
E.E. Παρ. I (I), 
Αρ. 2699, 23.4.92 

693 Ν. 29(Ι)/92 

Ο περί Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 29(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τηλεοπτικών Σταθμών 

Νόμος του 1992. 
2. Στον παρόντα Νόμο— 

«άδεια» σημαίνει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 
τηλεοπτικού σταθμού· 

«αδειούχος σταθμός» σημαίνει κάθε τύπου τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο 
χορηγήθηκε άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Υπουργικό Συμβούλιο* 
«Επιτροπή» σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοφωνίας που 

προβλέπεται από το άρθρο 3 των περί Ραδιοφωνικών Σταθμών Νόμων 
του 1990 και 1991· 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. 
3. Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα— 

(α) Να συμβουλεύει για τη χορήγηση, ανάκληση, ανανέωση ή 
τροποποίηση των αδειών 

(β) να ζητά να της δίδεται οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά τη 
λειτουργία των σταθμών, ιδίως όσο αφορά την τήρηση των 
αρχών λειτουργίας των εκπομπών και μετάδοσης των διαφη
μίσεων και να ζητά να διεξάγεται οποιαδήποτε ενέργεια 
προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς ή είναι 
αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών της. 

4.—(1) Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεο
πτικού σταθμού ο οποίος να εκπέμπει στις καθορισμένες από τη Διεθνή 
Ένωση Τηλεπικοινωνιών συχνότητες. 

(2) Ο καθορισμός της συχνότητας στην οποία θα εκπέμπει τηλεο
πτικός σταθμός γίνεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και αναγράφεται στη σχετική άδεια. 

5. Οι άδειες χορηγούνται για το δημόσιο συμφέρον. Οι τηλεοπτικοί 
σταθμοί έχουν σκοπό την αντικειμενική και αμερόληπτη μετάδοση 
πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της 
τέχνης, και πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθμη των εκπομπών 
τους, ώστε να ανταποκρίνονται στην κοινωνική αποστολή τους και να 
προάγουν την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 

6.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί ύστερα από συμβουλή της 
Επιτροπής να εκδώσει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 
τηλεοπτικού σταθμού. 

(2) Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού 
σταθμού μπορεί να εκδοθεί και να χορηγηθεί μόνο— 

(α) Σε όλους μαζί τους μη προσφυγοποιημένους δήμους μιας 
επαρχίας, νοουμένου ότι, αν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

120 του 1990 
205 του 1991. 

Αρμοδιότητες 
Επιτροπής. 

Ίδρυση, 
εγκατάσταση 
και λειτουργία 
τηλεοπτικών 
σταθμών. 

Σκοπός 
ίδρυσης 
τηλεοπτικών 
σταθμών. 

Άδεια 
ίδρυσης, 
εγκατάστασης 
και 
λειτουργίας 
τηλεοπτικού 
σταθμού. 
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ΚεΦ. 113 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990. 

Κεφ. 116. 

Είδη 
άδειας. 
Αριθμός 
αδειών. 

Περιορισμοί 
στην έκδοση 
αδειών. 

(β) 

(γ) 

ομοφωνία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, η άδεια 
εκδίδεται από κοινού προς όσους δήμους της επαρχίας έχουν 
προσυπογράψει την αίτηση. Όσοι δήμοι δεν έχουν προ
συπογράψει την αίτηση δικαιούνται οποτεδήποτε να συμ
περιληφθούν στη σχετική άδεια, τηρουμένων των όρων και των 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στους Κανονισμούς. 
Σε όλους μαζί τους προσφυγοποιημένους δήμους σε καθεμιά από 
τις ελεύθερες επαρχίες, νοουμένου ότι, αν αποδειχθεί ότι δεν 
υπάρχει ομοφωνία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, η 
άδεια εκδίδεται από κοινού προς όσους προσφυγοποιημένους 
δήμους έχουν προσυπογράψει την αίτηση. Όσοι προσφυγο
ποιημένοι δήμοι δεν έχουν προσυπογράψει την αίτηση δικαι
ούνται οποτεδήποτε να συμπεριληφθούν στη σχετική άδεια, 
τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται 
στους Κανονισμούς. 
Σε εταιρεία που γράφτηκε και απέκτησε νομική προσωπικότητα 
με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, με την προϋπόθεση ότι όλοι 
οι μέτοχοι της είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο· 

(δ) σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία που γράφτηκε με βάση 
τον περί Συνεταιρισμών Νόμο, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι 
εταίροι είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και δια
μένουν μόνιμα σ'αυτή. 

