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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

6π Άρ. 1503 της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου (Επιβολή Εισφοράς) Νόμος 
τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έηίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 14 τοΟ 1979 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΒΟΛΗ Σ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΥΠ Ε Ρ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙ ΚΟΥ 1Δ Ρ ΥΜ ΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Επειδή το Ραδιοφωνικών "Ιδρυμα Κύπρου αποτελεί δργανισμόν Προοίμιαν. 
δημοσίου δικαίου μεταξύ τών λειτουργιών του οποίου περιλαμβά
νεται και ή λειτουργία ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής υπηρεσίας 

•δι' εξυπηρέτηση/ του κοινοΟ. 

Και επειδή ή υπηρεσία αϋτη άποτελεϊ είς το σύγχρονον κράτος 
ουσιώδη κοινωνικήν λειτούργίαν. 

Και έτιειδή διά την λειτούργίαν της υπηρεσίας ταύτης το Ραδιο
φωνυκόν "Ιδρυμα Κύρου Ιχει ανάγκην των απαραιτήτων διά τήν 
λειτούργίαν αύτου πόρων. 

Και επειδή οί πόροι τοΟ Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου κυρίως 
προερχόμενοι έ κ τελών εκδόσεως άδειων ραδιοφώνων ή τηλεορά
σεων εΐναι ανεπαρκείς διά τήν λειτουργία^ του 'Ιδρύματος και τήν 
έκπλήρωσιν της κοινωνικής αύτοΟ αποστολής. 

Και επειδή εκρίθη αναγκαία ή έπιδολή φορολογίας προς τόν 
σκοπόν τούτον, κοπαργ ου μένων απάντων τών μέχρι τούδε καταβλη
τέων τελών ραδιοφώνων καΐ /τηλεοράσεων. 

Διά ταΟτά ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ραδιοφωνϋκου Ίδρύ- Συναπικός 

ματος Κύπρου (Έπιδολή ΕΙσφορας) Νόμος του 1979. τίτλος. 

2. *Εν τω παρόντι Νόμφ έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη «Ερμηνεία, 
διάφορος €ννοια— 

«*Αρχή» σηιμαίνει τήν 'Αρχήν 'Ηλεκτρισμού Κύπρου* 
«άρχαι τοπικής διουκήσεως» σημαίνει δηιμοτυκά συμβούλια, συμ

βούλια βελτιώσεως καΐ χωριτικάς αρχάς* 
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'•εισφορά» σημαίνει την δια τοΟ παρόντος Νόμου επιβαλλομένη ν 
ίΐίσφοραν προς δφελος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου" 

«"Ιδρυμαχ σημαίνει τό Ραδιοφωνιικόν "Ιδρυμα Κύπρου" 
οργανισμός δημοσίου δικαίου» σημαίνει τήίν 'Αρχήν Ηλεκτρι

σμού Κύπρου, την 'Αρχήν Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, τό Ραδιοφω
νίικόν "Ιδρυμα Κύπρου καΐ περιλαμβάνει παν έτερον νσμί'κόν πρό
σωπον δη'μασίου δυκαίου ή έτερον όργανισμόν δημοσίου δικαίου 
άνευ ναμϋκής πρσσωιπιικστητος Ιδρυομένων προς τό δημόσιον συμ
φέρον ύπό Νόμου, των οποίων τα κεφάλαια παρέχονται είτε εΐναι 
ήγγυημένα υπό της Δημοκρατίας έν η δέ περιπτώσει ή έπιχείρησις 
σισκεΐται ύπό τοιούτου ναμιικοϋ προσώπου ή όργανϋαμοΟ έφ' δσον 
ή διούκησις αύτου τελεί ύπό τόν έλεγχαν της Δημοκρατίας" 

<Ύ·πουργός» σηίμαίνει τον Ύπουργόν Εμπορίου καΐ Βιομηχανίας' 
«μετρητής έκτος αίχμής (off peak)* σηίμαίνει μετρητήν αϊ εν

δείξεις του όποιου άναφέρονΓαι εις κατανάλωσιν είδιικής ηλεκτρι
κής ενεργείας κυρίως διά σκοπούς θερμάνσεως και τοποθετού
μενοι' καί λειτουργούντα παραλλήλως προς τόν μετρητήν κατα
ναλώσεως ηλεκτρικής ενεργείας. 

'Επιβολή 
εΙσφορας. 

Τρόπος όπο-
λογνομοΟ. 

3. (1) Επιβάλλεται επί παντός κατόχου μετρητού καταναλώσεως 
ηλεκτρικής ενεργείας της *Αρχης κατά διμηνίαν είσφορά υπέρ τού 
Ιδρύματος. 

