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Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημο

σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 7(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ 
ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και Συνοπτικός 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος του 1998. ητλος. 
ΜΕΡΟΣ Ι —ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2. Στον παρόντα Νόμο— Ερμηνεία, 
"άδεια" σημαίνει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 

σταθμού· 
"αδειούχος σταθμός" σημαίνει κάθε τύπου τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό 

σταθμό στον οποίο χορηγήθηκε άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου· 
"Αρχή" σημαίνει την ανεξάρτητη Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου που 

ιδρύεται με βάση το άρθρο 3· 
"διαφήμιση" σημαίνει κάθε δημόσια αναγγελία που στοχεύει στην 

προώθηση της πώλησης, αγοράς ή ενοικίασης ενός προ ϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, στην προαγωγή ενός σκοπού ή μιας ιδέας ή στην επίτευξη 
ορισμένων άλλων αποτελεσμάτων που επιθυμεί ο διαφημιστής και για την 
οποία έχει δοθεί χρόνος εκπομπής στο διαφημιστή έναντι αμοιβής ή 
παρεμφερούς ανταλλάγματος· 

"επιτροπή" σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης που 
ιδρύεται με βάση το άρθρο 11· 

"θεματικός σταθμός" σημαίνει σταθμό που προσφέρει καθορισμένου 
είδους πρόγραμμα· 

"μετάδοση" σημαίνει την πρώτη/αρχική μετάδοση του ραδιοφωνικού ή 
τηλεοπτικού προγράμματος που προορίζεται για το κοινό και η οποία 
μπορεί να είναι ασύρματη ή όχι, να γίνεται απευθείας ή μέσω δορυφόρου, 
με κώδικα ή χωρίς. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες επικοινωνιών 
που παρέχουν με προσωπική κλήση πληροφορίες ή άλλες υπηρεσίες, όπως 
οι υπηρεσίες τηλεαντιγράφων, οι τράπεζες ηλεκτρονικών δεδομένων και 
λοιπές συναφείς υπηρεσίες· 

"μικρός τοπικός σταθμός" σημαίνει σταθμό που σχεδιάστηκε, για να 
καλύπτει μια σχετικά μικρή κοινότητα ή περιοχή και ο οποίος λειτουργεί 
με περιορισμένη ισχύ και σε καθορισμένη περιοχή συχνοτήτων 

"παγκύπριος σταθμός" ή "δίκτυο" σημαίνει σταθμό που σχεδιάστηκε για 
να καλύπτει πέραν του 75% του πληθυσμού· 

"σταθμός" σημαίνει τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος 
λειτουργεί με βάση τον παρόντα Νόμο και μεταδίδει ή/και ανεμεταδίδει 
προγράμματα με ασύρματα ή ενσύρματα μέσα· 

"σταθμός κωδικοποιημένων εκπομπών" σημαίνει παγκύπριο ή τοπικό 
τηλεοπτικό σταθμό που μεταδίδει ή αναμεταδίδει προγράμματα σε 
συνδρομητές έναντι καταβολής αντιτίμου και του οποίου το 75% 
τουλάχιστο των εκπομπών μεταδίδεται σε κωδικοποιημένη μορφή· 
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"συγκαλυμμένη διαφήμιση" σημαίνει την προφορική ή οπτική 
παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, 
του σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός 
προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται 
σκόπιμα από το σταθμό μ ε ' διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να 
παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της 
παρουσίασης. Μια παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα, όταν 
γίνεται έναντι πληρωμής ή ανάλογης αμοιβής-

"συναφής υπηρεσία" σημαίνει κάθε υπηρεσία που συνίσταται στην 
αποστολή τηλεπικοινωνιακών σημάτων για μεταφορά με ασύρματη 
τηλεγραφία, με τη χρήση της ελεύθερης χωρητικότητας μέσα στα σήματα 
που μεταφέρουν, και κάθε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική υπηρεσία που. 
προσφέρεται σε συχνότητα που καθορίζεται από τον Υπουργό 
Συγκοινωνιοαν και Έργων: 

Νοείται ότι για τους τηλεοπτικούς σταθμούς ο υποτιτλισμός και η 
τηλεκειμενογράφηση (teletext) δε θεωρούνται συναφείς υπηρεσίες· 

"τηλεμπορία". σημαίνει τις άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το 
κοινό με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών έναντι πληρωμής, 
συμπεριλαμβανομένων ακίνητων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

"τοπικός σταθμός" σημαίνει σταθμό που σχεδιάστηκε για να καλύπτει 
πόλη ή επαρχία· 
. "Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών 

"χορηγία" σημαίνει τη συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου 
που δεν ασχολείται με δραστηριότητες εκπομπών ή με την προαγωγή 
οπτικοακουστικών έργων στην άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ενός 
προγράμματος, με στόχο την προώθηση του ονόματος, του εμπορικού 
σήματος ή της εικόνας αυτού του προσώπου. 

ΜΕΡΟΣ II—ΙΔΡΥΣΗ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Αρχή 3.—(1) Ιδρύεται ανεξάρτητη Αρχή, καλούμενη "Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 
Pc? l°- Κύπρου". 
τηλεόρασης ^ 
Κύπρου. (2) Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

(α) Χορηγεί, ανακαλεί, ανανεώνει και τροποποιεί άδειες με σκοπό την 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, 

(β) Εκδίδει εγκυκλίους, οδηγίες και συστάσεις για την τήρηση των αρχών 
του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας προς τις οποίες οι 
σταθμοί οφείλουν να συμμορφώνονται. 

(γ) Εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από παραστάσεις ζητήματα σχετικά 
με την τήρηση των αρχών που καθορίζονται στο άρθρο 26. 

(δ) Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στο τομέα της ραδιοτηλεόρασης 
και υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για βελτίωση, 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της σχετικής νομοθεσίας, 

(ε) Ελέγχει το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των σταθμών και των 
σταθμών κωδικοποιημένων εκπομπών με σκοπό τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας τους, καθώς και τον αποκλεισμό τάσεων, ενεργειών ή 
επιδιώξεων για συγκέντρωση, ολιγοπώληση ή μονοπώληση τους. 

(στ) Εξασφαλίζει τη δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία των 
εργαζομένων στο σταθμό και την αποτροπή επεμβάσεων, παρεμβάσεων 
και επηρεασμών στο έργο του δημοσιογράφου και του δημιουργού. 
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(ζ) Επιβάλλει κυρώσεις, αφού ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για παρά
βαση— 

(i) Των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που 
εκδίδονται με βάση αυτόν 

(ii) του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας έπειτα από αίτηση 
της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας· 

(iii) των όρων της άδειας· 
(iv) εγκυκλίων οδηγιών ή συστάσεων που εκδίδονται βάσει της 

παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου. 
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου "κύρωση" περιλαμβάνει 

σύσταση, προειδοποίηση, προσωρινή αναστολή λειτουργίας σταθμού για 
περίοδο όχι μεγαλύτερη των τριών μηνών, ανάκληση της άδειας όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος Νόμου, καθώς και επιβολή 
διοικητικού προστίμου για κάθε ημέρα παράβασης από το σταθμό του 
παρόντος Νόμου ή των όρων της άδειας ως ακολούθως: 

(i) Μέχρι Λ.Κ. 5.000 για παγκύπριο τηλεοπτικό σταθμό, 
(ii) μέχρι Λ.Κ. 2.000 για παγκύπριο ραδιοφωνικό σταθμό, 

(iii) μέχρι Λ.Κ. 1.000 για τοπικό τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό, 
(iv) μέχρι Λ.Κ. 500 για μικρό τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, 

(η) Συντάσσει έκθεση κάθε τρία χρόνια σχετικά με την ανάπτυξη της 
πολυφωνίας και τη συγκέντρωση μετοχών στους σταθμούς και στους 
σταθμούς κωδικοποιημένων εκπομπών, την οποία καταθέτει στο 
Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και της 
οποίας περίληψη δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημε

ρίδες, 
(θ) Ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με 

τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση 
αυτόν, 

(ι) Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την καλύτερη εφαρμογή της 
νομοθεσίας που διέπει τους σταθμούς και υποβάλλει σχετικές εισηγή

σεις, 
(ια) Ασκεί έλεγχο αναφορικά με την τήρηση από τους σταθμούς των διατά

ξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με 
βάση αυτόν, καθώς και των εγκυκλίων, οδηγιών ή συστάσεων που 
εκδίδονται από την ίδια με βάση την παράγραφο (β) του παρόντος 
εδαφίου. 

(3) Η Αρχή μπορεί— 
(α) Να ενάγει και να ενάγεται· 
(β) να αποκτά, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με 

αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
ακίνητη ή κινητή περιουσία για εκπλήρωση των σκοπών της· 

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να πωλεί,να ανταλ
λάσσει, να δωρίζει, να εκμισθώνει, να εκχωρεί ή με οποιοδήποτε 
τρόπο να διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία και να 
υποθηκεύει ή να επιβαρύνει την περιουσία της για την εκπλήρωση των 
σκοπών της· 
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Διορισμός και 
σύνθεση της 
Αρχής. 

Περιπτώσεις 
κένωσης 
θέσης στην 
Αρχή. 

Προσωρινή 
αντι
κατάσταση του 
προέδρου ή 
του αντι
προέδρου 
της Αρχής. 

Συνεδρίες και 
άλλες 
διαδικασίες 
της Αρχής. 

(δ) να εκτελεί κάθε πράξη που απαιτεί η εκπλήρωση των δυνάμει του 
παρόντος Νόμου σκοπών της ή που συντελεί στην εκπλήρωση των 
σκοπών της. 

(4) Η αρχή μπορεί να εργοδοτεί επ' αμοιβή εμπειρογνώμονες ή άλλα 
κατάλληλα πρόσωπα, για να τη συμβουλεύουν σε θέματα της αρμοδιότητας 
τους, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων δεοντολογίας των σταθμών και να 
συνιστά επιτροπές για το σκοπό αυτό. 

4.—(1) Η Αρχή απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και πέντε 
μέλη, που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

(2) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της Αρχής διορίζονται για 
περίοδο έξι ετών και προέρχονται από το χώρο των γραμμάτων, των τεχνών, 
της επιστήμης ή της τεχνολογίας ή είναι πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και ανα
γνωρισμένη πείρα στα θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, με ψηλό επαγγελ
ματικό και ηθικό επίπεδο. 

(3) Κανένα πρόσωπο δε διορίζεται μέλος της Αρχής, αν έχει άμεσο ή 
έμμεσο συμφέρον σε οποιαδήποτε ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση ή στο Ραδιο
φωνικό Ίδρυμα Κύπρου. 

(4) Ο πρώτος διορισμός της Αρχής από το Υπουργικό Συμβούλιο γίνεται 
μετά την πάροδο δύο μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

5.—(1) Η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους της Αρχής 
κενούται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Σε περίπτωση θανάτου· 
(β) σε περίπτωση παραίτησης που υποβάλλεται γραπτώς στο Υπουργικό 

Συμβούλιο· 
(γ) σε περίπτωση έκπτωσης που αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβού

λιο— 
(i) λόγω ανάληψης αξιώματος ή θέσης σε οποιοδήποτε πολιτικό 

κόμμα* ή 
(ii) λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. 