7. Η άδεια μπορεί να είναι είτε παγκύπρια είτε τοπική. 

8.—(1) Απαγορεύεται η έκδοση περισσότερων της μιας αδειών στο 
ίδιο πρόσωπο. 

(2) Απαγορεύεται η, δυνάμει της παραγράφου (α) ή της παραγράφου 
(β) του εδαφίου (2) του άρθρου 6, έκδοση πέραν της μίας αδειών ανά 
επαρχία. 

9.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Νόμου αυτού, 
δεν εκδίδεται άδεια σ' οποιαδήποτε εταιρεία, αν μεταξύ των μετόχων της 
υπάρχει πρόσωπο φυσικό ή νομικό, που κατέχει πέραν του 10% του 
καταβεβλημένου εκάστοτε κεφαλαίου της και έχει μόνο ή μαζί με 
άλλους άδεια σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή κατέχει πέραν του 5% του 
καταβεβλημένου εκάστοτε κεφαλαίου οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που 
έχει τέτοια άδεια ή είναι σύμβουλος. ή αξιωματούχος οποιασδήποτε 
άλλης εταιρείας που έχει τέτοια άδεια. 

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Νόμου αυτού, δεν 
εκδίδεται άδεια σ' οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει πέραν του 5% του 
εκάστοτε καταβεβλημένου κεφαλαίου εταιρείας η οποία έχει άδεια 
σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή είναι σύμβουλος ή αξιωματούχος 
οποιασδήποτε εταιρείας που έχει τέτοια άδεια. 

(3) Δεν εκδίδεται άδεια σε οποιαδήποτε εταιρεία, αν μεταξύ των 
μετόχων της υπάρχει πρόσωπο φυσικό ή νομικό που κατέχει πέραν του 
25% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ή το οποίο μαζί με τη σύζυγο ή 
άλλο συγγενή του μέχρι και του τρίτου βαθμού κατέχει τέτοιο ποσοστό 
ή το οποίο ελέγχει εξαρτημένες από αυτό εταιρείες που κατέχουν μαζί 
τέτοιο ποσοστό. 
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10. Η αίτηση για την έκδοση άδειας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο 
απευθύνεται προς την αρμόδια αρχή και συνοδεύεται από τα καθο
ριζόμενα τέλη. 

11.—(1) Κάθε άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο δύναται 
να εκδοθεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς, περιλαμβανομένων 
όρων ή περιορισμών ως προς τη θέση και φύση του σταθμού, τους 
σκοπούς, τη λειτουργία και τις συσκευές που θα εγκατασταθούν ή θα 
χρησιμοποιηθούν, που θα προβλέψουν Κανονισμοί ή που θα κρίνει 
σκόπιμο να επιβάλει η αρμόδια αρχή στα πλαίσια των Κανονισμών. 

(2) Κάθε αίτηση για τη χορήγηση άδειας εξετάζεται σε πρώτο στάδιο 
από την Επιτροπή, που διαβιβάζει συμβουλευτική έκθεση προς την 
αρμόδια αρχή. 

(3) Η άδεια ισχύει, εκτός αν ανακληθεί προηγουμένως, για περίοδο 
δέκα χρόνων και μπορεί να ανανεώνεται για άλλα πέντε χρόνια κάθε 
φορά. 

(4) Διακοπή της λειτουργίας του σταθμού για περίοδο έξι συνεχών 
μηνών συνεπάγεται λήξη της άδειας. 

12. Για τη χορήγηση και την ανανέωση άδειας ίδρυσης, εγκα
τάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού διερευνώνται κυρίως— 

(α) Η τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου ή υπάρχοντος σταθμού 
και ιδιαίτερα ή διασφάλιση των τηλεπικοινωνιακών, των 
ηλεκτρονικών μέσων μαζικής επικοινωνίας και των αερο
μεταφορών, 

(β) Η πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος: 
Νοείται ότι για την εξακρίβωση της πληρότητας και ποιό

τητας του προγράμματος κατά τη χορήγηση της άδειας 
λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία: 

(i) Οι γνώσεις, η εμπειρία και η ικανότητα των τακτικών 
συνεργατών, 

(ii) Η προγραμματική δέσμευση για την ανάπτυξη των 
τομέων της ενημέρωσης, της επιμόρφωσης και της 
ψυχαγωγίας και η προσφορά προς όλες τις μορφές του 
λόγου και της τέχνης, καθώς και η ύπαρξη μεγάλης 
πιθανότητας με βάσιμη προσδοκία για τήρηση των 
δεσμεύσεων αυτών. 

