γραμμικών 

υπηρεσιών, και επιπρόσθετα η παροχή, για πρώτη φορά, σ’ αυτό της δυνατότητας 

να λειτουργεί ως παροχέας οπτικοακουστικών υπηρεσιών μη γραμμικών 

υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των κατά παραγγελία υπηρεσιών, καθώς και η 

εισαγωγή προνοιών που ρυθμίζουν την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.   

3. Η τροποποίηση της διάταξης της βασικής νομοθεσίας που αφορά την εποπτεία 

του ΡΙΚ από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σε σχέση με την τήρηση από 

αυτό των διατάξεών της, ώστε η εποπτεία να επεκταθεί και σε σχέση με την 

τήρηση των νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο ΡΙΚ με βάση τις πρόνοιες 

του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. 

 Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων από την επιτροπή οι 

εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων πλευρών διαφώνησαν με ορισμένες πρόνοιές τους 

και υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίησή τους. 

 Ειδικότερα, για το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο υποβλήθηκαν οι πιο κάτω 

εισηγήσεις και απόψεις: 

 Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων υπέβαλε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες εισηγήσεις: 

1. Την προσθήκη σ’ αυτό του ορισμού του όρου “Γενική Εξουσιοδότηση Δικτύου και 

Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης”. 

2. Την τροποποίηση της πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία η Αρχή συνεργάζεται 

με τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την ανταλλαγή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την 
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εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας, ώστε η Αρχή να συνεργάζεται επιπρόσθετα 

και με τις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου, δηλαδή με τον Επίτροπο Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και με το διευθυντή του Τμήματος 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

 Ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υποστήριξε πως ο νέος 

φορέας οπτικοακουστικών μέσων που θα δημιουργηθεί πρέπει να έχει ευρείες 

αρμοδιότητες και ευθύνες σε σχέση με κάθε είδος περιεχομένου και κατά συνέπεια και 

του περιεχομένου που διατίθεται μέσω διαδικτύου ή από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.  

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος τόνισε, απαιτείται να ληφθούν τα δέοντα μέτρα, ώστε να 

παταχθεί η πειρατεία σε τηλεοπτικές συνδρομητικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι το 

φαινόμενο αυτό αποτελεί αντικίνητρο για σχετικές επενδύσεις και για την προσφορά 

καινοτόμων υπηρεσιών. 

 Τέλος, εισηγήθηκε την τροποποίηση του ορισμού του όρου “ελεύθερος 

τηλεοπτικός οργανισμός” γιατί, όπως υποστήριξε, αυτός είναι διατυπωμένος με τρόπο 

που δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της εποχής και καλύπτει τις ανάγκες της επίγειας 

αναλογικής τηλεόρασης και όχι της ψηφιακής τηλεόρασης, αφού ενδέχεται οι πολίτες να 

υποχρεωθούν να καταβάλουν συμπληρωματικά έξοδα για την εγκατάσταση εξωτερικού 

αποκωδικοποιητή για τη λήψη ελεύθερων τηλεοπτικών καναλιών.   

 Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας υποστήριξαν τα 

πιο κάτω: 

1. Τα θέματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας πρέπει να εδράζονται επί της αρχής της 

αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των 

λειτουργών τους και της μη ποινικοποίησης της παραβίασης των αρχών της 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας.  Η αρχή της αυτορρύθμισης αποτελεί την 

ισχύουσα μέθοδο ελέγχου της συμπεριφοράς των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
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των λειτουργών τους σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, όπου λειτουργούν 

με επιτυχία επί δεκαετίες σώματα που είναι αντίστοιχα με την Επιτροπή 

Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.  Συναφώς, πέραν των πιο πάνω, από την 

εντεκάχρονη λειτουργία της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας προκύπτει 

ότι η αυτορρύθμιση λειτουργεί με επιτυχία τόσο ως προς την προστασία των 

δικαιωμάτων των πολιτών όσο και ως προς την προάσπιση του δικαιώματος της 

ελευθερίας της έκφρασης και της ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων.  Ως εκ 

τούτου, η κοινή ρύθμιση μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των αρχών 

πρέπει να περιορίζεται μόνο σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του κοινού 

υψίστης σημασίας και δεν πρέπει είτε να ακυρώνει την αρχή της αυτορρύθμισης 

είτε να οδηγεί σε ποινικοποίηση της παραβίασης των κανόνων δημοσιογραφικής 

δεοντολογίας.   