(2) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους 
της Αρχής κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό 
Συμβούλιο προβαίνει σε νέο διορισμό για πλήρωση της κενής θέσης για το 
υπόλοιπο της θητείας του. 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της Αρχής 
αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, το 
Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει προσωρινό αντικαταστάτη. Ο προσωρινός 
αυτός διορισμός τερματίζεται μόλις ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος, ανάλογα με 
την περίπτωση, αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντα του: 

Νοείσαι ότι τα πρόσωπα που διορίζονται σύμφωνα με τα πιο πάνω πρέπει 
να έχουν τα προσόντα και να τηρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα 
εδάφια (2) και (3) του άρθρου 4. 

7.—(1) Οι συνεδρίες της Αρχής συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή, σε 
περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος του προέδρου, από τον 
αντιπρόεδρο της Αρχής. Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και 
απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Αρχής επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ορισμένη για τη συνεδρίαση ημερομηνία. 

(2) Κατ' εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, συνεδρία 
της Αρχής κατά τα πιο πάνω συγκαλείται με πρόσκληση που επιδίδεται στα 
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μέλη της Αρχής σε εύλογο χρόνο πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση 
ημερομηνία. Η πρόσκληση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με τηλεγράφημα, 
τηλεμήνυμα ή φωτομήνυμα. 

(3) Ο πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρία της Αρχής όποτε το κρίνει αναγκαίο, 
οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς τρία 
τουλάχιστο μέλη, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση 
θέματα. Συνεδρία συγκαλείται μία φορά τουλάχιστο το μήνα. 

(4) Στις συνεδρίες της Αρχής προεδρεύει ο πρόεδρος. Σε περίπτωση 
απουσίας ή άλλου κωλύματος του προέδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και 

-σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος και των δύο, 
προεδρεύει το μέλος που επιλέγεται για το σκοπό αυτό από τα παριστάμενα 
μέλη. 

(5) Τέσσερα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι 
αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 

(6) Μέλος που έχει προσωπικό συμφέρον σε υπό συζήτηση θέμα οφείλει να 
το γνωστοποιεί στην Αρχή και να απέχει της συζήτησης και της ψηφοφορίας 
που γίνεται γι' αυτό.· 

(7) Η Αρχή ρυθμίζει η ίδια τη διαδικασία που θα ακολουθείται στις 
συνεδριάσεις της. 

(8) Στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη της Αρχής καταβάλλεται η 
προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό της Αρχής αποζημίωση. 

(9) Η χηρεία θέσης της Αρχής ή ελάττωμα στο διορισμό μέλους της δεν 
επιφέρει ακυρότητα των πράξεων ή των διαδικασιών της. 

8.—(1) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικής ή άλλης αρχής Εκπροσώπηση 
εκπροσωπείται από το διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο δεόντως "ΐζΑοκής-
εξουσιοδοτημένο από την Αρχή γι' αυτό το σκοπό. 

(2) Όλες οι συμβάσεις που συνάπτει η Αρχή υπογράφονται από τον 
πρόεδρο ή το διευθυντή της Αρχής ή από πρόσωπο το οποίο η Αρχή ορίζει 
γι' αυτό το σκοπό. 

ΜΕΡΟΣ III— ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
9.—(1) Η Αρχή έχει το δικό της γραφείο και υπηρεσίες που είναι Υπηρεσίες της 

αναγκαίες για την προώθηση των σκοπών της. Αρχής. 
(2) Η γενική διεύθυνση των εργασιών της Αρχής ανατίθεται στο διευθυντή 

της. 
(3) Ο διευθυντής και οι λοιποί υπάλληλοι της Αρχής διορίζονται από την 

ίδια και υπόκεινται στο διοικητικό και πειθαρχικό της έλεγχο. 
(4) Ο διευθυντής της Αρχής διορίζεται με συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών, 

το οποίο μπορεί να ανανεώνεται. 
(5) Η οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, τα σχέδια και οι 

όροι υπηρεσίας του υπαλληλικού προσωπικού, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης, 
ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με 
Κανονισμούς. 

(6) Ο διευθυντής, που είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Αρχής, 
προΐσταται των υπηρεσιών της, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων 
της και ασκεί κάθε άλλο καθήκον, όπως αυτό καθορίζεται, υποκείμενος στις 
οδηγίες που εκάστοτε δίδονται σε αυτόν από την Αρχή. 
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Εξουσίες 
Υπουργού. 

Συμβου
λευτική 
Επιτροπή 
Ραδιο
τηλεόρασης. 

Αδεια ίδρυσης 
εγκατά Ν 
στάσης και 
λειτουργίας 
σταθμού. 

(7) Η Αρχή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της στο διευθυντή ή σε 
επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από μέλη της Αρχής και στις οποίες 
μπορεί να συμμετέχει και ο διευθυντής ή και άλλοι λειτουργοί της Αρχής. Η 
πιο πάνω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μπορεί να ανακαλείται από την Αρχή 
οποτεδήποτε αυτή το κρίνει σκόπιμο. 

(8) Ο διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις της Αρχής και των 
επιτροπών της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν η Αρχή αποφασίσει 
διαφορετικά. 

ΜΕΡΟΣ IV— ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
10. Ο Υπουργός μπορεί να δίδει προς την Αρχή οδηγίες γενικής φύσεως 

σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, αναγκαίες για το γενικό 
συμφέρον της Δημοκρατίας. 

ΜΕΡΟΣ V— ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
11.—(1) Η Αρχή συστήνει Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης, για 

να τη συμβουλεύει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 
(2) Στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης, η σύνθεση της οποίας 

πρέπει να αντανακλά την .κοινή γνώμη, συμμετέχει εκπρόσωπος καθενός από 
τους πιο κάτω φορείς: 

(α) Υπουργείο Εσωτερικών. 
(β) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. 
(γ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
(δ) Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 
(ε) Ιδωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, 

(στ) Ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. 
(ζ) Ένωση Συντακτών. 
(η) Τοπική αυτοδιοίκηση. 
(θ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
(ι) Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και Ομοσπονδία 

Εργοδοτών και Βιομηχάνων. 
Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου. 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών. 
Σύνδεσμος Κοινωνιολόγων και Ψυχολόγων Κύπρου. Ο εκπρόσωπος 
του σχετικού συνδέσμου υποδεικνύεται από την Παγκύπρια Συνομο

σπονδία Γονέων Κύπρου. 
Σύνδεσμος Διαφημιστών. 
Εκκλησία Κύπρου. 

(ιζ) Οργανώσεις καλλιτεχνών θεάματος και ακροάματος. 
(ιη) Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου. 
(3) Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται με κανονισμούς. 
ΜΕΡΟΣ VI— ΑΔΕΙΑ 

12. Η Αρχή χορηγεί άδεια για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία 
τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού. 

(ια) 
(ιβ) 
(ΐΥ) 
(ιδ) 

(ιε) 
(ιστ) 
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13.—(1) Ο αριθμός και η κάλυψη των σταθμών καθορίζονται από την Αριθμός 
Αρχή με βάση σχέδιο ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης που εκπονείται από τον * ω ν ^ 
Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και που προβλέπει τις συχνότητες, την ραδιο-
ισχύ και τις τοποθεσίες από τις οποίες θα εκπέμπουν οι αδειούχοι σταθμοί. \ τηλεοπτικής 

^κάλυψης. 
(2) Το δυνάμει του εδαφίου (1) σχέδιο ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης " 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παρέχεται 
χρόνος τριών εβδομάδων για την υποβολή ενστάσεων από οποιοδήποτε 
πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα 
συμφέροντα του. 

(3) Ένσταση κατά του σχεδίου αυτού υποβάλλεται στον πρόεδρο της 
Αρχής και περιέχει τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται. 

(4) Η Αρχή μεριμνά για την ταχύτερη δυνατή εξέταση των ενστάσεων που 
υποβάλλονται εναντίον του σχεδίου και υποβάλλει στον Υπουργό 
Συγκοινωνιών και Έργων σχετική έκθεση με τις εισηγήσεις της. 

(5) Σε περίπτωση που υποβάλλονται ενστάσεις κατά του σχεδίου, ο 
Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων μεριμνά όπως η έκθεση της Αρχής μαζί 
με το σχέδιο και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και οι δικές του 
εισηγήσεις υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης ως 
προς τις ενστάσεις και για επικύρωση του σχεδίου με οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις αποφασιστούν. 

(6) Σχέδιο που επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως πιο 
πάνω αναφέρεται, καθίσταται τελικό και δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(7) Σχέδιο για το οποίο δεν υποβάλλονται ενστάσεις δεν υποβάλλεται στο 
Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση, καθίσταται τελικό και δημοσιεύεται σε 
σχέση με αυτό γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(8) Σε περίπτωση αναθεώρησης του σχεδίου μετά τη δημοσίευση του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εφαρμόζεται η αναφερόμενη στα 
εδάφια (1) έως (7) διαδικασία. 

(9) Η συχνότητα, η ακτινοβολούμενη ισχύς και η τοποθεσία από την οποία 
θα εκπέμπει αδειούχος σταθμός καθορίζονται από τον Υπουργό 
Συγκοινωνιών και Έργων και αναγράφονται στη σχετική άδεια. 

14.—(1) Οι άδειες χορηγούνται με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου Σκοπός 
συμφέροντος. ίδρυσης 

σταθμών. 
(2) Οι σταθμοί παγκύπριας και τοπικής κάλυψης σκοπό έχουν την 

αντικειμενική και αμερόληπτη μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, 
προϊόντων λόγου και τέχνης, καθώς και ψυχαγωγίας και οφείλουν να 
εξασφαλίζουν το ψηλό ποιοτικό επίπεδο των εκπομπών τους, ώστε να 
ανταποκρίνονται στην κοινωνική αποστολή τους και να προάγουν την 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας ή της περιοχής που καλύπτουν, αντίστοιχα. 

(3)ΓΘι σταθμοί μικρής τοπικής κάλυψης πρέπει να ανταποκρίνονται στην 
κοινωνική τους αποστολή, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που 
αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας τους. 

(4) Οι θεαματικοί σταθμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθος της περιοχής που 
καλύπτουν, περιορίζονται στα θέματα για τα οποία τους παρέχεται άδεια. 

(5) Οι σταθμοί κωδικοποιημένων εκπομπών σκοπό έχουν τη μετάδοση 
εκπομπών ειδικής ή/και γενικής ψυχαγωγίας, πληροφοριών και γενικών 
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Σημεία 
εκπομπής 
και μεταφορά 
σημάτων. 

Κεφ. 307. 
69 του 1985 

44(1) του 1994. 

Χορήγηση 
άδειας. 

Κεφ. 113 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

41(1) του 1994 
15(1) του 1995 
21.(1) του 1997. 

Κεφ. 116. 

Είδη 
άδειας. 

ενημερωτικών εκπομπών, περιλαμβανομένων δελτίων ειδήσεων, και οφείλοΌν 
να διασφαλίζουν το ψηλό ποιοτικό επίπεδο των εκπομπών τους. 

15.—(1) Η άδεια που χορηγείται από την Αρχή περιλαμβάνει τα σημεία 
εκπομπής όπως αυτά καθορίζονται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και 
Έργων. 