13.—(1) Κάθε άδεια που χορηγείται με βάση τον παρόντα Νόμο είναι 
προσωποπαγής. 

(2) Σε περίπτωση που η άδεια χορηγείται σε εταιρεία δε γίνεται 
οποιαδήποτε τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της 
ούτε οποιαδήποτε μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις 
μετοχές της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 
Υπουργικού Συμβουλίου ενώ το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, αν το 
θεωρήσει λογικό, να αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεση του. 

(3) Κατά τη μελέτη της παραχώρησης ή μη της συγκατάθεσης του για 
αλλαγή στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό εταιρείας που έχει 
άδεια, ή για μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές 
της, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που χρησι
μοποιήθηκαν στην αρχική διαδικασία επιλογής. 

14.—(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί, με εμπεριστατωμένη και πλήρως 
αιτιολογημένη απόφαση της, αφού προηγουμένως ακούσει τον ενδια

Αίτηση 
για 
άδεια. 

Άδεια. 

Όροι 
χορήγησης 
και ανανέωσης 
άδειας 
ίδρυσης, 
εγκατάστασης 
και 
λειτουργίας 
τηλεοπτικού 
σταθμού. 

Μορφή 
άδειας. 

Ανάκληση 
άδειας. 
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Κεφ. 154 
3 του 1962 

43 του 1963 
41 του 1964 
69 του 1964 
70 του 1965 
5 του 1967 
58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
59 του 1974 
3 του 1975 
13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982. 

86 του 1983 
186 του 1986 
111 του 1989 
236 του 1991. 

Αρχές που 
διέπουν τις 
εκπομπές. 

Δυσφήμηση. 
Κεφ. 148 
87 του 1973 
54 του 1978 

156 του 1985 
41 του 1989. 

Ισότιμη 
μεταχείριση 
των κομμάτων. 

φερόμενο και εξασφαλίσει τη γνώμη της Επιτροπής, να ανακαλέσει 
οποτεδήποτε οποιαδήποτε άδεια τηλεοπτικού σταθμού— 

(α) Αν αποδειχθεί ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 έπαυσαν να 
υφίστανται* 

(β) αν αποδειχθεί ότι δεν τηρούνται οι αρχές που καθορίζονται στο 
άρθρο 15' 

(γ) σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των όρων της άδειας* 
(δ) σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης από τη χορήγηση ή 

τελευταία ανανέωση της άδειας για οποιοδήποτε από τα 
αδικήματα του Μέρους II του Ποινικού Κώδικα, όπως τροπο
ποιήθηκε με βάση οποιοδήποτε νόμο βρίσκεται σε ισχύ* 

(ε) 

(στ) 

σε περίπτωση που η άδεια εξασφαλίστηκε με την παροχή 
ψευδούς ή παραπλανητικής πληροφόρησης κατά την υποβολή 
αίτησης για παροχή άδειας· 
σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης πέραν των έξι 
μηνών της έναρξης λειτουργίας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
που καθορίστηκε στην αίτηση. 

(2) Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας δεν επιστρέφονται τα τέλη που 
καταβλήθηκαν σε σχέση με αυτή. 

15. Οι εκπομπές κάθε αδειούχου τηλεοπτικού σταθμού διέπονται από 
τις αρχές— 

(α) Της αντικειμενικότητας, της πληρότητας και της επικαιρότητας 
της πληροφόρησης, 
της υψηλής ποιότητας· 
της πολυφωνίας· 
της διαφύλαξης της ποιότητας της γλώσσας· 
του σεβασμού της προσωπικότητας, της υπόληψης και του 
ιδιωτικού βίου του ατόμου* 
του σεβασμού των ιδεωδών της Δημοκρατίας και των ανθρώ

πινων δικαιωμάτων 
της διαφύλαξης της εθνικής ταυτότητας και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του λαού της Κύπρου. 

16. Η δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου μέσω τηλεοπτικού 
σταθμού συνιστά λίβελλο και διέπεται από τις σχετικές πρόνοιες του 
περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου και του κοινοδικαίου. 

