
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3425 της 11ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2000
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 134 του 2000 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
 ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2000 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους του 1998 έως (Αρ. 2) του 2000 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμοι του 1998 έως 
(Αρ. 3) του 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 
7(Ι) του 1998 

88(Ι) του 1998
 13(Ι) του 1999 

159(Ι) του 1999
 23(Ι) του 2000
 55(Ι) του 2000.

2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού της λέξης 

«τέταρτου» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «δεύτερου»· 

(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (η) του εδαφίου (2) αυτού της λέξης 
«τέταρτου» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «δεύτερου»· 

 

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

«(4)(α) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, δε χορηγείται 
άδεια για ίδρυση ραδιοφωνικού σταθμού σε φυσικό πρόσωπο ή σε εταιρεία που κατέχει ή 
ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο- 

 

(i) ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 5% σε εκδοτικό οίκο, εφημερίδα ή 
περιοδικό· 

 

(ii) ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε τηλεοπτικό σταθμό με παγκύπρια εμβέλεια.  
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 (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) ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 5% σε εκδοτικό οίκο, εφημερίδα ή 
περιοδικό· 

 (ii) ποσοστό μεγαλύτερο του 5% 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- 

 (i) ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 5% σε εκδοτικό οίκο, εφημερίδα ή 
περιοδικό· 

 (ii) ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό με 
παγκύπρια εμβέλεια, αντίστοιχα. 

 (δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου στο ποσοστό των μετοχών συνυπολογίζεται 
το ποσοστό μετοχών που κατέχουν πρόσωπα που είναι συγγενείς μεταξύ τους μέχρι 
δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι.»· και 

 (δ) με την προσθήκη στο τέλος του, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου 
νέου εδαφίου: 

 «(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής και για αδειούχο εταιρεία της οποίας 
τίτλοι εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του, 
αμέσως μετά το εδάφιο (2), των ακόλουθων δύο νέων εδαφίων: 

«(3) Στην περίπτωση αδειούχου εταιρείας της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αλλαγές στην ιδιοκτησία ή την κατοχή μετοχών 
δημοσιοποιούνται όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου μέσα σε ένα μήνα 
από την αλλαγή, εφόσον μέτοχος κατέχει ή αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

 (4) Στην περίπτωση αδειούχου εταιρείας της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο 
γενικός διευθυντής, ο γραμματέας, οι ελεγκτές και τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων της 
οφείλουν να ανακοινώνουν προς την Αρχή, κατά τον ίδιο τρόπο και μέσα στην ίδια 
προθεσμία, οποιαδήποτε πληροφορία ή ανακοίνωση έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν 
προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ανεξάρτητα από την πιο πάνω υποχρέωση, η Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από την αδειούχο εταιρεία της οποίας οι τίτλοι έχουν 
εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες κρίνει 
αναγκαία, σύμφωνα με το δικαίωμα που της παρέχει ο παρών Νόμος.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 23 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο 
τέλος του εδαφίου (2) με διπλή τελεία και την προσθήκη στο εν λόγω εδάφιο της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 
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«Νοείται ότι, στην περίπτωση αδειούχου εταιρείας της οποίας οι τίτλοι έχουν
εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, συγκατάθεση της Αρχής απαιτείται για
μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή, εφόσον μέτοχος που κατέχει πέραν του 5% του
μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας μεταβιβάζει, σε μια ή περισσότερες 
συναλλαγές, πέραν του 40% των μετοχών του ή εφόσον πρόσωπο αποκτά σε μια ή
περισσότερες συναλλαγές ποσοστό πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της
αδειούχου εταιρείας.». 
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