(2) Η άδεια που χορηγείται από την Αρχή περιλαμβάνει τον τρόπο και τη 
μέθοδο μεταφοράς των ραδιοτηλεοπτικών σημάτων από τους θαλάμους του 
αδειούχου σταθμού στα καθορισμένα σημεία εκπομπής, καθώς και την 
εκπομπή των σημάτων αυτών, όπως καθορίζονται από τον Υπουργό 
Συγκοινωνιών και Έργων σύμφωνα με τον περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας 
Νόμο. Ο τρόπος και η μέθοδος μεταφοράς του σήματος μπορούν να 
παρέχονται και μέσω τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων αδειούχων 
σταθμών, με βάση όρους που καθορίζει η Αρχή έπειτα από εισήγηση του 
Υπουργού Συγκοινωνιών και έργων, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες 
σχετικούς Κανονισμούς: 

Νοείται ότι η κατοχή άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού δεν απαλλάσσει τον αδειούχο από την 
υποχρέωση του να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του περί 
Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου. 

16.—(1) Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού 
σταθμού μπορεί να εκδοθεί και να χορηγηθεί μόνο: 

(α) Σε εταιρεία που γράφτηκε και απέκτησε νομική προσωπικότητα με 
βάση τον περί Εταιρειών Νόμο· 

(β) 

(Υ) 
(δ) 

σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία που γράφτηκε με βάση τον περί 
Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών Νόμο· 
σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου· 
σε φυσικό πρόσωπο, που είναι πολίτης της Δημοκρατίας, μόνο για λει
τουργία σταθμού μικρής τοπικής κάλυψης. 

(2) Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. 

17.—(1) Η άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού μπορεί να είναι για— 
(α) Παγκύπρια κάλυψη· ή 
(β) τοπική κάλυψη· ή ^ 
(γ) μικρή τοπική κάλυψη. °s 

(2) Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί μικρής τοπικής κάλυψης είναι ερασιτεχνικοί 
και λειτουργούν σύμφωνα με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, το 
οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για να 
εξυπηρετήσουν συγκεκριμένο σκοπό που αναγράφεται στην άδεια τους. 

(3) Το άρθρο 26 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζεται σε ραδιοφωνικούς 
σταθμούς μικρής τοπικής κάλυψης. 
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(4) Η άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού μπορεί να είναι για— 
(α) Παγκύπρια κάλυψη· ή 
(β) τοπική κάλυψη. 
18. Στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαγορεύεται να χορηγηθούν Αριθμός 

περισσότερες από μια άδειες για ραδιοφωνικό σταθμό και στο ίδιο νομικό αδειων· 
πρόσωπο απαγορεύεται να χορηγηθούν περισσότερες από μια άδειες για 
τηλεοπτικό σταθμό. 

^ 19.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, περιορισμοί 
δεν παρέχεται άδεια σε εταιρεία, είτε σε ομόρρυθμη είτε σε ετερόρρυθμη "g^^60011 

εταιρεία είτε σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως προνοείται στις 
παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 , που στο παρόν 
άρθρο αναφέρονται ως η "εταιρεία", εκτός αν πληρούνται οι πιο κάτω 
προϋποθέσεις: 

(α) Αν εγγεγραμμένος ή νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών σε εταιρεία 
είναι άλλη εταιρεία ή άλλες εταιρείες, τότε το σύνολο των μετοχών 
αυτής της άλλης ή άλλων εταιρειών, πρέπει να ανήκουν σε φυσικά 
πρόσωπα και ο αριθμός μετοχών που κάθε φυσικό πρόσωπο θα 
κατέχει σε άλλη εταιρεία ή άλλες εταιρείες θα καθορίζεται από τις 
πρόνοιες του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, 

(β) Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να ελέγχει περισσότερο από το 25% του 
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, 

(γ) Το σύνολο των μετοχών εταιρείας που ανήκουν σε πρόσωπα που είναι 
συγγενείς μεταξύ τους μέχρι τέταρτου βαθμού ή είναι σύζυγοι δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας, 

(δ) Αλλοδαπός μπορεί να αποκτήσει, με άδεια του Υπουργικού Συμβου
λίου, μετοχές εταιρείας που να μην υπερβαίνουν το 2,5% του συνολι
κού μετοχικού κεφαλαίου, 

(ε) Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας που μπορεί να ανήκει σε αλλοδαπούς 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού μετοχικού της κεφα
λαίου, 

(στ) Αδεια για ραδιοφωνικό σταθμό μικρής τοπικής κάλυψης παρέχεται σε 
εταιρεία ανεξάρτητα από τη μετοχική της σύνθεση. 

(2)(α) Καμιά άλλη εταιρεία που είναι μέτοχος άλλης εταιρείας δεν μπορεί 
να κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό περισσότερο από το 25% του 
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

(β) Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι περισσότερες από μια 
άλλη εταιρεία, αυτές οι άλλες εταιρείες δεν μπορούν νά κατέχουν συνολικά ή 
να ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό περισσότερο από το 74% του 
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

(γ) Φυσικό πρόσωπο που είναι μέτοχος άλλης εταιρείας η οποία είναι 
μέτοχος της εταιρείας, δεν μπορεί να κατέχει ή να είναι νόμιμα δικαιούχος 
κάτοχος μετοχών σε ποσοστό περισσότερο από 10% στην άλλη εταιρεία. 

(δ) Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι περισσότεροι από μια 
άλλη εταιρεία κανένα πρόσωπο που είναι μέτοχος σε περισσότερες από μια 
άλλη εταιρεία, δεν. μπορεί να είναι μέτοχος ή να ελέγχει μετοχές ή να είναι 
νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών σε τέτοιες άλλες εταιρείες, το ποσοστό 
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των οποίων συνολικά συμποσούται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των 
μετοχών της εταιρείας. 

(ε) Καμιά άλλη εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη ή νόμιμα δικαιούχος 
κάτοχος μετοχών ή που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 
25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δεν μπορεί να είναι μέτοχος της 
εταιρείας, αν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της εταιρείας και της 
άλλης εταιρείας είναι ουσιαστικά τα ίδια ή έχουν πλειοψηφία πέραν του 50% 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και της άλλης 
εταιρείας. 

(ζ) Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες πέραν 
της μίας, καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να είναι μέτοχος της εταιρείας, αν 
το διοικητικό συμβούλιο οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή αν τα μέλη των 
διοικητικών συμβουλίων των άλλων εταιρειών είναι ουσιαστικά τα ίδια ή 
έχουν πλειοψηφία πέραν του 50% των μελών του διοικητικού συμβουλίου της 
εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις άλλες εταιρείες που είναι μέτοχος της 
εταιρείας. 

(η) Το σύνολο των μετοχών άλλης ή άλλων εταιρειών που ανήκουν σε 
πρόσωπα που είναι συγγενείς μεταξύ τους μέχρι τέταρτου βαθμού ή είναι 
σύζυγοι δεν μπορεί να είναι περισσότερο από το 25% του συνολικού αριθμού 
ή αξίας, ως ήθελε είναι η περίπτωση των μετοχών που η άλλη ή που συνολικά 
οι άλλες εταιρείες έχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 

(θ) Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, κάθε άλλη εταιρεία, που 
μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα θεωρείται ως ιθύνουσα, 
θυγατρική, εξηρτημένη ή συνδεδεμένη εταιρεία, αν οι μετοχές κάθε τέτοιας 
άλλης εταιρείας κατέχονται ή ελέγχονται από μετόχους άλλης εταιρείας ή 
από την εταιρεία ή αν οι νόμιμοι δικαιούχοι κατέχουν ή ελέγχουν ποσοστό 
περισσότερο από 51% σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που είναι μέτοχος της 
εταιρείας. 

(3) Άδεια δε χορηγείται— 
(α) Σε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα ατιμω

τικό ή ηθικής αισχρότητας ή το οποίο πάσχει από διανοητική ασθέ
νεια· 

(β) σε εταιρεία στην οποία μέτοχος που ελέγχει περισσότερο από το 5% 
του μετοχικού κεφαλαίου της είναι ένα από τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου πρόσωπα. 

(4)(α) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, 
δε χορηγείται άδεια για ίδρυση ραδιοφωνικού σταθμού σε φυσικό πρόσωπο ή 
σε εταιρεία η οποία κατέχει ή ελέχγει με οποιοδήποτε τρόπο— 

(i) Μετοχές σε εκδοτικό οίκο, εφημερίδα ή περιοδικό· 
(ii) μετοχές σε τηλεοπτικό σταθμό με παγκύπρια εμβέλεια. 
(β) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, δε 

χορηγείται άδεια για ίδρυση τηλεοπτικού σταθμού σε εταιρεία η οποία 
κατέχει ή ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο— 

(i) Μετοχές σε εκδοτικό οίκο, εφημερίδα ή περιοδικό· 
(ii) μετοχές σε ραδιοφωνικό σταθμό με παγκύπρια εμβέλεια. 
(γ) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, δε 

χορηγείται άδεια για ίδρυση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού σε 
εταιρεία της οποίας οι μέτοχοι κατέχουν ή ελέγχουν με οποιοδήποτε τρόπο— 
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(i) Μετοχές σε εκδοτικό οίκο, εφημερίδα ή περιοδικό· 
(ϋ) μετοχές σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό με παγκύπρια εμβέλεια, 

αντίστοιχα. 
(5) Οι μέτοχοι εταιρείας, καθώς και οι νόμιμοι δικαιούχοι μετοχών, οι 

οποίοι κατέχουν μετοχές εταιρείας μέσω εντολοδόχων, στην οποία 
παραχωρείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού ή 
τηλεοπτικού σταθμού υποβάλλουν ένορκη δήλωση για τις μετοχές που 
κατέχουν αναφορικά με την αποκλειστική κυριότητα τους πάνω σ' αυτές. 

(6) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη 
του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση 
καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή σε χρηματική 
ποινή μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

20.—(1) Τα ονόματα των μετόχων, καθώς και των νόμιμων δικαιούχων Δημοσιοποίηση 
μετοχών, που κατέχουν πέρα από το 5% των μετοχών σε σταθμό με °̂κτηΤών 
παγκύπρια ή τοπική κάλυψη δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες σταθμών, 
εφημερίδες τον Ιανουάριο κάθε έτους. 

(2) Αλλαγές στην ιδιοκτησία ή την κατοχή των μετοχών σε σταθμό πρέπει 
επίσης να δημοσιοποιούνται με τον πιο πάνω τρόπο μέσα σε ένα μήνα από 
την αλλαγή. 

21.—(1) Η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο μπορεί να Ό<ΧΗ 
χορηγηθεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς οι οποίοι προβλέπονται χοοηγησηςκαι 
στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τους οποίους η Αρχή άδειας, 
κρίνει σκόπιμο να επιβάλει, περιλαμβανομένων όρων ή περιορισμών ως προς 
τη θέση και τη φύση του σταθμού, τους σκοπούς, τη λειτουργία, τα 
προγράμματα, το προσωπικό, τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν ή θα 
χρησιμοποιηθούν και τον τόπο όπου εγκαθίστανται κεραίες και πομποί, ο 
οποίος θα καθορίζεται με γνώμονα την προστασία της υγείας του πολίτη και 
του περιβάλλοντος. 

