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Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος δύναται να αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος
Κεφ. 300Α. Κύπρου Νόµος.
46 του 1959
20 του 1960
21 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
212 του 1987
284 του 1987
9 του 1988
204 του 1991
238 του 1991
38(Ι) του 1995
8(Ι) του 1998
24(Ι) του 2000
7(Ι) του 2001
10(Ι) του 2001
60(Ι) του 2001
83(Ι) του 2001
136(Ι) του 2002
23(Ι) του 2003
116(Ι) του 2003
96(Ι) του 2004
83(Ι) του 2006
172(Ι) του 2006
18(Ι) του 2009
117(Ι) του 2010.
2(1) του 116(Ι) του 2.—(1) Στο Νόµο αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά—
2003.
Ερµηνεία. "ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 2 του περί Ακινήτου
Κεφ. 224. Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου·
2(1)(α) του 116(Ι) «Αρχή Ραδιοτηλεόρασης» σηµαίνει την ανεξάρτητη
του 2003. Κύπρου, που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάµει των
7(Ι) του 1998 Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµων του 1998 έως 2003·
88(Ι) του 1998
13(Ι) του 1999
159(Ι) του 1999
23(Ι) του 2000
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55(Ι) του 2000
134(Ι) του 2000
18(Ι) του 2001
53(Ι) του 2001
65(Ι) του 2001
78(Ι) του 2001
126(Ι) του 2001
102(Ι) του 2002
186(Ι) του 2002
24(Ι) του 2003.

Κεφ. 307. "ασύρµατος τηλεγραφία" σηµαίνει οποιοδήποτε σύστηµα επικοινωνίας µε
τηλέγραφο όπως ορίζεται στον περί Ασυρµάτου Τηλεγραφίας Νόµο, χωρίς τη

βοήθεια οποιωνδήποτε συρµάτων που συνδέουν τα σηµεία από τα οποία και στα
οποία τα µηνύµατα ή άλλο θέµα πού περιλαµβάνει θέµα που αποστέλλεται µέσω
τηλεόρασης, αποστέλλονται και λαµβάνονται·
"Γενικός

∆ιευθυντής" σηµαίνει το πρόσωπο πού διορίζεται στο αξίωµα αυτό
βάσει του άρθρου 9·
2(1)(α) του 116(Ι) «Γενικός Ελεγκτής» σηµαίνει το
του 2003.

Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας·

2(1)(α) του 116(Ι) «δηµόσια
του 2003. υπηρεσία

ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία» σηµαίνει τη δηµόσια ραδιοτηλεοπτική
στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές µεταδόσεις, η οποία αποτελεί
υπηρεσία γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος που ανταποκρίνεται άµεσα στις
δηµοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και
στην ανάγκη να διασφαλιστεί ο πλουραλισµός, µεταξύ άλλων, των πολιτισµικών
και γλωσσικών διαφορών στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και περιλαµβάνει την
παροχή µιας ισορροπηµένης δέσµης υπηρεσιών, που αποτελείται από
ενηµερωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκποµπές, προγράµµατα
κοινωνικής προσφοράς, εκποµπές που απευθύνονται στους αποδήµους, καθώς
και εκποµπές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πολιτικής άµυνας, όπως η
δέσµη αυτή καθορίζεται σε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος
Νόµου και όπως διευρύνεται ή άλλως πως διαφοροποιείται, δυνάµει τέτοιων
Κανονισµών, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων στον τοµέα της
οπτικοακουστικής ή νέων συνθηκών και δεδοµένων·

Κεφ. 216. "∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο" σηµαίνει το ∆ικαστήριο Καθορισµού Αποζηµιώσεως

πού εγκαθιδρύθηκε βάσει του περί Ειδικού για τον Καθορισµό Αποζηµιώσεως
∆ικαστηρίου Νόµο, ή οποιουδήποτε Νόµου που τροποποιεί ή αντικαθιστά
αυτόν·

2(α) του 24(Ι) του «διαφήµιση» σηµαίνει κάθε µορφή ανακοίνωσης που µεταδίδεται έναντι
2000. πληρωµής ή ανάλογου ανταλλάγµατος ή για λόγους αυτοπροβολής από µια
2 του 8(Ι) του 1998. δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εµπορικής, βιοµηχανικής ή

βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλµατος, µε σκοπό την προώθηση
της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων ακινήτων,
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωµής·
"Επιτροπή" σηµαίνει
(2) τον άρθρου 14·

την Επιτροπή ∆ιαιτητών που ιδρύεται βάσει τον εδαφίου

"ηµεροµηνία

µεταβίβασης ιδιοκτησίας" σηµαίνει την ηµεροµηνία πού ορίζεται
από το Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας να είναι η ηµεροµηνία µεταβίβασης ιδιοκτησίας·
2(α) του 96(Ι) του "Ίδρυµα" σηµαίνει το Ραδιοφωνικό
2004. ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό·
2(α) του 117(Ι) του «κατά παραγγελία υπηρεσία
2010. υπηρεσία οπτικοακουστικών

208112776

Ίδρυµα Κύπρου το οποίο αποτελεί

οπτικοακουστικών µέσων» (ήτοι µη γραµµική
µέσων) σηµαίνει υπηρεσία οπτικοακουστικών
µέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών µέσων για την
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παρακολούθηση προγραµµάτων σε χρονική στιγµή που επιλέγει ο χρήστης και,
κατόπιν δικού του αιτήµατος, από κατάλογο προγραµµάτων που έχει επιλέξει ο
πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων·
"λειτουργίες" περιλαµβάνει εξουσίες και καθήκοντα·
"µέλος"

σηµαίνει µέλος του Ιδρύµατος πού διορίζεται ως τέτοιο βάσει της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) τον άρθρου 5·
2(1)(α) του 116(Ι) «µετάδοση» σηµαίνει την ενσύρµατη ή µη, απευθείας ή µέσω δορυφόρου, µε
του 2003. κώδικα ή χωρίς, και εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση ραδιοφωνικού ή

τηλεοπτικού σήµατος που προορίζεται για λήψη από το κοινό·

2(α) του 117(Ι) του “Οδηγία 2010/13/ΕΕ” σηµαίνει την Οδηγία 2010/13/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού
2010. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισµό

Επίσηµη Εφηµερίδα ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
της Ε.Ε.: L 95, µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, και όπως
15.4.2010,
σ. 1.

αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"οικονοµικό έτος" σηµαίνει έτος πού αρχίζει την πρώτη ηµέρα

Ιανουαρίου:

Νοείται ότι η περίοδος µεταξύ της ηµεροµηνίας µεταβίβασης ιδιοκτησίας και
της πρώτης ηµέρας του Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ως οικονοµικό έτος·
2(α) του 117(Ι) του “οπτικοακουστική εµπορική ανακοίνωση” σηµαίνει εικόνα µε ή χωρίς ήχο που
2010. προορίζεται για την άµεση ή έµµεση προώθηση των εµπορευµάτων , υπηρεσιών

ή της εικόνας ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου που ασκεί οικονοµική
δραστηριότητα και η οποία εικόνα συνοδεύει ή περιλαµβάνει σε πρόγραµµα
έναντι πληρωµής ή αναλόγου ανταλλάγµατος ή για λόγους αυτοπροβολής.
Μεταξύ των µορφών οπτικοακουστικής εµπορικής ανακοίνωσης
περιλαµβάνονται η τηλεοπτική διαφήµιση, η χορηγία, η τηλεαγορά και η
τοποθέτηση προϊόντων·

2(α) του 117(Ι) του “παγκύπριος
2010. σχεδιάστηκε

ραδιοφωνικός οργανισµός” σηµαίνει ραδιοφωνικό οργανισµό που
για να καλύπτει πέραν του 75% του πληθυσµού των περιοχών της
∆ηµοκρατίας όπου η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο·

2(α) του 117(Ι) του “πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων” σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό
2010. πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού

περιεχοµένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών µέσων και που καθορίζει τον
τρόπο µε τον οποίο αυτό οργανώνεται·

2 του 83(Ι) του 2006. «πολιτική
2 του 18(Ι) του 2009.