(β) 
(γ) 
(δ) 
(ε) 

(στ) 

(Q 

17. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να μεταχειρίζονται τα πολιτικά 
κόμματα με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται αναφορικά με το θέμα αυτό 
στη νομοθεσία που διέπει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. 
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18.—(1) Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει θιγεί από οποιαδήποτε 

εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού δικαιούται, κατόπιν καταβολής του 
καθοριζόμενου τέλους, να ζητήσει εγγράφωξ μέσα σε ένα μήνα από την 
εκπομπή και να λάβει μέσα σε επτά ημέρες από την ημέρα που το 
ζήτησε αντίγραφο της σχετικής εκπομπής. 

(2) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή πρόσωπο εξουσιο
δοτημένο από αυτόν δικαιούται, χωρίς την καταβολή τέλους, να ζητήσει 
εγγράφως την άμεση λήψη αντιγράφου οποιασδήποτε εκπομπής που 
δυνατόν να συνιστά αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ο αδειούχος είναι 
υποχρεωμένος να φυλάσσει και να διατηρεί αυτούσια την ταινίακασέτα 
για διάστημα επτά ημερών και το ηχητικό μέρος των ταινιώνκασετών 
των εκπομπών για διάστημα σαράντα πέντε ημερών από την εκπομπή 
τους. 

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Υπουργός μπορεί 
να διατάξει τη φύλαξη και διατήρηση συγκεκριμένης ταινίαςκασέτας ή 
του ηχητικού μέρους της για διάστημα μεγαλύτερο των επτά ή των 
σαράντα πέντε ημερών, ανάλογα με την περίπτωση, αν αυτό απαιτείται 
κατά την κρίση του. 

19.—(1) Ο χρόνος που διατίθεται για εκπομπή διαφημίσεων, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν του ημερήσιου συνολικού 
χρόνου των τηλεοπτικών εκπομπών και τα δέκα λεπτά ανά ώρα 
προγράμματος. 

(2) Απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων οι οποίες είναι αντίθετες 
με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία των εκπομπών, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 15. 

(3) Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων καπνού. 
(4)(α) Απαγορεύεται η.διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών από το πρωί 

και μέχρι τις 10 το βράδυ καθημερινά. 
(β) Απαγορεύεται η διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών από το πρωί και 

μέχρι τις 11 το βράδυ κατά τη διάρκεια— 
(i) Των σχολικών αργιών, όπως αυτές καθορίζονται στους εκάστοτε 

ισχύοντες Κανονισμούς περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχο

λείων Μέσης Εκπαίδευσης· 
(ϋ) του Σαββάτου και της Κυριακής* και 

(Hi) των ημερών που προηγούνται των πιο πάνω. 
(5) Ο αδειούχος τηλεοπτικός σταθμός δικαιούται να αρνηθεί τη 

μετάδοση διαφημίσεων, μόνο αν αυτές δεν πληρούν τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον 
παρόντα Νόμο. 

20.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο καθιδρύει, εγκαθιστά ή λειτουργεί 
τηλεοπτικό σταθμό χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής ή κατά 
παράβαση των όρων της άδειας του είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και 
υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου ή σε χρηματική ποινή δύο 
χιλιάδων λιρών ή και στις δύο ποινές 

(2) Ο κάτοχος άδειας ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 17 
είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες λίρες. 

21.—(1) Ο ετήσιος ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως κάθε 
αδειούχου σταθμού δημοσιεύονται μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους σε δύο καθημερινές εφημερίδες. 

Αντίγραφα 
εκπομπής. 

Διαφημίσεις. 

Ποινικά 
αδικήματα. 

Οικονομικά 
τηλεοπτικών 
σταθμών. 
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(2) Αντίγραφο του πιο πάνω ισολογισμού και απολογισμού απο

στέλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία στην Επιτροπή. 
, (3) Οι κάτοχοι άδειας τηλεοπτικού σταθμού οφείλουν να παρέχουν 
την αναγκαία διευκόλυνση για κάθε τεχνικό έλεγχο από τις αρμόδιες 
κυβερνητικές υπηρεσίες. 

Κανονισμοί. 22.—(1) Για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου το 
Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς. 