(2) Η άδεια ισχύει, εκτός αν ανακληθεί προηγουμένως, για τηλεοπτικό 
σταθμό για περίοδο δέκα ετών και για ραδιοφωνικό σταθμό για περίοδο επτά 
ετών. 

(3) Διακοπή της λειτουργίας αδειούχου σταθμού για περίοδο τριών 
συνεχών μηνών συνεπάγεται λήξη της άδειας, εκτός από εξαιρετικές 
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Αρχής. 

(4) Ο αδειούχος δεν μπορεί να θέσει σε λειτουργία το σταθμό, πριν 
ικανοποιήσει την Αρχή και τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ότι έχει 
συμμορφωθεί πλήρως προς τους όρους της άδειας σε ό,τι αφορά τους όρους 
που είναι της αρμοδιότητας τους. 

(5) Η άδεια μπορεί να περιλαμβάνει όρους και περιορισμούς αναφορικά 
και με την παράλληλη ή ταυτόχρονη προσφορά άλλων συναφών υπηρεσιών. 

22.—(1) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται για χορήγηση άδειας ίδρυσης, Αξιολόγηση 
εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού αξιολογούνται κυρίως αναφορικά με— αίτγισης 

(α) Την πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος: άδειας. 
Νοείται ότι η πληρότητα του προγράμματος δεν αφορά τους θεματι

κούς σταθμούς ούτε τους σταθμούς κωδικοποιημένων εκπομπών ανα
φορικά με το πρόγραμμα τους που μεταδίδεται σε κλειστή ζώνη· 

(β) τις γνώσεις, την πείρα, την ικανότητα και την αριθμητική επάρκεια 
του τακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα αυτού που ασχολείται με τις ενη
μερωτικές, επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές· 
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(γ) την προγραμματική δέσμευση για την ανάπτυξη των τομέων της ενη

μέρωσης, της επιμόρφωσης και της ψυχαγωγίας και την προσφορά 
προς όλες τ ις μορφές του λόγου και της τέχνης, καθώς και την ικανό

τητα τήρησης των δεσμεύσεων α υ τ ώ ν 
(δ) την ικανότητα και τη δέσμευση των αιτητών να εξασφαλίσουν την 

πολυφωνία στα προγράμματα και τις εκπομπές τους και τη μεγαλύ

τερη δυνατή πρόσβαση σε αυτές, τη δημοσιογραφική και δημιουργική _ 
ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και άλλων δημιουργών στο σταθμό 
και τη ρύθμιση των όρων απασχόλησης των συντακτών και των άλλων 
εργαζομένων στο σταθμό με συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογική 
σύμβαση εργασίας με το νόμιμα αναγνωρισμένο επαγγελματικό τους 
φορέα με βάση τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, 

(ε) την τεχνική αρτιότητα του σταθμού· 
(στ) την οικονομική βιωσιμότητα του σταθμού. 

(2) Η διαδικασία για χορήγηση ή ανανέωση άδειας γίνεται με πλήρη 
διαφάνεια. Οι αιτητές έχουν την ευθύνη να υποβάλουν όλα τα αναγκαία 
έγγραφα για υποστήριξη της αίτησης τους και να τεκμηριώσουν ενώπιον της 
Αρχής την ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις πρόνοιες του παρόντος 
Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν και να τηρήσουν 
τ ις προγραμματικές τους δεσμεύσεις, για να εξυπηρετήσουν το δημόσιο 
συμφέρον και την ανεξαρτησία του σταθμού. 

Μεταβίβαση 23.—(1) Η άδεια που χορηγείται με βάση τον παρόντα Νόμο είναι 
της άδειας. προσωποπαγής. 

(2) Όταν η άδεια χορηγείται σε εταιρεία, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 
τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό της εταιρείας ούτε 
οποιαδήποτε μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές της 
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Αρχής. 

(3) Κατά τη μελέτη της για παραχώρηση ή μη της συγκατάθεσης της για 
τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό της εταιρείας ή για 
μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές της, η Αρχή 
λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν στην αρχική διαδικασία 
επιλογής. 

(4) Σε περίπτωση θανάτου προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια για 
ραδιοφωνικό σταθμό μικρής τοπικής κάλυψης, η μεταβίβαση της άδειας 
στους κληρονόμους του γίνεται με τη γραπτή συγκατάθεση της Αρχής, εφόσον 
τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν στην αρχική διαδικασία επιλογής 
εξακολουθούν να πληρούνται. 

καταβολή 24. Για την παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 
τελών. ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, καταβάλλονται ετησίως προς την 

Αρχή τα πιο κάτω τέλη: 
(α) Για παγκύπριο τηλεοπτικό σταθμό £30.000, 
(β) για τοπικό τηλεοπτικό σταθμό £7.000, 
(γ) για παγκύπριο ραδιοφωνικό σταθμό £3.000, 
(δ) για τοπικό και μικρό τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό £500. 
Επιβάλλεται επίσης ως τέλος η καταβολή προς την Αρχή του 1% επί των 

κερδών των σταθμών από τις διαφημίσεις που προβάλλουν στο πρόγραμμα 
τους. 
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25.—(1) Η Αρχή μπορεί, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της, η οποία Ανάκληση της 
λαμβάνεται από το ήμισυ τουλάχιστο του όλου αριθμού των μελών της, και άδειαζ· 
αφού προηγουμένως ακούσει τον ενδιαφερόμενο, να ανακαλέσει οποτεδήποτε 
οποιαδήποτε άδεια σταθμού— 

(α) Αν αποδειχθεί ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 22, βάσει των οποίων 
εγκρίθηκε αρχικά η χορήγηση της άδειας, έπαυσαν να πληρούνται· ή 

(β) αν αποδειχθεί ότι δεν τηρούνται οι αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 
26· ή 

(γ) αν διαπιστωθεί σοβαρή ή επανειλημμένη παράβαση των όρων της 
άδειας· ή 

(δ) αν αποδειχθεί οποιαδήποτε σοβαρή παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν 
ή · 

(ε) σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης από τη χορήγηση ή την τελευταία 
ανανέωση της άδειας λόγω της διάπραξης οποιουδήποτε από τα αδική

ματα που προβλέπονται στο Μέρος II του Ποινικού Κώδικα* ή ι̂ εφ. 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 
6(1) του 1994 
3(1) του 1996 

(στ) αν η άδεια εξασφαλίστηκε με βάση ψευδείς ή παραπλανητικές πληρο

φορίες κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης· ή 
(ζ) σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των τελών που προβλέπει 

το άρθρο 24 η οποία υπερβαίνει τους δύο μήνες· ή 
(η) σε περίπτωση που ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων το ζητήσει, 

με βάση τον περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμο και με τη σύμφωνη 
γνώμη της Αρχής· ή 

(θ) σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης πέραν των έξι μηνών 
στην έναρξη λειτουργίας του σταθμού, σύμφωνα με το χρονοδιά

γραμμα που υποβλήθηκε με την αίτηση. 
(2) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας δεν επιστρέφονται τα τέλη που 

έχουν καταβληθεί σε σχέση με αυτή. 
ΜΕΡΟΣ VII — ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

26.—(1) Οι εκπομπές κάθε αδειούχου σταθμού πρέπει να διέπονται από Αρχές που 
τις αρχές— διέπουν . 

5 "«Λ "» τις εκπομπές. 
(α) Της αντικειμενικότητας, της πληρότητας και της επικαιρότητας της 

πληροφόρησης. Η πληρότητα του προγράμματος μη θεματικού 
σταθμού διαφαίνεται— 
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(i) Από το ποσοστό των ενημερωτικών προγραμμάτων, 
εξαιρουμένων των δελτίων ειδήσεων, που μεταδίδονται μεταξύ 
των ωρών 12.00 και 24.00, το οποίο δεν πρέπει να είναι 
χαμηλότερο του 7% του ολικού χρόνου εκπομπής στη διάρκεια 
μιας εβδομάδας· 

(ii) από το ποσοστό των πολιτιστικών προγραμμάτων που 
μεταδίδονται μεταξύ των ωρών 12.00 και 24.00, το οποίο δεν 
πρέπει να είναι χαμηλότερο του 5% του ολικού χρόνου 
εκπομπής στη διάρκεια μιας εβδομάδας: 

Νοείται ότι τα πιο πάνω ποσοστά θα εφαρμόζονται και για τους 
σταθμούς κωδικοποιημένων εκπομπών μόνο αναφορικά με το πρό
γραμμα τους που μεταδίδεται σε μη κωδικοποιημένη μορφή· 

(β) της ψηλής ποιότητας· 
(γ) της πολυφωνίας και της μεγαλύτερης δυνατής πρόσβασης του κοινού 

και των φορέων του· 
(δ) της διαφύλαξης της ποιότητας της γλώσσας· 
(ε) του σεβασμού της προσωπικότητας, της υπόληψης και του ιδιωτικού 

βίου του ατόμου· 
(στ) του σεβασμού των ιδεωδών της δημοκρατίας και των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων 
(ζ) της διαφύλαξης της εθνικής ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονο

μιάς του λαού της Κύπρου. 
(2) Τα δελτία ειδήσεων και τα επικαιρικά προγράμματα πρέπει να χαρα

κτηρίζονται από αντικειμενικότητα και πολυφωνία, ιδιαίτερα αναφορικά με 
πολιτικά θέματα αλλά και οποιαδήποτε κοινωνικά θέματα που απασχολούν 
την κοινή γνώμη. 

(3) Απαγορεύεται η μετάδοση προγραμμάτων στα οποία χρησιμοποιούνται 
τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο. 

Ευρωπαϊκά 27.—(1) Η Αρχή μεριμνά με κατάλληλα μέσα, κάθε φορά που αυτό είναι 
εργα' εφικτό, ώστε οι σταθμοί να αφιερώνουν σε ευρωπαϊκά έργα, κατά την έννοια 

του άρθρου 28, το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου της εκπομπής τους, εκτός 
του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών και 
των ραδιοφωνικών παιγνιδιών, των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεκειμε
νογράφησης και τηλεμπορίας. Στο ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων πρέπει 
να περιλαμβάνονται κυπριακές παραγωγές σε ποσοστό τουλάχιστο 5%, από 
το οποίο το 2% τουλάχιστο θα περιλαμβάνει πολιτιστικές παραγωγές. Το 
ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών του 
σταθμού έναντι του κοινού του, όσον αφορά την ενημερωτική, εκπαιδευτική, 
επιμορφωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική αποστολή του, πρέπει να επιτευχθεί 
σταδιακά βάσει κατάλληλων κριτηρίων. 