330293655

διαφήµιση» σηµαίνει ανακοίνωση ή µήνυµα κάθε µορφής που
µεταδίδεται έναντι πληρωµής ή ανάλογου ανταλλάγµατος από υποψήφιο κατά
την έννοια του άρθρου 17Β σε προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές ή εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

2(α) του 117(Ι) του “πρόγραµµα” σηµαίνει σειρά
2010. συνιστά µεµονωµένο στοιχείο

κινούµενων εικόνων, µε ή χωρίς ήχο, η οποία
στο πλαίσιο προγραµµατισµού ή καταλόγου που
καθορίζεται από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων και της οποίας η
µορφή και το περιεχόµενο είναι συγκρίσιµα µε τη µορφή και το περιεχόµενο
τηλεοπτικής εκποµπής. Στα προγράµµατα περιλαµβάνονται οι ταινίες µεγάλου
µήκους, οι αθλητικές διοργανώσεις, οι κωµικές σειρές, τα ντοκιµαντέρ, τα
παιδικά προγράµµατα και τα δραµατοποιηµένα έργα·

"Πρόεδρος"

σηµαίνει τον Πρόεδρο του Ιδρύµατος που διορίζεται βάσει της
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5·

2(γ) του 96(Ι) του «ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός» σηµαίνει
2004. συντακτική ευθύνη για τη σύνθεση των

το νοµικό πρόσωπο που έχει τη
προγραµµάτων ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών µεταδόσεων, και που τις µεταδίδει ή αναθέτει τη µετάδοση τους σε
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τρίτους·
2(1)(α) του 116(Ι) «ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία»
του 2003. τηλεοπτικών µεταδόσεων·
2(α) του 117(Ι) του
2010.

σηµαίνει

υπηρεσία

ραδιοφωνικών

και

“ραδιοφωνική διαφήµιση” σηµαίνει κάθε µορφής ραδιοφωνική ανακοίνωση που
µεταδίδεται έναντι πληρωµής ή ανάλογου ανταλλάγµατος ή για λόγους
αυτοπροβολής, από µια δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο στα
πλαίσια εµπορικής, βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης
επαγγέλµατος, µε σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων ακινήτων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, έναντι
πληρωµής·

2(α) του 117(Ι) του “ραδιοφωνική εκποµπή” (ήτοι γραµµική υπηρεσία
2010. σηµαίνει ραδιοφωνική εκποµπή οπτικοακουστικών

οπτικοακουστικών µέσων)
µέσων που παρέχεται από
πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση
προγραµµάτων µε βάση προγραµµατισµό µεταδόσεων·

«ραδιοφωνική

µετάδοση» σηµαίνει τη µετάδοση ραδιοφωνικών θεµάτων,
προγραµµάτων και εκποµπών που προορίζονται για το κοινό·
2(1)(β) του 116(Ι) "ραδιοφωνικές υπηρεσίες" Καταργήθηκε.
του 2003.
2(β)(i) του 117(Ι) του «ραδιοφωνικός σταθµός» Καταργήθηκε.
2010.
2(γ) του 96(Ι) του
2004.

150213420

2(β) του 96(Ι) του "σταθµός λήψης" ∆ιαγράφηκε.
2004.
2(β) του 96(Ι) του "σταθµός µετάδοσης" ∆ιαγράφηκε·
2004.
2 του 8(Ι) του 1998. «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 µε
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·

2(α) του 117(Ι) του “συγκαλυµµένη οπτικοακουστική εµπορική ανακοίνωση” σηµαίνει την
2010. προφορική ή οπτική παρουσίαση, σε προγράµµατα εµπορευµάτων, υπηρεσιών,

της επωνυµίας, του εµπορικού σήµατος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού
εµπορευµάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται
από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων για διαφηµιστικό σκοπό
και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της
παρουσίασης. Παρουσίαση αυτού του είδους θεωρείται ότι γίνεται σκόπιµα,
ιδίως, όταν γίνεται έναντι πληρωµής ή ανάλογου ανταλλάγµατος·