2. Τα καθοριζόμενα στη βασική νομοθεσία διοικητικά πρόστιμα, τα οποία 

μετατρέπονται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο από λίρες σε ευρώ, που δύναται να 

επιβάλλει η Αρχή σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς οργανισμούς στις 

περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας είναι πολύ 

υψηλά για τα κυπριακά δεδομένα και δυνατό να αποτελούν πλήγμα στην 

ελευθεροτυπία.   

3. Η προβλεπόμενη σ’ αυτό πρόνοια που ρυθμίζει το δικαίωμα απάντησης σε 

τηλεοπτικό οργανισμό από πρόσωπο του οποίου θίγονται τα νόμιμα συμφέροντα 

κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε προγράμματός του πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε 

να διευκρινιστεί σ’ αυτήν ότι θα υπάρχει περιορισμός στην έκταση της απάντησης, 

όταν αυτή είναι μακροσκελής, χωρίς ωστόσο με αυτό τον τρόπο να θίγεται η ουσία 

της. 
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4. Απαιτείται να προστεθεί σ’ αυτό ο ορισμός του όρου “Επιτροπή Δημοσιογραφικής 

Δεοντολογίας”, δεδομένου ότι γίνεται αναφορά στην εν λόγω επιτροπή στη βασική 

νομοθεσία, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ορισμός της.   

5. Απαιτείται να τροποποιηθεί η πρόνοια του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία 

απαγορεύεται στους παροχείς υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που 

υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας να μεταδίδουν προγράμματα που 

περιέχουν πρόκληση μίσους βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, ώστε 

η προβλεπόμενη σ’ αυτήν προστασία εναντίον των διακρίσεων να διατυπωθεί στη 

βάση των προνοιών των σχετικών διεθνών συμβάσεων οι οποίες παρέχουν 

ευρύτερη προστασία σε σχέση με το θέμα αυτό.   

 Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου διατύπωσε τις πιο κάτω απόψεις: 

1. Διαφώνησε με την πρόνοιά του που αφορά τη δημοσιογραφική δεοντολογία, γιατί, 

όπως υποστήριξε, αυτή είναι διατυπωμένη με τρόπο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, για να πλήξει και να υπονομεύσει την αυτορρύθμιση και τον 

αυτοέλεγχο των δημοσιογράφων και να αχρηστεύσει ουσιαστικά τη δικαιοδοσία 

της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας σε ό,τι αφορά τα οπτικοακουστικά 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, και υποστήριξε πως η πρόνοια πρέπει να διατυπωθεί 

με σαφήνεια, ώστε να υποδηλώνει στήριξη του αυτορρυθμιστικού κώδικα και της 

Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας. 

2. Υποστήριξε πως η πρόνοιά του που ρυθμίζει τη μετάδοση από τηλεοπτικούς 

οργανισμούς εκδηλώσεων μείζονος σημασίας πρέπει να διατυπωθεί με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να αποκλειστεί η μονοπώληση τέτοιων μεταδόσεων από ορισμένους 

οργανισμούς και να διασφαλιστεί ότι τέτοια γεγονότα θα μπορούν να αξιοποιούνται 

για σκοπούς πληροφόρησης του κοινού από όλα τα οπτικοακουστικά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. 



13 
 
3. Υποστήριξε πως η πρόνοιά του που ρυθμίζει το δικαίωμα απάντησης 

οποιουδήποτε προσώπου του οποίου θίγονται τα νόμιμα συμφέροντα κατά τη 

διάρκεια οποιουδήποτε προγράμματος σε οργανισμό πρέπει να διατυπωθεί με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση κατά την άσκηση του εν λόγω 

δικαιώματος, σε βαθμό που να πλήττεται η ερευνητική δημοσιογραφία.   

 Τέλος, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των 

νομοσχεδίων πρέπει να αποσκοπούν στα πιο κάτω:   

1. Στη διασφάλιση της πολυφωνίας και στην ενίσχυση της δημοσιογραφικής 

ανεξαρτησίας. 