(2)(α) Η Αρχή ετοιμάζει κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως 
στατιστική κατάσταση αναφορικά με την επίτευξη των ποσοστών που αναφέ
ρονται στο εδάφιο (1) για κάθε τηλεοπτικό σταθμό που εμπίπτει στη δικαιο
δοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους λόγους για τους οποίους, σε κάθε 
περίπτωση, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθούν τα ποσοστά αυτά, καθώς και 
τα μέτρα που λήφθηκαν ή που προβλέπεται να ληφθούν για την επίτευξη 
τους. 
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(β) Η Αρχή γνωστοποιεί την έκθεση αυτή στο Υπουργικό Συμβούλιο και 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

28.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ευρωπαϊκά θεωρούνται ορισμός 
τα ακόλουθα έργα: ευρωπαϊκών 

^ ' έργων. 
(α) Τα έργα καταγωγής κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
(β) Τα έργα καταγωγής τρίτων ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν 

στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση του Συμ

βουλίου της Ευρώπης και ανταποκρίνονται στους όρους της παραγρά

φου (δ) του εδαφίου αυτού, 
(γ) Τα έργα καταγωγής άλλων τρίτων ευρωπαϊκών κρατών που ανταπο

κρίνονται στους όρους της παραγράφου (ε) του εδαφίου αυτού: 
Νοείται ότι η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) 

προϋποθέτει ότι τα έργα καταγωγής κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν υπόκεινται σε μέτρα που εισάγουν διακρίσεις στα εν λόγω 
τρίτα κράτη, 

(δ) Τα έργα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος 
εδαφίου είναι τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται κυρίως από 
δημιουργούς και εργαζόμενους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα 
από τα κράτη που αναφέρονται στις ίδιες παραγράφους και που 
πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(ί) Πραγματοποιούνται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς 
εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη, 

(ii) Η παραγωγή των έργων αυτών επιβλέπεται και ελέγχεται 
πραγματικά από έναν ή περισσότερους παραγωγούς 
εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη, 

(iii) Η συμμετοχή των συμπαραγωγών των κρατών αυτών καλύπτει 
το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους της συμπαραγωγής 
η δε συμπαραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους 
παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός των κρατών αυτών, 

(ε) Τα έργα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του παρόντος εδαφίου 
είναι τα έργα που πραγματοποιούνται είτε αποκλειστικά είτε σε 
συμπαραγωγή με παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από παραγωγούς εγκατεστημέ
νους σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά τρίτα κράτη με τα οποία η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει ή θα συνάψει συμφωνίες στον οπτι
κοακουστικό τομέα, εφόσον αυτά πραγματοποιούνται κυρίως από 
δημιουργούς και εργαζομένους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα 
ευρωπαϊκά κράτη, 

(στ) Τα έργα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά, κατά την έννοια των παραγρά
φων (α) έως (γ), αλλά παράγονται στο πλαίσιο διμερών συνθηκών 
συμπαραγωγής που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης και τρίτων χωρών θεωρούνται ευρωπαϊκά, εφόσον οι κοι
νοτικοί συμπαραγωγοί συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του συνο
λικού κόστους παραγωγής και η παραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή 
περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός του εδάφους των 
κρατών μελών. 

(ζ) Τα έργα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά, κατά την έννοια των παραγρά
φων (α) έως (γ) και (στ), αλλά πραγματοποιούνται κυρίως από 



Ν. 7(Ι)/98 32 

δημιουργούς και εργαζομένους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται ευρωπαϊκά, κατ' 
αναλογία της συμμετοχής των κοινοτικών συμπαραγωγών στο ολικό 
κόστος παραγωγής. 

(2) Η Αρχή μεριμνά ώστε οι τηλεοπτικοί σταθμοί που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία της να μη μεταδίδουν κινηματογραφικά έργα, εκτός από τις 
περιόδους που έχουν συμφωνηθεί με τους δικαιούχους. 

(3) Η Αρχή μεριμνά ώστε οι τηλεοπτικοί σταθμοί να αφιερώνουν, όπου 
αυτό είναι εφικτό και με τα κατάλληλα μέσα, τουλάχιστο το 10% του χρόνου 
της εκπομπής τους, εκτός από τις ειδήσεις, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα 
τηλεοπτικά παιχνίδια, τις διαφημίσεις ή τις υπηρεσίες τηλεκειμενογράφησης 
και τηλεμπορίας, ή εναλλακτικά κατ' επιλογή των σταθμών το 10% τουλάχι
στο του προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους σε ευρωπαϊκά έργα παρα
γωγών ανεξαρτήτων από τηλεοπτικούς σταθμούς. Το ποσοστό αυτό, λαμβα
νομένων υπόψη των ευθυνών των τηλεοπτικών σταθμών έναντι του κοινού 
τους, όσον αφορά την ενημερωτική, εκπαιδευτική, επιμορφωτική, πολιτιστική 
και ψυχαγωγική αποστολή τους, πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά, βάσει κατάλ
ληλων κριτηρίων, αφιερώνοντας κατάλληλο ποσοστό σε πρόσφατα έργα, 
δηλαδή σε έργα που μεταδίδονται μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την 
παραγωγή τους: 

Νοείται ότι τα πιο πάνω ποσοστά θα εφαρμόζονται και για τους σταθμούς 
κωδικοποιημένων εκπομπών μόνο αναφορικά με το πρόγραμμα τους σε μη 
κωδικοποιημένη μορφή. 
ΜΕΡΟΣ VIIIΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

προστασία 29.—(1) Η Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται 
ανηλίκων. ότι οι εκπομπές των σταθμών δεν περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία 

ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανά
πτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που περιέχουν πορνογραφικές 
σκηνές ή σκηνές αδικαιολόγητης βίας. 

(2) Τα μέτρα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) επεκτείνονται επίσης και σε 
άλλα προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν τη σωματική, την πνευματική ή 
την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, εκτός αν εξασφαλίζεται, με την επιλογή 
του κατάλληλου χρόνου μετάδοσης του προγράμματος ή με άλλα τεχνικής 
φύσεως μέτρα, ότι οι ανήλικοι δε βλέπουν ή ακούν κατά κανόνα και συστημα
τικά τις εκπομπές αυτές. 

(3) Για τα αναφερόμενα στα εδάφια (1) και (2) προγράμματα που μεταδί
δονται σε μη κωδικοποιημένη μορφή, η Αρχή μεριμνά ώστε να προηγείται 
ακουστική προειδοποίηση ή να αναγνωρίζονται από την παρουσία ενός 
οπτικού συμβόλου καθ' όλη τη διάρκεια τους. 

(4) Η Αρχή μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
Νόμου, σε επαφή με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης, διερευνά 
τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τυχόν περαιτέρω μέτρων για τη 
διευκόλυνση του ελέγχου, εκ μέρους των γονέων και των κηδεμόνων, προ
γραμμάτων που μπορούν να παρακολουθούν οι ανήλικοι. Η διερεύνηση αυτή 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη σκοπιμότητα— 

(α) Της υποχρέωσης οι νέες συσκευές τηλεόρασης να είναι εξοπλισμένες 
με τεχνικό μέσο που να επιτρέπει στους γονείς και κηδεμόνες να εμπο
δίζουν την παρακολούθηση ορισμένων προγραμμάτων από παιδιά· 

(β) της δημιουργίας κατάλληλων συστημάτων κατάταξης των προγραμμάτων 
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(γ) της ενθάρρυνσης πολιτικών οικογενειακής τηλεόρασης και άλλων 
μέτρων διαπαιδαγώγησης και ευαισθητοποίησης· 

(δ) της συνεκτίμησης της πείρας που έχει αποκτηθεί στη Δημοκρατία, στα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, 
καθώς και των απόψεων των ενδιαφερομένων, όπως των σταθμών, 
των παραγωγών, ειδικών για την παιδεία και τα μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης και των σχετικών οργανώσεων. 

30. Η Αρχή μεριμνά ώστε οι εκπομπές των σταθμών να μην προκαλούν τη Μέριμνα 
δημιουργία αισθημάτων μίσους λόγω διαφορών στη φυλή, το φύλο, τη θρη ^ x J ^ v 
σκεία ή την ιθαγένεια. 

31. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, για την εξυπηρέτηση των Προστασία 
στόχων της γλωσσικής πολιτικής, μπορεί, όταν το θεωρεί αναγκαίο, με ΤΤΐζ γλωσσάς. 
οδηγίες του προς την Αρχή να καθορίζει, όσον αφορά ορισμένες εκπομπές ή 
το σύνολο των εκπομπών των σταθμών, γενικά ή ειδικά κριτήρια που να 
διέπουν την ποιότητα της χρησιμοποιούμενης γλώσσας και τη συμμόρφωση 
προς τη γλωσσική πολιτική της Δημοκρατίας. 

ΜΕΡΟΣ IX— ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
32.—(1) Η Αρχή μεριμνά ώστε, αναφορικά με όλες τις εκπομπές που μετά Διασυνοριακές 

δίδονται από σταθμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, να τηρείται το μετα οσεις' 
δίκαιο που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τις εκπομπές που απευθύνονται στο κοινό αυτών των χωρών. 

(2) Η Αρχή εξασφαλίζει την ελευθερία λήψεως και δεν εμποδίζει την ανα
μετάδοση στο έδαφος της Δημοκρατίας των εκπομπών που προέρχονται από 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κράτη μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης που έχουν προσυπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυ " 
νοριακή Τηλεόραση. Η Αρχή μπορεί να αναστείλει προσωρινά την αναμετά
δοση των εκπομπών αυτών, αν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Η εκπομπή που προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή από κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει 
προσυπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεό
ραση αντιβαίνει κατάφωρα στα άρθρα 29 και 30 του παρόντος Νόμου. 

(β) Ο σταθμός παρέβη τις αναφερόμενες στα άρθρα 29 και 30 διατάξεις 
δύο τουλάχιστο φορές μέσα στο διάστημα των δώδεκα τελευταίων 
μηνών. 

(γ) Η Αρχή έχει κοινοποιήσει γραπτώς στο σταθμό και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τις καταγγελλόμενες παραβάσεις, καθώς και την πρόθεση 
της να περιορίσει την αναμετάδοση σε περίπτωση νέας παράβασης. 

(δ) Οι διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος από το οποίο προέρχεται η 
εκπομπή καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατέληξαν σε 
φιλικό διακανονισμό μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την 
κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 
αυτού, ενώ η καταγγελλόμενη παράβαση συνεχίζεται. 

(3) Το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται για τις εκπομπές 
που απευθύνονται αποκλειστικά σε άλλα κράτη, εκτός από τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα κράτη που ανήκουν στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης και που έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνο
ριακή Τηλεόραση, και των οποίων δε γίνεται άμεσα ή έμμεσα λήψη σε ένα ή 
περισσότερα από αυτά τα κράτη. 
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ΜΕΡΟΣ Χ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΠΟΡΙΑ 
Διαφημίσεις και 33.0)· Ο σταθμός μεταδίδει διαφημίσεις και μηνύματα τηλεμπορίας με ή 
τηλεμπορία. χωρίς αμοιβή, εφόσον δε συγκρούονται με τη γενική πολιτική του. 

(2) Η μετάδοση διαφημίσεων και μηνυμάτων τηλεμπορίας από το σταθμό 
πρέπει να συνάδει ή, ανάλογα με την περίπτωση, να μην παραβιάζει τις πιο 
κάτω διατάξεις: 

(α) Η διαφήμιση και η τηλεμπορία πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα ως 
τέτοιες και να διακρίνονται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα με τη 
χρησιμοποίηση οπτικών και ακουστικών μέσων επισήμανσης. 

(β) Τα μεμονωμένα μηνύματα διαφήμισης και τηλεμπορίας μπορούν να 
προβάλλονται μόνο κατ' εξαίρεση. 

(γ) Στη διαφήμιση και στην τηλεμπορία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο. 