(2) Απαλλάσσονται της έν λόγω είσφοράς ή Δημοκρατία, οί 
οργανισμοί δημοσίου δικαίου, αϊ έκκλησίαι, αϊ άρχαί τοπικής διοι
κήσεως έν σχέσει προς τόν 6π* αύτων όδικόν φωτισμόν καί ol κατα
ναλωταί έν αναφορά προς μετρητήν έκτος αίχμής (off peak), προς 
μετρητήν είς έκκλησιαστικόν τάφον, άντλιοστάσιον καί κλιμακοστά
σιον πολυκατοικίας ώς καί μετρητήν οσάκις ή κατανάλωσις δέν 
ύπερβαίνη τά 40 κιλοβάτ άνά διμηνίαν έν περιπτώσει διατιμήσεως 
οικιακής χρήσεως καί τά 500 κιλοβάτ άνά διμηνίαν έν περιπτώσει 
πάσης ετέρας διατιμήσεως. 

4. ΤΙ είσφορά αϋτη υπολογίζεται έπι της καταναλισκομένης κατά 
διμηνίαν'ηλεκτρικής ενεργείας κατά τάς ενδείξεις του μετρητού, κλι
μαΐκουιαι δέ ώς ακολούθως : 

(α) Διατίμησις οίκιακής χρήσεως : 
'Ομάς Καταναλώσεως Διμηνιαία Έπιβάρυνσις 

£ ΜΙλς 
41-75 ωχβ 0.300 
76--100 » 0.700 

101-150 » 1.000 
151-200 » 1.500 
201-250 » 2.003 
251-300 » 2.800 
301-400 » 3.200 
401-500 > 3.600 
501-600 » 4.000 
601-900 » 4500 
901 καί άνω 5.000 
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(Ρ) Πάσα έτερα διατίμησις : 
Όμάς Καταναλώσεως Διμηνιαία Έπιβάρυνσις 

£ ΜΙλς 
301 2000 ωχβ 1.000 

2001 - 5000 » 2.000 
5001 10000 » 4.000 

10001 και ανω 10.000 
Νυ> ϊται δτι ίν περιπτώσει χαθ' Ί\ν ή "Αρχή ήθελεν αποφασίσει νά 

ί κδίδη τους λογαριασμούς αυτής κατά μήνα, ή ανωτέρω κλιμάκωσις 
θά άναθεωρηθη τηρουμένων των αναλογιών. 

5. (Ι) Ή δυνάμει του άρθρου 4 επιβαλλομένη εισφορά συνεισπράτ Τρόποςείσ 
τεται ύπό της 'Αρχής μετά του είς αυτήν οφειλομένου άντιτίιμου της πράξεως, 
καταναλώσεως της ήλεικτρϋκής ενεργείας και επί της διδομένης απο
δείξεως καταχωρίζεται κεχωρισμένως τό ποσών της εΙσφορας. 

(2) Είς περϊιπτωοιν μή εμπροθέσμου καταβολής της εϊίσφορας ή 
Αρχή εφαρμόζει τάς κυρώσεις άς δι/καιουται νά έπιβάλη είς τους 
μή καταβάλλονιας τό άντίπμον της καταναλωθείσης ήλεικτρίικής 
ενεργείας, ό δε λογαριαομός επιστρέφεται είς τό "Ιδρυμα τό όποιον 
προβαίνει είς τήν εΐσπραξιν του οφειλομένου ποσού" κατά τόν αυτόν 
τρόπον καθ' δν είσπράττονται ποσά οφειλόμενα είς τήν Δημοκρατίαν. 

6. (1) Δι* αποφάσεως του 'Υπουργού, δημοσιευομένης είς τήν έπί Τρόπος 
(τημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζεται ή τυ<χόν καταβλη Αποδόσεως 
τέα εις τήν 'Αρχήν προμήθεια διά τάς παρ* αυτής δυνάμει του' πα «icεισφοράς. 
ρόνίΌΓ Νόμου είαπραττσμένας εί'αφοράς. Ή προμήθεια αυτή εν 
υύδεμίφ περιπτώσει δύναται νά ύπερβη τό 2"° του ποσού αυτών. 

(2) Τό εναπομένον πσοον μετά τήν άφαίρεσιν της προμηθείας της 
Αρχής κατατίθεται υπό ταύτης είς πίστιν του Ιδρύματος, εις λογα
ριασμόν όριζόμενον ύπ* αύτου. 

7. Όφόιλαι ύπό κατόχων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων άναγόμεναι Παρελθούσα 
■εις χρόνον μέχρι της εφαρμογής του παρόντος Νόμου δεν θεωρούνται οφειλή. 
παρΌγεγραμμέναι και εισπράττονται οπό του Ιδρύματος. 

8. (1) Πάσα γενική ή είδυκή διάταξις αντικείμενη είς τάς δια Κοπάργησις
τάζεις του παρόντος Νόμου ή αναφερομένη είς θέματα ρυθμιζόμενα 
ΰπ* αύτου καταργείται. 

(2) "Ανζο βλάβης ή έιπηρεαισμοΰ της γενυκότητος του εδαφίου (1), 
τό άρθρον 2 του περί Ραδιοφωνικού ΊΙδρύματος Κύιπρου (Τροποποι
ητικού) Νόμου του 1972'καταργείται.. 6ΐτοΰΐ972. 

9. Ή Ισχύς τοΟ παρόντος Νόμου άρχεται τήν 1ην Μαρτίου, 1979. "Ενυιρξις 
ισχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμου. 


