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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»  

Με το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο (Παράρτημα I) 
ενσωματώνονται στον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κεφ. 300Α) Νόμο, 
τροποποιήσεις που σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, την μερική εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2018/1808/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον 
συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 
(Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), ενόψει των μεταβαλλόμενων 
συνθηκών της αγοράς. 

2. Συγκεκριμένα προτείνονται τροποποιήσεις διατάξεων που αφορούν 
θεματικές ενότητες όπως τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώληση, προσβασιμότητα 
από άτομα με αναπηρίες και παιδεία για τα Μέσα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ίση 
μεταχείριση με τους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
βάσει των διατάξεων του αντίστοιχου τροποποιητικού εναρμονιστικού 
νομοσχεδίου του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου (1998-
2020), ο οποίος έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. 
Αναφέρονται πιο κάτω ορισμένες ενδεικτικές τροποποιήσεις, το σύνολο των 
οποίων έχει κωδικοποιηθεί στον συνημμένο Πίνακα Αντιστοιχίας (Παράρτημα II): 

(α) Το άρθρο 17A και 18ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιούνται 
προκειμένου να συμπεριληφθούν πρόνοιες που αφορούν τις οπτικοακουστικές 
εμπορικές ανακοινώσεις, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση των 
οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα και άλλα προϊόντα 
καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης. Επίσης 
ρυθμίζονται θέματα για την τηλεοπτική διαφήμιση ή/και τηλεπώληση αλκοολούχων 
ποτών για περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας ανηλίκων. 

(β) Το άρθρο 18Β του βασικού νόμου τροποποιείται προκειμένου να 
εισαχθούν πρόνοιες για την καταπολέμηση των διακρίσεων.  

(γ) Το άρθρο 18Γ του βασικού νόμου τροποποιείται για να επιτευχθεί 
ενίσχυση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες.   

(δ) Το άρθρο 18Δ του βασικού νόμου τροποποιείται για να υποστηριχθεί 
περαιτέρω η παιδεία στα μέσα. 

3. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ορισμένες αναγκαίες τροποποιήσεις 
του βασικού νόμου έτσι ώστε να επιτευχθεί αντίστοιχη αντιμετώπιση της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης σε θέματα τηλεοπτικής διαφήμισης παιδικών παιχνιδιών και 
τυχερών παιγνιδιών και στοιχημάτων, σε συνέχεια της ψήφισης του περί 



Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροπ.) Νόμου του 2020 
(Ν.174(I)/2020). 

4.  Μετά την ετοιμασία του από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Εσωτερικών, το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο έτυχε 
του προβλεπόμενου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας και επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι. Επισυνάπτονται, επίσης, 
Αιτιολογική έκθεση και Ερωτηματολόγιο Αντικτύπου της νομοθεσίας ως 
Παραρτήματα ΙΙI και IV αντίστοιχα. 

5. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει διαδικασία 
παράβασης κατά της Δημοκρατίας, λόγω μη έγκαιρης μεταφοράς στην εσωτερική 
έννομη τάξη της εν λόγω Οδηγίας, η οποία προέκυψε στην πλειοψηφία των 
εμπλεκόμενων κρατών μελών εξαιτίας της περιπλοκότητας στην ετοιμασία 
σχετικών νομοσχεδίων, στις δυσκολίες διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης και 
επεξεργασίας των νομοσχεδίων ως απόρροια της πανδημίας του κορωνοϊού.  

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 23/3/2021 ενέκρινε 

το υπό αναφορά νομοσχέδιο (σχετικό Προσχέδιο Απόφασης επισυνάπτεται ως 

Παράρτημα V) και έχει εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να καταθέσει το 

πιο πάνω νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ψήφισή του σε Νόμο.   
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