(δ) Η συγκαλυμμένη διαφήμιση και τηλεμπορία απαγορεύονται: 
Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση δεν αφορά μη κυπριακές παρα

γωγές, σε περίπτωση που το περιεχόμενο τους δεν μπορεί να ελεγχθεί 
από τους σταθμούς. 

(ε) Η διαφήμιση και η τηλεμπορία πρέπει να παρεμβάλλονται μεταξύ των 
εκπομπών. Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (στ) έως (θ) 
του εδαφίου αυτού, η διαφήμιση και η τηλεμπορία μπορούν να παρεμ
βάλλονται και κατά τη διάρκεια των εκπομπών, εφόσον δε θίγεται η 
αρτιότητα και η αξία των εκπομπών, λαμβανομένων υπόψη των 
φυσικών διακοπών του προγράμματος, καθώς και της διάρκειας και 
της φύσης του και εφόσον δε θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων, 

(στ) Στις εκπομπές που αποτελούνται από αυτόνομα μέρη, στις αθλητικές 
εκπομπές και στα γεγονότα και θεάματα ανάλογης διάρθρωσης που 
περιλαμβάνουν διαλείμματα, η διαφήμιση και η τηλεμπορία μπορεί να 
παρεμβάλλονται μόνο μεταξύ των μερών ή στα διαλείμματα. 

(ζ) Η μετάδοση οπτικοακουστικών έργων, όπως είναι τα κινηματογραφικά 
έργα μακράς διάρκειας και τα έργα που έχουν παραχθεί για την τηλεό
ραση (εκτός από τις σειρές αυτοτελών εκπομπών, τις εκπομπές σε 
συνέχειες, τις ψυχαγωγικές εκπομπές και τα ντοκιμαντέρ), μπορεί να 
διακόπτεται μια φορά για κάθε πλήρες χρονικό διάστημα σαράντα 
πέντε λεπτών, με τον όρο ότι η προγραμματισμένη διάρκεια τους υπερ
βαίνει τα σαράντα πέντε λεπτά. Άλλη διακοπή τους επιτρέπεται, αν η 
προγραμματισμένη διάρκεια τους υπερβαίνει κατά είκοσι τουλάχιστο 
λεπτά τη διάρκεια δύο ή περισσότερων πλήρων χρονικών διαστημάτων 
σαράντα πέντε λεπτών. 

(η) Όταν παρεμβάλλονται διαφημίσεις ή τηλεμπορικά μηνύματα σε εκπο
μπές άλλες από εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο (στ), 
πρέπει να παρέχεται διάστημα είκοσι τουλάχιστο λεπτών μεταξύ δύο 
διαδοχικών διακοπών κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 

(θ) Κατά τη διάρκεια μετάδοσης θρησκευτικών τελετών δεν πρέπει να 
παρεμβάλλονται διαφημίσεις και τηλεμπορικά μηνύματα. Τα προγράμ
ματα επικαίρων, τα ντοκιμαντέρ, οι εκπομπές θρησκευτικού περιεχο
μένου και οι παιδικές εκπομπές με προγραμματισμένη διάρκεια μικρό
τερη των τριάντα λεπτών δεν πρέπει να διακόπτονται από διαφημίσεις 
ή τηλεμπορία. Όταν τα πιο πάνω προγράμματα έχουν προγραμματι
σμένη διάρκεια τριάντα τουλάχιστο λεπτών, εφαρμόζονται οι διατά
ξεις των προηγούμενων εδαφίων. 



35 Ν. 7(Ι)/98 

(ι) Τα δελτία ειδήσεων μπορεί να διακόπτονται μόνο μία φορά, στο μέσο 
τους, για παρεμβολή διαφημίσεων ή τηλεμπορικών μηνυμάτων. 

(3) Η διαφήμιση και η τηλεμπορία δεν πρέπει

(α) Να απάδουν προς το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· 
(β) να εισάγουν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας· 
(γ) να προσβάλλουν θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις· 
(δ) να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση τρόπων συμπεριφοράς επιζήμιας για 

την προστασία του περιβάλλοντος· 
(ε) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιας για την υγεία ή την 

ασφάλεια. 
(4) Απαγορεύεται κάθε μορφή διαφήμισης και τηλεμπορίας τσιγάρων και 

άλλων προϊόντων καπνού. 
(5) Απαγορεύεται η διαφήμιση φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών που 

διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή, καθώς και η τηλεμπορία θεραπευτικών 
αγωγών. 

(6) Η διαφήμιση και τηλεμπορία αλκοολούχων ποτών πρέπει να πληρούν 
τους ακόλουθους όρους: 

(α) Να μην απευθύνονται ειδικά στους ανηλίκους ούτε να εμφανίζουν 
ανηλίκους να καταναλώνουν τέτοια ποτά. 

(β) Να μη συσχετίζουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιω

μένες σωματικές επιδόσεις ή με την οδήγηση οχήματος, 
(γ) Να μην προκαλούν την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων 

ποτών ευνοεί την κοινωνική ή τη σεξουαλική επιτυχία, 
(δ) Να μην αφήνουν να υπονοείται ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν, θερα

πευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή κατα

πραϋντικά, 
(ε) Να μην ενθαρρύνουν την άμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και 

να μη δίνουν αρνητική εικόνα της αποχής από την κατανάλωση του ή 
της μετρημένης κατανάλωσης τους. 

(στ) Να μην τονίζουν ως πλεονέκτημα των ποτών την ψηλή περιεκτικότητα 
τους σε οινόπνευμα. 

(7)(α) Η διαφήμιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωματικά τους ανηλίκους 
και ειδικά πρέπει, με σκοπό την προστασία τους, να πληρεί τους ακόλουθους 
όρους: 

(i) Να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους στην αγορά προϊόντος ή 
υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενη την απειρία και την ευπιστία τους. 

(ii) Να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους 
ή τρίτους να αγοράσουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται, 

(iii) Να μην εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων προς 
τους γονείς τους, τους δασκάλους τους ή άλλα πρόσωπα, 

(iv) Να μην παρουσιάζει ανηλίκους σε κατάσταση επισφαλή, χωρίς να 
συντρέχει λόγος, 

(β) Η τηλεμπορία πρέπει να πληρεί τους αναφερόμενους στην παράγραφο 
(α) όρους και να μην παρακινεί τους ανηλίκους να συνάπτουν συμβάσεις 
πώλησης ή εκμίσθωσης αγαθών και υπηρεσιών. 
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χρονική 34.(l) Ο χρόνος που αφιερώνεται στη μετάδοση διαφημίσεων δεν πρέπει 
διάρκεια ν α υπερβοάνε ι το 15% του καθημερινού χρόνου μετάδοσης. Το ποσοστό αυτό 
και̂ λεμπορίας. μπορεί να φτάνει το 20%, όταν πρόκειται για μηνύματα τηλεμπορίας, με τον 

όρο ότι το σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων δεν υπερβαίνει το 15%. 
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), τα τηλεμπορικά μηνύματα 

δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μία ώρα την ημέρα. 
(3) Η διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών είτε από το ραδιόφωνο είτε από την 

τηλεόραση, απαγορεύεται _ 
(α) Από το πρωί μέχρι και τις δέκα το βράδυ καθημερινά· 
(β) από το πρωί μέχρι και τις έντεκα το βράδυ κατά τη διάρκεια

(i) των σχολικών αργιών, όπως αυτές καθορίζονται στους εκάστοτε 
ισχύοντες Κανονισμούς περί Λειτουργίας των Δημόσιων 
Σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης· 

(ii) του Σαββάτου και της Κυριακής· 
(iii) των ημερών που προηγούνται των πιο πάνω. 

(4) Η διαφήμιση γραφείων στοιχημάτων και τυχερών παιγνιδιών απαγο
ρεύεται από το πρωί μέχρι τις έντεκα το βράδυ καθημερινά. 

Χορηγία 35.—(1) Τα τηλεοπτικά προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας 
προγράμματος, πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

(α) Ο χορηγός δεν πρέπει να επηρεάζει το περιεχόμενο και τον προγραμ
ματισμό της εκπομπής την οποία χορηγεί, με τρόπο που να θίγεται η 
ευθύνη και η συντακτική επεξεργασία του σταθμού ως προς την 
εκπομπή. 

(β) Το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα που αποτελεί αντικείμενο χορηγίας 
πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζεται σαφώς από το όνομα ή το λογό
τυπο του χορηγού που ακούεται ή εμφανίζεται στην αρχή ή στο τέλος 
του προγράμματος. 

(γ) Το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα που αποτελεί αντικείμενο χορηγίας 
δεν πρέπει να παρακινεί, ιδίως με συγκεκριμένες διαφημιστικές 
αναφορές, στην αγορά ή τη μίσθωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών 
του χορηγού ή τρίτων. 

(2) Απαγορεύεται η χορηγία ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος από φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο του οποίου η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην κατα
σκευή ή πώληση προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών των οποίων η διαφή
μιση απαγορεύεται, σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 33 του 
παρόντος Νόμου. 

(3) Τα δελτία ειδήσεων και οι πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές δεν μπορεί 
να αποτελούν αντικείμενο χορηγίας: 

Νοείται ότι από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα δελτία καιρού, 
τα χρηματιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγματος καθώς και η αθλη
τική ενημέρωση. 

ΜΕΡΟΣ XI  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Προϋπολογισμός. 36.—(1) Η Αρχή έχει δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. 

(2) Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθ? χρόνου 
και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 
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(3) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα της Αρχής για 
κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουρίου και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου: 

Νοείται ότι το πρώτο οικονομικό έτος της Αρχής αρχίζει την ημέρα της 
λειτουργίας της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

(4) Ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και εμφανί
ζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων είναι όμοιος 
με τον τρόπο καταρτισμού των προϋπολογισμών του κράτους. 

37.—(1) Η Αρχή τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δράστη τήρηση 
ριότητές της, όπως ορίζει ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.  βιβλίων. 

(2) Σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους συντάσ . 
σεται, με μέριμνα της Αρχής, απολογισμός, με τον τρόπο που ορίζει ο Γενικός 
Ελεγκτής της Δημοκρατίας. 

(3) Οι λογαριασμοί της Αρχής ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημο
κρατίας. 