2. Στην ποιοτική αναβάθμιση από όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς των 

προγραμμάτων με σωστή πληροφόρηση, ενημέρωση και ψυχαγωγία.   

3. Στη διασφάλιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών, εργασιακών και 

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων/ωφελημάτων των δημοσιογράφων και των άλλων 

εργαζομένων στους σταθμούς με συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογική 

σύμβαση εργασίας. 

4. Στην εφαρμογή της πρόνοιας της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που 

διέπει τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και που αφορά 

τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης και την εισαγωγή νομοθετικών 

ρυθμίσεων για την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίησή της. 

 Οι εκπρόσωποι του τηλεοπτικού σταθμού CAPITAL TV ανέφεραν τα ακόλουθα: 

1. Διαφώνησαν με την προτεινόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία η εμφάνιση 

λογοτύπου χορηγίας κατά τη διάρκεια προβολής παιδικών προγραμμάτων, 

ντοκιμαντέρ και θρησκευτικών προγραμμάτων απαγορεύεται, γιατί, όπως 

επισήμαναν, η εν λόγω απαγόρευση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια προβολής των 

ντοκιμαντέρ, αποτελεί αντικίνητρο στη μετάδοσή τους.  Συναφώς, όπως οι ίδιοι 
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υποστήριξαν, η εν λόγω πρόνοια πρέπει να διαμορφωθεί, ώστε να επιτραπεί η 

εμφάνιση λογοτύπου χορηγίας κατά τη διάρκεια ντοκιμαντέρ, με στόχο την αύξηση 

της τηλεθέασής τους, η οποία, όπως είναι γνωστό, είναι πολύ χαμηλή. 

2. Εισηγήθηκαν την τροποποίηση της πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία 

απαγορεύεται η διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών από το πρωί μέχρι τις έντεκα το 

βράδυ, έτσι ώστε να εξαιρεθούν από την εν λόγω απαγόρευση τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια. 

3. Εισηγήθηκαν τον καθορισμό στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία του 

ορισμού του όρου “παιχνίδι”, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που 

παρατηρούνται στην ερμηνεία του εν λόγω όρου. 

4. Εισηγήθηκαν την τροποποίηση της πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία οι 

τηλεοπτικοί οργανισμοί οι οποίοι έχουν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης 

εκδηλώσεων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό οφείλουν να παρέχουν σε 

άλλους τηλεοπτικούς οργανισμούς σύντομα αποσπάσματα των εν λόγω 

εκδηλώσεων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς προγραμμάτων γενικής 

ειδησεογραφίας, με τους όρους που καθορίζονται στο νομοσχέδιο, όπως είναι, 

μεταξύ άλλων, η καταβολή αποζημίωσης που δε θα υπερβαίνει τα έξοδα που 

προκύπτουν άμεσα από την παροχή πρόσβασης, έτσι ώστε να διαγραφεί ο πιο 

πάνω αναφερόμενος όρος για καταβολή αποζημίωσης. 

 Οι εκπρόσωποι της LUMIERE TV υπέβαλαν, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω 

εισηγήσεις: 

1. Την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας με την οποία να παρασχεθεί η εξουσία στην 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου να ασκεί έλεγχο επί των τηλεοπτικών 

δικαιωμάτων των μεταδιδόμενων προγραμμάτων που κατέχουν οι αδειοδοτημένοι 
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παροχείς υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και, σε περίπτωση παράβασης 

της πρόνοιας αυτής, να επιβάλλει ποινές και κυρώσεις στους παρανομούντες. 

2. Την τροποποίηση της πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία οι παροχείς 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε οι 

υπηρεσίες τους να καταστούν σταδιακά προσβάσιμες σε ανθρώπους με οπτική ή 

ακουστική αναπηρία, ώστε να εξαιρεθούν από την πρόνοια αυτή οι τηλεοπτικοί 

οργανισμοί κωδικοποιημένων εκπομπών που δε μεταδίδουν δελτία ειδήσεων.  

