
Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 78(Ι) του 2001 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

 ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ 

 

υλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους του 1998 έως (Αρ. 3) του 2001 (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. 4) του 2001. 

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 

134(Ι) του 2000 
18(Ι) του 2001
 53(Ι) του 2001

 65(Ι) του 2001.

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου ορισμού: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. 

«'αλλοδαπός' σημαίνει φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και νομικό πρόσωπο που 
γράφτηκε και απέκτησε νομική προσωπικότητα σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία ή 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·». 

  3.—(1) Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 16 του 
βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1) αυτού (δεύτερη γραμμή) με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά της 
φράσης "ή αντίστοιχο νόμο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·"· 

(β) με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (1) αυτού (δεύτερη γραμμή) με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά της 
φράσης "ή αντίστοιχο νόμο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·"· 

 

(γ) με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (1) αυτού με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης "που 
συστάθηκε στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·"· 

 

(δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, μετά τη λέξη 
"Δημοκρατίας" (πρώτη γραμμή), της φράσης "ή πολίτης κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης"· 

 

(ε) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού του ακόλουθου νέου 
εδαφίου: 

 

"(3) Πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εταιρεία που γράφτηκε και 
απέκτησε νομική προσωπικότητα με βάση νόμο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για απόκτηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού στη Δημοκρατία 
πρέπει να ικανοποιεί την Αρχή ότι— 

 

(α) Πληροί όλους τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για πολίτη της 
Δημοκρατίας ή εταιρεία που γράφτηκε και απέκτησε νομική προσωπικότητα 
στη Δημοκρατία· 
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 (β) διατηρεί μόνιμο και διαρκή δεσμό με την οικονομία κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· και 

 (γ) προκειμένου περί εταιρείας— 

 (i) διατηρεί έδρα δραστηριοτήτων της σε κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· και 

 (ii) είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών της 
Δημοκρατίας.". 

Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

 "(α)  Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος ή νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών αδειούχου 
εταιρείας είναι άλλη εταιρεία ή άλλες εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στη 
Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγγεγραμμένος ή 
νόμιμα δικαιούχος μετοχών σε αυτή ή αυτές τις εταιρείες είναι άλλη ή άλλες 
εταιρείες, το σύνολο των μετοχών της τελευταίας ή των τελευταίων άλλων 
εταιρειών πρέπει να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα και ο αριθμός των μετοχών, που 
κάθε φυσικό πρόσωπο θα κατέχει στην άλλη ή άλλες εταιρείες καθορίζεται από τις 
πρόνοιες του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου: 

 Νοείται ότι σε περίπτωση που εγγεγραμμένος ή νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών 
αδειούχου εταιρείας είναι άλλη δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου ή σε Χρηματιστήριο Αξιών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες 
δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε Χρηματιστήριο 
Αξιών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγγεγραμμένος ή νόμιμα δικαιούχος 
μετοχών σε αυτή ή αυτές τις εταιρείες είναι άλλη εταιρεία ή άλλες εταιρείες δεν είναι 
αναγκαίο το σύνολο των μετοχών της τελευταίας ή των τελευταίων άλλων εταιρειών να 
ανήκει σε φυσικά πρόσωπα: 

 Νοείται περαιτέρω ότι στην αναφερόμενη στην πιο πάνω επιφύλαξη περίπτωση η 
τελευταία ή οι τελευταίες εταιρείες δεν μπορεί να κατέχουν ή να ελέγχουν άμεσα ή 
έμμεσα η καθεμιά, ποσοστό πέραν του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή στο Χρηματιστήριο Αξιών κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δημόσιας εταιρείας που είναι νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών 
αδειούχου εταιρείας.". 

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) αυτού του ποσοστού "2,5%" 
(δεύτερη γραμμή) με το ποσοστό "5%"· 

 (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

 "(δ1)  Πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εταιρεία που γράφτηκε 
και απέκτησε νομική προσωπικότητα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν μπορεί να ελέγχει περισσότερο από το 25% του συνολικού 
μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας."· 
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(δ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

 

"(ε1) Το συνολικό ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου αδειούχου εταιρείας 
που μπορεί να ανήκει σε πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή εταιρείες που γράφτηκαν και απέκτησαν νομική 
προσωπικότητα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 49%.". 

 

5.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ 
από την ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα άρθρα 2 και 4 τίθενται σε ισχύ 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

 

(3) Οι παράγραφοι (δ1) και (ε1) όπως προστίθενται στο βασικό νόμο υπό του παρόντος 
Νόμου, καταργούνται με την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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