(4) Μέσα σε ένα μήνα από τον έλεγχο των λογαριασμών της η Αρχή 
υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
ενημέρωση τον απολογισμό οικονομικής διαχείρισης μαζί με αντίγραφο της 
έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

38.—(1) Η Αρχή έχει χωριστό Ταμείο στο οποίο κατατίθενται Έσοδα 
AOYTIC 

(α) Τέλη προερχόμενα από παραχώρηση αδειών 
(β) τέλη προερχόμενα από την εξέταση αιτήσεων για χορήγηση, ανανέωση 

ή τροποποίηση αδειών 
(γ) κάθε χορηγία ή άλλο έσοδο που παρέχεται στην Αρχή ή εισπράττεται 

από αυτή

(δ) έσοδα που προέρχονται από την επιβολή διοικητικού προστίμου στους 
σταθμούς σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου· 

(ε) όλα τα έσοδα που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία της 
Αρχής· 

(στ) οποιαδήποτε κυβερνητική χορηγία· 
(2) Από το Ταμείο της Αρχής καταβάλλονται

(α) Όλοι οι μισθοί του προσωπικού της και η αποζημίωση των μελών της· 
(β) συνδρομές της Αρχής προς άλλους συναφείς οργανισμούς· 
(γ) το τοκοχρεολύσιο οποιουδήποτε δανείου το οποίο έχει συνάψει η 

Αρχή· 
(δ) κάθε άλλο ποσό που οφείλει νόμιμα η Αρχή. 
(3) Τά χρήματα της Αρχής που δεν είναι άμεσα αναγκαία για τις νόμιμες 

πληρωμές της μπορεί να επενδυθούν με όποιο τρόπο αποφασίσει η Αρχή. 
39. Η Αρχή μπορεί για την προώθηση των σκοπών της να συνάπτει δάνεια Δάνεια, 

με τους όρους και από την πηγή που της επιτρέπουν η οικονομική της ευρω
στία και δυνατότητα. r 

40.(α) Η Αρχή έχει την εξουσία να αποκτά ιδιοκτησία με αναγκαστική Απαλλοτρίωση 
απαλλοτρίωση για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, με βάση τις διατάξεις ™ι

0^°{α?Ά 

του εκάστοτε ισχύοντος περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου. 
(β) Η Αρχή δεν μπορεί να διαθέτει ή να επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο 

την ακίνητη ιδιοκτησία που της ανήκει χωρίς την προηγούμενη έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 
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Απαλλαγή 
φορολογίας. 

Δυσφήμηση. 
Κεφ. 148. 

87 του 1973 
54 του 1978 
156 του 1985 
41 του 1989 

73(1) του 1992 
100(1) του 1996 
49(1) του 1997. 
Κεφ. 154. 
Αντίγραφα 
εκπομπών. 

41. Η Αρχή απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής

(α) Οποιωνδήποτε τελών ή δασμών που καταβάλλονται, με βάση την 
εκάστοτε ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, για οποιαδήποτε αντικεί
μενα ή υλικά, εφόσον αυτά εισάγονται από ή εκ μέρους της Αρχής για 
εξυπηρέτηση των σκοπών της· 

(β) οποιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου που καταβάλλονται με βάση την 
εκάστοτε ισχύουσα περί Χαρτοσήμων νομοθεσία· 

(γ) οποιουδήποτε φόρου πάνω στο εισόδημα της που καταβάλλεται με 
βάση την εκάστοτε ισχύουσα περί Φόρου Εισοδήματος νομοθεσία. 

ΜΕΡΟΣ XII  ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
42. Η δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου μέσω αδειούχου σταθμού 

συνιστά λίβελο και διέπεται από τις διατάξεις του περί Αστικών Αδικημάτων 
Νόμου και του Ποινικού Κώδικα. 

Δικαίωμα 
απάντησης. 

43.(1) Πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει θιγεί από την εκπομπή αδειούχου 
σταθμού δικαιούται, μετά την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους, να 
ζητήσει εγγράφως μέσα σε ένα μήνα από την εκπομπή και να λάβει μέσα σε 
επτά ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του αντίγραφο της 
σχετικής εκπομπής. 

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

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, ο 
αδειούχος σταθμός παγκύπριας κάλυψης είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει 
και να διατηρεί αυτούσια την ταινίακασέτα για διάστημα σαράντα πέντε 
ημερών από τη μετάδοση της. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί τοπικής κάλυψης και οι 
ραδιοφωνικοί σταθμοί μικρής τοπικής κάλυψης είναι υποχρεωμένοι να διατη
ρούν και να φυλάσσουν αυτούσια την ταινίακασέτα για διάστημα δεκαπέντε 
ημερών από τη μετάδοση της: 

Νοείται ότι σε περίπτωση αναφοράς στην Αρχή ή έναρξης ένδικης διαδικα
σίας η ταινίακασέτα διατηρείται αυτούσια μέχρι την ημέρα ακρόασης και σε 
περίπτωση που χρειαστεί να προσαχθεί ως τεκμήριο στη διαδικασία μέχρι την 
ημέρα προσαγωγής της ως τεκμήριο. 

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, η Αρχή 
μπορεί να διατάξει τη φύλαξη και διατήρηση συγκεκριμένης ταινίαςκασέτας 
ή του ηχητικού μέρους της για διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε ή των 
δεκαπέντε ημερών, ανάλογα, αν αυτό, κατά την κρίση της, απαιτείται. 

(5) Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω διατάξεις, η Αρχή μπορεί να ζητήσει 
αντίγραφο οποιουδήποτε προγράμματος. 

44.(1) Χωρίς να επηρεάζονται άλλες ισχύουσες αστικές, διοικητικές ή 
ποινικές διατάξεις, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή 
της χώρας εγγραφής του, του οποίου θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα και 
ιδίως η τιμή και η υπόληψη λόγω μετάδοσης εσφαλμένων ή ανακριβών στοι
χείων κατά τη διάρκεια προγράμματος έχει έναντι του σταθμού το δικαίωμα 
να απαντήσει ή να προσφύγει σε ισοδύναμα μέσα προστασίας. 
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(2) Το αίτημα για απάντηση ή η προσφυγή σε ισοδύναμα μέσα προστασίας 
μπορεί να απορρίπτεται από το σταθμό στις εξής περιπτώσεις: 

(α) Αν δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1). 
(β) Αν η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού συνεπάγεται τη διάπραξη αξιό

ποινης πράξης ή επισύρει αστική ευθύνη του σταθμού ή αντίκειται στα 
χρηστά ήθη. 

(3) Σε περίπτωση απόρριψης από το σταθμό του αιτήματος για απάντηση ή 
μη ανταπόκρισης μέσα σε δεκαπέντε μέρες, ο αιτητής μπορεί να προσφύγει 
στην Αρχή για επανεξέταση του αιτήματος του. Αν η Αρχή κρίνει δικαιολογη
μένο το αίτημα, ζητά από το σταθμό την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

(4) Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται μέσα σε τρεις μέρες από την 
παραλαβή της ή από τη μέρα που η Αρχή ζητά από το σταθμό την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου. Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται στο ίδιο 
πρόγραμμα που έγινε η σχετική αναφορά. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει, 
ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη, αστική ή ποινική, και από το 
δικαίωμα αποζημίωσης του παθόντος. 

45.(1) Οι αδειούχοι σταθμοί οφείλουν να μεταχειρίζονται ισότιμα και ισότιμη 
χωρίς διακρίσεις ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου τη ^ " ^ ^ 
νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, τα πολιτικά κόμματα, τους υποψή κομμάτων 
φιους Προέδρους, τους Βουλευτές και υποψήφιους Βουλευτές, τους συνδικα καιάλλλων. 
λιστικούς και κοινωνικούς φορείς, τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές και 
τους πολίτες γενικά, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται το δικαίωμα του δημοσιο
γράφου στην αξιολόγηση των γεγονότων και καταστάσεων σύμφωνα με την 
ειδησεογραφική τους αξία και σημασία. 

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου προεκλογική περίοδος σημαίνει 
περίοδο τριών μηνών πριν από οποιεσδήποτε εκλογές. 

(2) Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η αγορά χρόνου σε τηλεοπτικό ή 
ραδιοφωνικό σταθμό από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, η οποία 
αντίκειται στις πρόνοιες του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. 

46. Απαγορεύεται η προβολή ή η μετάδοση από τους σταθμούς των αποτε Προβολή 
λεσμάτων οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές εβδο δτΡ°σκοπιίσεων· 
μήντα δύο ώρες πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών. 

47.(1) Ο ετήσιος ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως κάθε οικονομικά 
αδειούχου σταθμού δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημε στσθ^ων· 
ρίδες μέσα σε εννέα μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους. 

(2) Αντίγραφο του ισολογισμού και απολογισμού αποστέλλεται μέσα στην 
ίδια προθεσμία στην Αρχή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

48.—(1) Πρόσωπο το οποίο καθιδρύει, εγκαθιστά ή λειτουργεί σταθμό Ποινικά 
χωρίς την άδεια της Αρχής ή κατά παράβαση των όρων που καθορίζονται αδικιίιιατα· 
στην άδεια του είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

(2) Πρόσωπο που σκόπιμα και συστηματικά παρενοχλεί την εκπομπή 
αδειούχου σταθμού είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση κατα
δίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

(3) Πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως επιδιώκει να επηρεάσει μέλος της 
Αρχής ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης κατά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων τους είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 
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(4) Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για αδίκημα που διαπράχθηκε 
κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με 
βάση αυτόν, το Δικαστήριο μπορεί επιπρόσθετα με την επιβολή οποιασδήποτε 
άλλης ποινής να διατάξει τον άμεσο τερματισμό της λειτουργίας του σταθμού 
ο οποίος ανήκει στο εν λόγω πρόσωπο, για όσο χρόνο και με τέτοιους όρους 
που το δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να επιβάλει. 

(5) Πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει του πιο 
πάνω εδαφίου και το οποίο αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί 
διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

(6) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος 
Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν είναι ένοχο 
ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλά
κιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

ποινική ευθύνη 49. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στον 
νομικών παρόντα Νόμο αδικήματα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για 
ποοσώπων. c , , , ς , , 

το αδίκημα αυτό φέρουν, έκτος απο τα ίδια τα νομικά προσωπα
(α) όλα τα μέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συμβουλίου ή της 

επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του νομικού προσώπου· 
(β) ο γενικός διευθυντής ή ο διευθυντής ή ο διευθύνων σύμβουλος του 

νομικού προσώπου, 
και η ποινική δίωξη για το αδίκημα μπορεί να στραφεί εναντίον της εταιρείας 
και εναντίον όλων ή οποιουδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα. 

Έλεγχος 50. Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να επιτρέπει, ύστερα από λογική προει
σταθμού. δοποίηση, σε εξουσιοδοτημένα από την Αρχή πρόσωπα την είσοδο στον 

σταθμό, να τους παρέχει τις διευκολύνσεις που είναι αναγκαίες για τεχνικό ή 
άλλο έλεγχο, καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες, οποτεδήποτε του 
ζητείται για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου. 

Κανονισμοί. 51.—(1) Για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου η Αρχή εκδίδει, 
με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς. 

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί 
μπορούν να ρυθμίζουν τα πιο κάτω θέματα: 

(α) Τον τύπο της αίτησης που υποβάλλεται για την έκδοση άδειας. 
(β) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχει ο αδειούχος 

σταθμός, όσον αφορά τους θαλάμους και τους σταθμούς εκπομπής, 
(γ) Την ελάχιστη οργανωτική δομή και στελέχωση του σταθμού, 
(δ) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν οποιαδήποτε αίτηση για 

χορήγηση άδειας, 
(ε) Την ίση μεταχείριση των πολιτικών κομμάτων ιδιαίτερα κατά τη διάρ

κεια προεκλογικής περιόδου, καθώς και των υποψήφιων Προέδρων και 
Βουλευτών και των δημοτικών, κοινοτικών και κοινωνικών φορέων, 
χωρίς να επηρεάζεται η δημοσιογραφική ανεξαρτησία και ελευθερία 
στην ειδησεογραφική αξιολόγηση, διατύπωση και προβολή θεμάτων, 
γεγονότων και καταστάσεων, 

(στ) Τρόπους ελέγχου αδειούχου σταθμού, όσον αφορά την τήρηση από 
αυτόν των όρων της άδειας του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που έχει δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
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(ζ) Κώδικα που να διέπει με λεπτομέρεια τα των διαφημίσεων, ο οποίος 
ετοιμάζεται από την Αρχή έπειτα από διαβουλεύσεις με το Σύνδεσμο 
Διαφημιστών. 