3. Την τροποποίηση της πρόνοιάς του με την οποία οι τηλεοπτικοί οργανισμοί 

αφιερώνουν τουλάχιστον το 10% του χρόνου εκπομπής τους ή εναλλακτικά, κατ’ 

επιλογή τους, το 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού τους σε ευρωπαϊκά έργα, 

ώστε να εξαιρεθούν από την πρόνοια αυτή οι θεματικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί 

που προβάλλουν αθλητικά ή μουσικά προγράμματα.   

 Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν ορισμένες διαφωνίες και 

επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι πλείστες των οποίων, 

όπως ενημέρωσε την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, θα 

ρυθμιστούν με σχετικό νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο του σε 

συνεργασία με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.    

 Η εκπρόσωπος της NOVA CYPRUS υποστήριξε πως οποιοσδήποτε περιορισμός 

επιβληθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, δυνάμει των προνοιών του πρώτου 

υπό αναφορά νομοσχεδίου, θα πρέπει να είναι εύλογος, να βασίζεται σε αντικειμενικά 

κριτήρια, να μην προκαλεί στρεβλώσεις ή περιορισμό του ανταγωνισμού και να μη 

συνιστά εμπόδιο στη δραστηριοποίηση και λειτουργία παροχέων εγκατεστημένων σε 

άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Όσον αφορά τις πρόνοιες του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου, υποβλήθηκαν 

ορισμένες εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου του από τους εκπροσώπους του 

ΡΙΚ, καθώς και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. 

 Ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ υπέβαλε τις ακόλουθες εισηγήσεις: 

1. Τη διευκρίνιση στον ορισμό του όρου “χορηγία” ότι η χορηγία που παρέχεται στο 

ΡΙΚ από τη Δημοκρατία για εκτέλεση της αποστολής του, μέσω του ετήσιου 

κρατικού προϋπολογισμού, δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτόν. 

2. Την τροποποίηση της διάταξής του που απαγορεύει τη διαφήμιση παιδικών 

παιχνιδιών από το πρωί μέχρι τις δέκα το βράδυ καθημερινά, καθώς και από το 

πρωί μέχρι τις έντεκα το βράδυ για ορισμένες άλλες ημέρες, που καθορίζονται στο 

νομοσχέδιο, με τον καθορισμό του ορισμού του όρου “πρωί”, ώστε αυτός να 

σημαίνει τη χρονική περίοδο μεταξύ των ωρών 02.00 και 06.00. 

3. Την τροποποίηση της διάταξης της βασικής νομοθεσίας που καθορίζει ότι ο όρος 

“υψηλή τηλεθέαση” σημαίνει το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 19.00 και 

21.00, ώστε να καθοριστεί το εν λόγω χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 19.00 

και 22.00, λόγω της διαφοροποίησης των κοινωνικών συνθηκών και των 

σημερινών συνηθειών τηλεθέασης. 

4. Την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιάς του με την οποία παρέχεται από το ΡΙΚ 

το δικαίωμα απάντησης σε πρόσωπο του οποίου θίγονται τα νόμιμα συμφέροντα 

κατά τη διάρκεια προγράμματος, η οποία θα πρέπει να προβληθεί ή να 

ανακοινωθεί εντός τριών ημερών από τη λήψη της ή από την ημέρα που η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ζητήσει από το ίδρυμα την εφαρμογή της εν λόγω 

πρόνοιας στο ίδιο πρόγραμμα που έγινε η σχετική αναφορά, έτσι ώστε η εν λόγω 

απάντηση να προβάλλεται ή ανακοινώνεται στο αμέσως επόμενο πρόγραμμα της 

ίδιας εκπομπής.  Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, γιατί, όπως 
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υποστήριξαν, είναι πρακτικά ανέφικτο να δοθεί το δικαίωμα απάντησης εντός 

τριών ημερών, όπως προτείνεται πιο πάνω, αφού στις πλείστες περιπτώσεις 

πρόκειται για αναφορές που γίνονται σε επικαιρικές εκπομπές οι οποίες 

μεταδίδονται μια φορά την εβδομάδα.   