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του άρθρου αυτού, οι 
Κανονισμοί μπορούν να προβλέπουν και να ρυθμίζουν τα ακόλουθα 
θέματα: 

(α) Τον τύπο της αίτησης που θα υποβάλλεται για έκδοση ή 
ανανέωση άδειας και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα τη 
συνοδεύουν 

(β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν οι τηλεο

πτικοί σταθμοί* 
(γ) τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν οποιαδήποτε 

αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας* 
(δ) τη δημιουργία επιτροπών εμπειρογνωμόνων ή άλλων κατάλ

ληλων ατόμων, για να ερευνούν και να συμβουλεύουν την 
αρμόδια αρχή για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της με βάση τον 
παρόντα Νόμο* 

(ε) την ισότιμη μεταχείριση των πολιτικών κομμάτων, και ιδιαίτερα 
κατά την προεκλογική περίοδο* 

(στ) τρόπους ελέγχου εκπλήρωσης από οποιοδήποτε αδειούχο 
τηλεοπτικό σταθμό των όρων της άδειας του και των δυνάμει 
του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων του* 

. (ζ) κώδικα που να διέπει με λεπτομέρεια τα των διαφημίσεων που 
νά μην είναι δυσμενέστερος από αυτόν που ισχύει στο 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου* 

(η) τον ελάχιστο αριθμό ωρών εκπομπής* 
(θ) τον καθορισμό ποσού και την εξασφάλιση πληρωμής του με 

τραπεζική εγγύηση για ικανοποίηση οποιασδήποτε δικαστικής 
απόφασης κατά του αδειούχου τηλεοπτικού σταθμού από 
οποιαδήποτε αιτία* 

(ι) τον τύπο άδειας και τους όρους αυτής* 
(ια) τον τρόπο τήρησης και δημοσίευσης των ισολογισμών και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως οποιουδήποτε τηλεοπτικού σταθμού, 
έτσι ώστε να δηλώνονται οι πόροι του σταθμού, καθώς επίσης 
και οι διαφημίσεις, τα δάνεια και οι συνεισφορές* 

(ιβ) τη δημοσίευση σε δύο καθημερινές εφημερίδες του ετήσιου 
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οποιουδήποτε 
τηλεοπτικού σταθμού* 

(ιγ) τη δημιουργία Επιτροπών δεοντολογίας* 
(ιδ) τη διασφάλιση ισότητας σε περίπτωση κομματικών εκπομπών 
(ιε) τις αρχές που διέπουν τις εκπομπές, όπως αυτές που περι

λαμβάνονται στο άρθρο 15* 
(ιστ) την επιβολή τελών και δικαιωμάτων για την υποβολή αίτησης 

για έκδοση και ανανέωση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμών* 
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(ιζ) τη δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών σταθμών και τη διατύπωση 

προγράμματος με δυνατότητα απαγόρευσης εν όλω ή εν μέρει* 
(ιη) τη δίκαιη κατανομή των συχνοτήτων μεταξύ των αιτητών και 

ότι κανένα πρόσωπο δεν αποκτά δικαίωμα προτεραιότητας σε 
συχνότητα που του παραχωρήθηκε κατά την ανανέωση της 
άδειας τόυ· 

(ιθ) την επιβολή χρηματικών ποινών για παράβαση των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 

(κ) τον καθορισμό οποιουδήποτε άλλου σχετικού θέματος σε σχέση 
με το οποίο ο παρών Νόμος δεν περιέχει οποιαδήποτε διάταξη. 

(3) Οι πιο πάνω Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντι
προσώπων για έγκριση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του 
περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που 
Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου του 1989. 

23. Τίποτε από τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζει 
ή δε δύναται να ερμηνευθεί ότι επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τον 
περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμο. 

24.—(1) Μέχρι την έναρξη της ισχύος των δυνάμει του παρόντος 
Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών, η αρμόδια αρχή δύναται να εκδίδει 
άδειες προσωρινής ισχύος. 

(2) Κατά την έκδοση αδειών με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού 
η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 12. 

(3) Οι άδειες που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) διέπονται και οι 
αδειούχοι δεσμεύονται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 13, 15, 16, 17, 18 
και 19. 

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να, επιβάλει στους κατόχους αδειών 
όρους κατά την κρίση της και εντός του πνεύματος του παρόντος Νόμου. 

(5) Κάθε άδεια προσωρινής ισχύος που εκδίδεται με βάση το άρθρο 
αυτό εκπνέει μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών. 

(6) Αδειούχος προσωρινής άδειας δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα 
για προνομιακή μεταχείριση αναφορικά με την έκδοση άδειας δυνάμει 
του παρόντος Νόμου. 

99 του 1989. 

Επιφύλαξη. 
Κεφ. 300Α. 
46 του 1959 
Α21 του 1960 
20 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 
68 του 1985 
212 του 1987 
284 του 1987 
9 του 1988 

204 του 1991 
238 του 1991. 
Προσωρινές 
άδειες. 