(η) Τον ελάχιστο αριθμό των ωρών εκπομπής. 
(θ) Το ποσό και την εξασφάλιση της πληρωμής του με τραπεζική εγγύηση 

για εκτέλεση δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε κατά του αδειούχου 
σταθμού για οποιαδήποτε αιτία, 

(ι) Τον τρόπο τήρησης και δημοσίευσης των ισολογισμών και των αποτε

λεσμάτων χρήσεως οποιουδήποτε σταθμού, έτσι που να δηλώνονται οι 
πόροι του σταθμού, καθώς επίσης οι διαφημίσεις, τα δάνεια και οι 
συνεισφορές, 

(ια) Τη διασφάλιση της ισότητας σε περίπτωση κομματικών εκπομπών, 
(ιβ) Τις αρχές που διέπουν τις εκπομπές, όπως αυτές που περιλαμβάνονται 

στον παρόντα Νόμο. 
(ιγ) Την επιβολή από την Αρχή τελών και δικαιωμάτων για υπηρεσίες που 

θα παρέχονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
(ιδ) Την επιβολή χρηματικών ποινών λόγω παράβασης των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, 
σε περίπτωση που αυτές δεν προβλέπονται στον παρόντα Νόμο. 

(ιε) Θέματα κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας που αφορούν τα ηλεκ

τρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
(ιστ) Τα προσόντα, την κατάρτιση και τη μόρφωση των δημοσιογράφων και 

των άλλων φορέων του σταθμού, 
(ιζ) Τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας του συντακτικού 

προσωπικού, 
(ιη) Τον καθορισμό των πολιτιστικών και ενημερωτικών εκπομπών, 
(ιθ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 
(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος 

Νόμου θα πρέπει να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση 
μέσα σε τέσσερις το αργότερο μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
Νόμου. 

52.—(1) Σε περίπτωση που κηρύσσεται οποτεδήποτε κατάσταση έκτακτης Έκτακτη ανάγκη, 
ανάγκης, όπως αυτή προνοείται στο Σύνταγμα ή κατάσταση πολιτικής 
άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου, κατά ιπ(ΐ)τουΐ996. 
την οποία κρίνεται σκόπιμο για λόγους εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέρο
ντος να θέσει η κυβέρνηση υπό τον έλεγχο της τη μετάδοση μηνυμάτων ή 
οποιουδήποτε άλλου θέματος μέσω των πομπών σταθμού, ο Υπουργός 
μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

(α) Να αναλάβει τον έλεγχο του σταθμού, 
(β) Να ορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως αρμόδιο για τον έλεγχο του 

σταθμού ή του εξοπλισμού του. 
(γ) Να διατάξει σταθμό να παραδώσει σε αυτόν όλα τα μηνύματα που 

δόθηκαν για μετάδοση, 
(δ) Να σταματήσει ή να καθυστερήσει τη μετάδοση οποιωνδήποτε τέτοιων 

μηνυμάτων ή να δώσει οδηγίες σε σταθμό, ώστε να σταματήσει ή να 
καθυστερήσει τη μετάδοση τους ή να τα παραδώσει σε αυτόν. 
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Μετάδοση 
ειδικών 
μηνυμάτων. 

Δωρεάν κάλυψη 
γεγονότων 
γενικού 
ενδιαφέροντος. 

(ε) Να διατάξει σταθμό να συμμορφωθεί προς όλες τις οδηγίες τις οποίες 
ο Υπουργός κρίνει σκόπιμο να δώσει σχετικά με τη μετάδοση μηνυ
μάτων. 

(2) Σε περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο 
σταθμός δικαιούται να λάβει από την κυβέρνηση

(α) Αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά υφίσταται η περιουσία του 
σταθμού που οφείλεται άμεσα στην άσκηση των πιο πάνω εξουσιών 

(β) οποιαδήποτε έξοδα τα οποία, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της 
έκτακτης ανάγκης, έχει αναπόφευκτα υποστεί ο σταθμός λόγω της 
άσκησης των πιο πάνω προβλεπόμενων εξουσιών. 

53.(1) Οποτεδήποτε κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με 
το Σύνταγμα ή κατάσταση πολιτικής άμυνας, σύμφωνα με τον περί Πολιτικής 
Άμυνας Νόμο, ο σταθμός οφείλει να μεταδίδει με δικά του έξοδα, οποτεδή
ποτε του ζητηθεί αυτό από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οποιαδήποτε ανακοί
νωση ή μήνυμα ή εικόνα. 

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος "εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο" σημαίνει οποιοδήποτε που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από 
τον Υπουργό με γραπτή γνωστοποίηση προς το σταθμό και περιλαμβάνει 
αξιωματικό της αστυνομίας όχι κατώτερο του βαθμού του Βοηθού Αρχηγού 
Αστυνομίας. 

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να ζητά από το 
σταθμό με γραπτή γνωστοποίηση του προς αυτόν να αποφεύγει σε οποιοδή
ποτε συγκεκριμένο χρόνο να μεταδίδει ή να στέλλει τα μηνύματα που καθορί
ζονται στη γνωστοποίηση. 

(3) Ο σταθμός έχει τη διακριτική ευχέρεια να ανακοινώσει ή να αποφύγει 
να ανακοινώσει ότι έχει δοθεί ή τροποποιηθεί ή αποσυρθεί τέτοια γνωστο
ποίηση. 

54.(1) Κάθε αδειούχος σταθμός έχει το δικαίωμα δωρεάν κάλυψης γεγο
νότων γενικού ενδιαφέροντος για τα οποία έχει δοθεί αποκλειστικό 
δικαίωμα. 

(2) Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και το δικαίωμα προστασίας 
ζωής και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα δεν επηρεάζονται με οποιοδήποτε 
τρόπο από το εδάφιο (1). 

(3) Το δικαίωμα κάλυψης περιορίζεται στα προγραμματισμένα εκ των 
προτέρων δελτία ειδήσεων. Η διάρκεια κάλυψης θα είναι τέτοια που να αντα
ποκρίνεται στο είδος της είδησης που μεταδίδεται, αλλά δε θα ξεπερνά τα 
τρία λεπτά. Ειδικά επί των αθλητικών γεγονότων η διάρκεια κάλυψης δε θα 
ξεπερνά τα τρία λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα. 

(4) Το δικαίωμα κάλυψης πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην επηρεάζει 
το γεγονός. Δεν υπάρχει δικαίωμα κάλυψης στις περιπτώσεις όπου επηρεά
ζεται το δημόσιο συμφέρον ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του κοινού ή του 
κράτους ή όπου η μετάδοση ή η οπτικογράφηση ενδέχεται να επηρεάσει το 
γεγονός. 

(5) Οργανωτής γεγονότος μπορεί να απαιτήσει την καταβολή εισιτηρίου 
για την είσοδο σταθμού στο χώρο όπου λαμβάνει χώρα το γεγονός και 
επιπρόσθετα μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση για τυχόν απώλεια που 
υφίσταται λόγω της κάλυψης. 
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(6) Πριν από την άσκηση του δικαιώματος κάλυψης, ο αδειούχος σταθμός 
πρέπει να δώσει εύλογη προειδοποίηση στον οργανωτή. Ο οργανωτής είναι 
υπόχρεος να ειδοποιήσει τον αδειούχο σταθμό το συντομότερο, αν έχουν 
γίνει ειδικές τεχνικές διευθετήσεις για την κάλυψη. 

(7) Αν οι τεχνικές διευθετήσεις δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικές για 
όλους τους αδειούχους σταθμούς που ειδοποίησαν για κάλυψη, προτίμηση 
δίδεται σε όσους έχουν προβεί σε συμβατικές υποχρεώσεις με τον οργανωτή ή 
με τους χορηγούς. Ο οργανωτής μπορεί να δώσει προτίμηση σε αδειούχους 
σταθμούς που μπορεί να ανταποκρίνονται καλύτερα στο χαρακτήρα και στο 
περιεχόμενο του γεγονότος για το οποίο θα γίνει κάλυψη. 

(8) Αδειούχοι σταθμοί που έχουν συμβληθεί για μετάδοση γεγονότος ή που 
έχουν προτιμηθεί για κάλυψη είναι υπόχρεοι να διαθέσουν το σήμα σε αδειού
χους σταθμούς στους οποίους δεν επιτράπηκε η απευθείας κάλυψη, έναντι 
καταβολής λογικής τιμής. 

(9) Ο οργανωτής γεγονότος ή χορηγός που έχει συμβληθεί με αδειούχο 
σταθμό για αποκλειστική μετάδοση του γεγονότος είναι υπόχρεος να 
επιτρέψει σε έναν ακόμη αδειούχο σταθμό να προβεί σε κάλυψη, ο οποίος 
μπορεί σύμφωνα με το εδάφιο (8) να διαθέσει το σήμα και σε όλους τους 
αδειούχους σταθμούς που ενδιαφέρονται. 

(10) Το υλικό που δε χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη πρέπει να αχρηστευτεί 
σε ένα μήνα το αργότερο από τη λήψη του και να ενημερωθεί ο οργανωτής 
σχετικά. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη μπορεί να φυλαχτεί 
ως αρχειακό υλικό. Αρχειακό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι, μόνο 
όταν υπάρχει άμεσος συσχετισμός με άλλο γεγονός. 

(11) Η κάλυψη δεν μπορεί να προηγηθεί της ολοκλήρωσης της μετάδοσης 
του γεγονότος. 

(12) Όταν η κάλυψη γίνεται από υλικό που διέθεσε αδειούχος σταθμός που 
είχε το αποκλειστικό δικαίωμα, το λογότυπο του αδειούχου αυτού σταθμού 
πρέπει να φαίνεται κατά τη σύντομη κάλυψη. 

ΜΕΡΟΣ XIII  ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
55. Τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζουν ούτε δύναται Επιφύλαξη. 

να ερμηνευτεί ότι επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο σταθμό που λειτουργεί με βάση ειδικό νόμο ή με 
βάση διεθνείς ή διακρατικές συμφωνίες που υπέγραψε ή που θα υπογράψει η 
Κυπριακή Δημοκρατία. 

56.—(1) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί με βάση το άρθρο 23 του περί Ράδιο Κατάργηση και 
φωνικών Σταθμών Νόμου και το άρθρο 24 του περί Τηλεοπτικών Σταθμών §^^:

Ιι
ιΧες 

Νόμου λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου. Οι άδειες ΐ20τουΐ990 
αυτές υπάγονται σε όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ισχύουν για 205τουΐ99ΐ 
περίοδο εννέα μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και 29(I)TOVI9992 
λήγουν με την εκπνοή της περιόδου αυτής. 94(ΐ)του 1996. 

(2) Μέχρι το διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο του προέδρου, του 
αντιπροέδρου και των μελών της Αρχής, οι δυνάμει του παρόντος Νόμου 
αρμοδιότητες και εξουσίες της Αρχής θα ασκούνται προσωρινά από το Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. 

(3) Ο περί Ραδιοφωνικών Σταθμών Νόμος και ο περί Τηλεοπτικών Σταθμών 
Νόμος καταργούνται. 