5. Την τροποποίηση της πρόνοιάς του με την οποία προβλέπεται ότι το ΡΙΚ, σε 

περίπτωση που ασκεί αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης εκδηλώσεων μεγάλου 

ενδιαφέροντος για το κοινό, οφείλει να παρέχει σε άλλους οργανισμούς σύντομα 

αποσπάσματα από τις εν λόγω εκδηλώσεις αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς 

προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας με δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους, 

ώστε να διασαφηνιστεί σ’ αυτήν ότι τα εν λόγω αποσπάσματα θα παρέχονται με 

την καταβολή οικονομικού αντισταθμίσματος, λόγω των σημαντικών ποσών που 

αυτό καταβάλλει για την εξασφάλιση της αποκλειστικότητας τέτοιων μεταδόσεων.  

Περαιτέρω, εισηγήθηκαν την τροποποίηση της πρόνοιας αυτής, ώστε να 

προστεθεί στους καθοριζόμενους σ’ αυτήν όρους μετάδοσης των εν λόγω 

αποσπασμάτων και ο όρος ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια προβολής τους, ο 

τηλεοπτικός οργανισμός που τα προβάλλει οφείλει να διατηρεί στην οθόνη το 

λογότυπο του τηλεοπτικού οργανισμού από τον οποίο τα έχει εξασφαλίσει. 

6. Την τροποποίηση της πρόνοιάς του με την οποία προβλέπεται ότι τα ανθυγιεινά 

τρόφιμα απαγορεύεται να συνοδεύουν ή να περιλαμβάνονται σε προγράμματα 

που παρακολουθούν παιδιά, γιατί, όπως υποστήριξε το ΡΙΚ, δεν είναι σε θέση να 

κρίνει ποια τρόφιμα θεωρούνται ανθυγιεινά.  Συναφώς, τόνισε ο ίδιος, απαιτείται 

να καθοριστεί στην εν λόγω πρόνοια η διαδικασία με την οποία θα κρίνεται κατά 

πόσο οποιαδήποτε τρόφιμα, λόγω των συστατικών τους, εμπίπτουν στην εν λόγω 

απαγόρευση. 
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 Ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών επισήμανε ότι η 

προτεινόμενη πρόνοια με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο ΡΙΚ να μεταδίδει κατά 

παραγγελία υπηρεσίες μέσω του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης που 

εγκαθιδρύει είναι αντίθετη με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και 

με την άδεια ραδιοεπικοινωνιών που χορηγήθηκε στο ΡΙΚ από το τμήμα του, σύμφωνα 

με την οποία: 

1. επιτρέπεται στο ΡΙΚ να μεταδίδει μέσω του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης 

μόνο προγράμματα που συνιστούν δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία,   

2. απαγορεύεται στο ΡΙΚ να προσφέρει άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

μέσω του δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, έστω και αν αυτές συνιστούν 

παροχή δημόσιων υπηρεσιών, ιδιαίτερα αν αυτές είναι ανταγωνιστικές υπηρεσιών 

οι οποίες θα προσφέρονται στην ελεύθερη αγορά από άλλους οργανισμούς οι 

οποίοι έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα παροχής τους μέσω διαγωνισμού, ως 

αποτέλεσμα του οποίου κατέβαλαν σημαντικά ποσά υπό μορφή αδειών στη 

Δημοκρατία. 

 Πέραν των πιο πάνω εισηγήσεων που υπέβαλαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι 

των ενδιαφερόμενων πλευρών για τροποποίηση των υπό αναφορά εναρμονιστικών 

νομοσχεδίων, υπέβαλαν επίσης και πολλές άλλες εισηγήσεις για τροποποίηση των 

βασικών νομοθεσιών που διέπουν τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

σταθμούς και το ΡΙΚ.   

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά 

νομοσχεδίων επεξήγησε τις πρόνοιές τους και ενημέρωσε την επιτροπή ότι το 

υπουργείο του επεξεργάζεται σε συνεργασία με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα τροποποιεί τη βασική νομοθεσία που διέπει τους 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, στο οποίο περιλαμβάνονται πρόνοιες που 
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ρυθμίζουν πολλά από τα θέματα για τα οποία έχουν εκφραστεί διαφωνίες ή και 

επιφυλάξεις από τις ενδιαφερόμενες πλευρές στην επιτροπή. 

 Υπό το φως των πιο πάνω απόψεων και εισηγήσεων που τέθηκαν από τις 

ενδιαφερόμενες πλευρές, το Υπουργείο Εσωτερικών επαναδιαμόρφωσε ορισμένες 

πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων και κατέθεσε αναθεωρημένα κείμενα στην 

επιτροπή. 

 Ειδικότερα, στο αναθεωρημένο κείμενο του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου 

προστέθηκαν ή τροποποιήθηκαν πρόνοιες ως ακολούθως:    

1. Προστέθηκε σ’ αυτό ο ορισμός του όρου “Επιτροπή Δημοσιογραφικής 

Δεοντολογίας”. 

2. Προστέθηκε στην πρόνοιά του που καθορίζει τις περιπτώσεις που παροχέας 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στη 

Δημοκρατία και η περίπτωση που παροχέας υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 

άρχισε για πρώτη φορά να προσφέρει τις υπηρεσίες 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 του, που 

ασχολείται με τη δραστηριότητα της προσφοράς υπηρεσίας οπτικοακουστικών 

μέσων, δεν εργάζεται ούτε στη Δημοκρατία ούτε σε άλλο κράτος μέλος.   

3. Τροποποιήθηκε η πρόνοιά του με την οποία οι τηλεοπτικοί οργανισμοί 

αφιερώνουν τουλάχιστον το 10% του χρόνου εκπομπής τους ή εναλλακτικά, κατ’ 

επιλογή τους, το 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού τους σε ευρωπαϊκά έργα, 

ώστε να εξαιρεθούν από την πρόνοια αυτή οι θεματικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί 

που προβάλλουν αθλητικά ή μουσικά προγράμματα.   

4. Διασαφηνίστηκε στη σχετική πρόνοιά του με την οποία προβλέπεται ότι, σε 

περίπτωση που τηλεοπτικός οργανισμός ασκεί αποκλειστικά δικαιώματα 
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μετάδοσης εκδηλώσεων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, οφείλει να παρέχει 

σε άλλους οργανισμούς σύντομα αποσπάσματα από τις εν λόγω εκδηλώσεις 

αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, με 

δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους, ότι τα εν λόγω προγράμματα γενικής 

ειδησεογραφίας αφορούν τα δελτία ειδήσεων και τα επικαιρικά προγράμματα και 

ότι οι εν λόγω όροι περιλαμβάνουν οικονομικούς και άλλους όρους.  Περαιτέρω, 

προστέθηκε στους καθοριζόμενους σ’ αυτήν όρους μετάδοσης των εν λόγω 

αποσπασμάτων και η υποχρέωση του τηλεοπτικού οργανισμού που προβάλλει τα 

εν λόγω αποσπάσματα να διατηρεί στην οθόνη το λογότυπο του τηλεοπτικού 

οργανισμού από τον οποίο τα έχει εξασφαλίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής 

τους. 

5. Τροποποιήθηκε η πρόνοιά του με την οποία απαγορεύεται ανθυγιεινά τρόφιμα να 

συνοδεύουν ή να περιλαμβάνονται σε προγράμματα που παρακολουθούν παιδιά, 

ώστε οι παροχείς υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, σε συνεργασία με το ΡΙΚ, 

να υποχρεούνται να αναπτύσσουν κοινό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις 

ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν ή 

περιλαμβάνονται σε προγράμματα για παιδιά.  Περαιτέρω, προβλέπεται στην 

πρόνοια αυτή ότι ο εν λόγω κώδικας θα υποβληθεί στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου για έγκριση το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης 

της εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, στον οποίο θα επισυναφθεί κατάλογος 

ανθυγιεινών τροφίμων, που θα συντάσσεται και θα αναθεωρείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.   

6. Τροποποιήθηκε η πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία η εμφάνιση λογοτύπου 

χορηγίας απαγορεύεται κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων, ντοκιμαντέρ 

και θρησκευτικών προγραμμάτων, ώστε αυτή να επιτρέπεται μόνο για ένα λεπτό 
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στην έναρξη του προγράμματος και για ένα λεπτό πριν από τη λήξη του 

προγράμματος. 

7. Διασαφηνίστηκε η πρόνοιά του που απαγορεύει τη διαφήμιση παιδικών 

παιχνιδιών, γραφείων στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών από το πρωί μέχρι τις 

ώρες που καθορίζονται σ’ αυτό, ώστε να οριστεί ότι η εν λόγω απαγόρευση θα 

αρχίζει από τις 6.00 το πρωί. 

8. Προστέθηκε σ’ αυτό πρόνοια με την οποία τροποποιείται η διάταξη της βασικής 

νομοθεσίας που καθορίζει ότι ο όρος “υψηλή τηλεθέαση” περιλαμβάνει το χρονικό 

διάστημα μεταξύ των ωρών 19.00 και 21.00, ώστε το εν λόγω χρονικό διάστημα 

να καθοριστεί μεταξύ των ωρών 19.00 και 22.00. 

9. Τροποποιήθηκε η πρόνοιά του με την οποία παρέχεται από τηλεοπτικούς 

οργανισμούς το δικαίωμα απάντησης σε πρόσωπο του οποίου θίγονται τα νόμιμα 

συμφέροντα κατά τη διάρκεια προγράμματος, η οποία θα πρέπει να προβληθεί ή 

να ανακοινωθεί εντός τριών ημερών από τη λήψη της ή από την ημέρα που η 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ζητήσει από τους εν λόγω οργανισμούς την 

εφαρμογή της εν λόγω πρόνοιας κατά προτίμηση στο ίδιο πρόγραμμα που έγινε η 

σχετική αναφορά, έτσι ώστε να αντικατασταθούν οι τρεις μέρες, που αναφέρονται 

πιο πάνω, από το χρονικό διάστημα των επτά ημερών.  Περαιτέρω, 

διασαφηνίστηκε σ’ αυτήν ότι σε περίπτωση μετάδοσης απάντησης, σύμφωνα με 

τα πιο πάνω, οι τηλεοπτικοί οργανισμοί θα έχουν δικαίωμα περιορισμού στην 

έκταση της απάντησης, όταν αυτή είναι δυσανάλογα μακροσκελής σε σχέση με την 

αναφορά που την προκάλεσε, χωρίς να θίγεται, σε κάθε περίπτωση, η ουσία της. 

Ειδικότερα, στο αναθεωρημένο κείμενο του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου 

έχουν επέλθει, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο του 

νομοσχεδίου: 
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1. Διασαφηνίστηκε στον ορισμό του όρου “χορηγία”, που περιλαμβάνεται σ’ αυτό, ότι 

ο εν λόγω ορισμός δεν περιλαμβάνει την κρατική χορηγία που παρέχεται στο ΡΙΚ 

από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό για παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής 

νομοθεσίας.   

2. Διασαφηνίστηκε η πρόνοιά του με την οποία παρέχεται δυνατότητα στο ΡΙΚ να 

λειτουργεί ως παροχέας οπτικοακουστικών υπηρεσιών ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών εκπομπών, δηλαδή γραμμικών υπηρεσιών, καθώς και μη γραμμικών 

υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των κατά παραγγελία υπηρεσιών, ώστε η εν 

λόγω δυνατότητα να ασκείται από αυτό τηρουμένων των όρων, προϋποθέσεων ή 

περιορισμών των αδειών ή εξουσιοδοτήσεων που χορηγούνται στο ΡΙΚ, δυνάμει 

των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων και των περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων.  

3. Διασαφηνίστηκε η πρόνοιά του που απαγορεύει τη διαφήμιση παιδικών 

παιχνιδιών, γραφείων στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών από το πρωί μέχρι τις 

ώρες που καθορίζονται σ’ αυτό, ώστε να οριστεί ότι η εν λόγω απαγόρευση θα 

αρχίζει από τις 6.00 το πρωί. 

4. Προστέθηκε σ’ αυτό πρόνοια με την οποία τροποποιείται η διάταξη της υπό 

τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που καθορίζει ότι ο όρος “υψηλή τηλεθέαση” 

περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 19.00 και 21.00, ώστε το εν 

λόγω χρονικό διάστημα να καθοριστεί μεταξύ των ωρών 19.00 και 22.00. 

5. Τροποποιήθηκε η πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία η εμφάνιση λογοτύπου 

χορηγίας απαγορεύεται κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων, ντοκιμαντέρ 

και θρησκευτικών προγραμμάτων, ώστε αυτή να επιτρέπεται μόνο για ένα λεπτό 



23 
 

στην έναρξη του προγράμματος και για ένα λεπτό πριν από τη λήξη του 

προγράμματος. 

6. Τροποποιήθηκε η πρόνοιά του με την οποία παρέχεται από το ΡΙΚ το δικαίωμα 

απάντησης σε πρόσωπο του οποίου θίγονται τα νόμιμα συμφέροντα κατά τη 

διάρκεια προγράμματος, η οποία θα πρέπει να προβληθεί ή να ανακοινωθεί εντός 

τριών ημερών από τη λήψη της ή από την ημέρα που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

ζητήσει από το ΡΙΚ την εφαρμογή της εν λόγω πρόνοιας κατά προτίμηση στο ίδιο 

πρόγραμμα που έγινε η σχετική αναφορά, έτσι ώστε να αντικατασταθούν οι τρεις 

μέρες, που αναφέρονται πιο πάνω, από το χρονικό διάστημα των επτά ημερών.  

Περαιτέρω, διασαφηνίστηκε στην εν λόγω πρόνοια ότι σε περίπτωση μετάδοσης 

απάντησης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, το ΡΙΚ θα έχει δικαίωμα περιορισμού στην 

έκταση της απάντησης, όταν αυτή είναι δυσανάλογα μακροσκελής σε σχέση με την 

αναφορά που την προκάλεσε, χωρίς να θίγεται, σε κάθε περίπτωση, η ουσία της. 

7. Διασαφηνίστηκε στην πρόνοιά του με την οποία προβλέπεται ότι, σε περίπτωση 

που το ΡΙΚ ασκεί αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης εκδηλώσεων μεγάλου 

ενδιαφέροντος για το κοινό, οφείλει να παρέχει σε άλλους οργανισμούς σύντομα 

αποσπάσματα από τις εν λόγω εκδηλώσεις αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς 

προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, με δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους, 

ότι τα εν λόγω προγράμματα γενικής ειδησεογραφίας αφορούν τα δελτία ειδήσεων 

και τα επικαιρικά προγράμματα και ότι οι εν λόγω όροι περιλαμβάνουν 

οικονομικούς και άλλους όρους.  Περαιτέρω, προστέθηκε στους καθοριζόμενους σ’ 

αυτήν όρους μετάδοσης των εν λόγω αποσπασμάτων και η υποχρέωση του 

τηλεοπτικού οργανισμού που προβάλλει τα εν λόγω αποσπάσματα να διατηρεί 

στην οθόνη το λογότυπο του ΡΙΚ, εφόσον τα έχει εξασφαλίσει από αυτό, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της προβολής τους. 
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8. Τροποποιήθηκε η πρόνοιά του με την οποία απαγορεύεται ανθυγιεινά τρόφιμα να 

συνοδεύουν ή να περιλαμβάνονται σε προγράμματα που παρακολουθούν παιδιά, 

ώστε το ΡΙΚ, σε συνεργασία με τους παροχείς υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων, να υποχρεούται να αναπτύξει κοινό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις 

ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οι οποίες συνοδεύουν ή 

περιλαμβάνονται σε προγράμματα για παιδιά.  Περαιτέρω, προβλέπεται στην 

πρόνοια αυτή ότι ο εν λόγω κώδικας θα υποβληθεί στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου για έγκριση το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης 

της εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, στον οποίο θα επισυναφθεί κατάλογος 

ανθυγιεινών τροφίμων, που θα συντάσσεται και θα αναθεωρείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν 

ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, 

όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, και ομόφωνα εισηγείται 

στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους. 

 Παράλληλα, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να καταθέσει, το 

συντομότερο δυνατό, στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο που θα τροποποιεί τον περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο, στο οποίο, σύμφωνα με τον 

εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, θα ρυθμιστούν τα πλείστα θέματα τα οποία 

είχαν τεθεί από τις ενδιαφερόμενες πλευρές στην επιτροπή κατά τη συζήτηση των 

νομοσχεδίων. 
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