2(α) του 117(Ι) του “συντακτική
2010. την επιλογή

ευθύνη” σηµαίνει την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου όσον αφορά
των προγραµµάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό
προγραµµατισµό, εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκποµπές, ή σε κατάλογο, εάν
πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων·

2(α) του 117(Ι) του “τηλεαγορά” σηµαίνει άµεσες προσφορές
2010. σκοπό
την παροχή αγαθών ή

που εκπέµπονται προς το κοινό µε
υπηρεσιών, έναντι πληρωµής,
συµπεριλαµβανοµένων ακινήτων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων·

2(α) του 117(Ι) του “τηλεοπτική
2010. µεταδίδεται

διαφήµιση” σηµαίνει κάθε µορφής τηλεοπτική ανακοίνωση που
έναντι πληρωµής ή αναλόγου ανταλλάγµατος ή για λόγους
αυτοπροβολής, από µια δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο στα
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πλαίσια εµπορικής, βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης
επαγγέλµατος, µε σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων ακινήτων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, έναντι
πληρωµής·
2(α) του 117(Ι) του “τηλεοπτική εκποµπή” (ήτοι γραµµική υπηρεσία
2010. σηµαίνει τηλεοπτική υπηρεσία οπτικοακουστικών

οπτικοακουστικών µέσων)
µέσων που παρέχεται από
πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών µέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση
προγραµµάτων µε βάση προγραµµατισµό µεταδόσεων·

2(1)(α) του 116(Ι) «τηλεοπτική µετάδοση» σηµαίνει τη µετάδοση τηλεοπτικών θεµάτων,
του 2003. προγραµµάτων και εκποµπών που προορίζονται για το κοινό και περιλαµβάνει

τη διαβίβαση προγραµµάτων µεταξύ επιχειρήσεων µε σκοπό την αναµετάδοσή
τους στο κοινό, αλλά δεν περιλαµβάνει τις υπηρεσίες επικοινωνιών που
παρέχουν, µε προσωπική κλήση, πληροφορίες ή άλλες εξυπηρετήσεις, όπως τις
υπηρεσίες τηλεαντιγράφων, τις τράπεζες ηλεκτρονικών δεδοµένων και λοιπές
παρεµφερείς υπηρεσίες·

2(α) του 117(Ι) του “τηλεοπτικός οργανισµός” σηµαίνει τον πάροχο
2010. µέσων που παρέχει τηλεοπτικές εκποµπές·

68566918

υπηρεσιών οπτικοακουστικών

2(β)(iii) του 117(Ι) «τηλεοπτικός σταθµός» Καταργήθηκε.
του 2010.
2(γ) του 96(Ι) του
2004.
2(β)(ii) του 117(Ι) «τηλεµπορία» Καταργήθηκε.
του 2010.
2 του 8(Ι) του 1998.
2(α) του 117(Ι) του «τοπικός
2010. καλύπτει

τηλεοπτικός οργανισµός» σηµαίνει τηλεοπτικό οργανισµό, ο οποίος
µια µικρή σχετικά περιοχή, όχι µεγαλύτερη από επαρχία, και ο οποίος
λειτουργεί µε περιορισµένη ισχύ και σε καθορισµένη περιοχή συχνοτήτων,
σηµαντικό δε ποσοστό προγραµµάτων του καλύπτει θέµατα τοπικού
ενδιαφέροντος·

2(α) του 117(Ι) του «τοπικός ραδιοφωνικός οργανισµός» σηµαίνει ραδιοφωνικό οργανισµό, ο οποίος
2010. καλύπτει µια µικρή σχετικά περιοχή, όχι µεγαλύτερη από επαρχία, και ο οποίος

λειτουργεί µε περιορισµένη ισχύ και σε καθορισµένη περιοχή συχνοτήτων,
σηµαντικό δε ποσοστό των προγραµµάτων του καλύπτει θέµατα τοπικού
ενδιαφέροντος·

2(α) του 117(Ι) του «τοποθέτηση προϊόντων» σηµαίνει κάθε µορφής οπτικοακουστική εµπορική
2010. ανακοίνωση που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά εµπορεύµατος,

υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εµπορικού σήµατος, ώστε να εµφανίζεται µέσα σε
πρόγραµµα, έναντι πληρωµής ή ανάλογου ανταλλάγµατος·

2(α) του 117(Ι) του «υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων» σηµαίνει υπηρεσία, όπως ορίζεται στο
2010. άρθρο 57 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία

τελεί υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων,
κύριος σκοπός της οποίας είναι η παροχή προγραµµάτων µε σκοπό την
ενηµέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέως κοινού µέσω δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων
περιλαµβάνουν τηλεοπτικές εκποµπές ή/και κατά παραγγελία υπηρεσίες
οπτικοακουστικών µέσων ή/και οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις
ή/και ραδιοφωνικές εκποµπές·

Άρθρο 3 του "Υπουργός" σηµαίνει τον Υπουργό Προεδρίας.
Ν.39/63.
Άρθρο 2 του Ν.
21/79.
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2(α) του 117(Ι) του «χορηγία» σηµαίνει κάθε συνεισφορά δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή
2010. φυσικού προσώπου, που δεν παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων ή δεν
2(β)(iv) του 117(Ι) παράγει οπτικοακουστικά έργα, για τη χρηµατοδότηση υπηρεσιών
του 2010. οπτικοακουστικών µέσων ή προγραµµάτων, µε σκοπό την προώθηση της

επωνυµίας, του εµπορικού σήµατος, της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των
προϊόντων της:

Νοείται ότι, εξαιρείται από τον πιο πάνω ορισµό η κρατική χορηγία που
παρέχεται στο Ίδρυµα από τον ετήσιο προϋπολογισµό της ∆ηµοκρατίας για
παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας σύµφωνα µε σχετικές διατάξεις
του παρόντος Νόµου·
366668045

2(α) του 117(Ι) του «χρονοθυρίδα ή παράθυρο τηλεαγοράς» σηµαίνει χρονικό διάστηµα µετάδοσης
2010. τηλεοπτικών διαφηµιστικών ή µηνυµάτων τηλεαγοράς το οποίο ορίζεται από
2(β)(v) του 117(Ι) οπτικά και ηχητικά µέσα έναρξης και λήξης·
του 2010.
2(2) του 116(Ι) του (2) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια,
2003. οι όροι ‘δηµόσια ενίσχυση’, ‘Έφορος’, ‘νέα δηµόσια ενίσχυση’ και ‘υφιστάµενη
30(Ι) του 2001
122(Ι) του 2001
139(Ι) του 2002
10(Ι) του 2003.

Λειτουργίες του
Ιδρύµατος δύνανται
να εκτελούνται από
τους υπαλλήλους
του.

δηµόσια ενίσχυση’ έχουν τη έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς στους περί
Ελέγχου των ∆ηµοσίων Ενισχύσεων Νόµους του 2001 έως 2003.

Όταν εξουσίες χορηγούνται ή καθήκοντα επιβάλλονται από ή βάσει του
Νόµου αυτού στο Ίδρυµα οι εξουσίες αυτές ή καθήκοντα δύνανται να
εκτελούνται ή διεξάγονται από ή µέσω οποιουδήποτε υπαλλήλου ή
αντιπροσώπου του Ιδρύµατος που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το
Ίδρυµα.
3.

Νόµος 212/87 2. "Βουλή" σηµαίνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων·
Ερµηνεία.
"∆ελτία Ειδήσεων" σηµαίνει τα δελτία ειδήσεων του Ραδιοφώνου και της
Τηλεοράσεως·
"∆εύτερη περίοδος" σηµαίνει τους τελευταίους τρείς µήνες της χρονικής
περιόδου·
"∆ηµοκρατία" σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία·
"Εκλογές" σηµαίνει τις εκλογές οι οποίες διεξάγονται για ανάδειξη Προέδρου·
"Ίδρυµα" σηµαίνει το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου·
"Πολιτικό

κόµµα" σηµαίνει κόµµα εκπροσωπούµενο στη Βουλή ή Οργανισµό ή
Ένωση προσώπων ή Οµάδα προσώπων η οποία κατά την αντίληψη του µέσου
συνετού πολίτη που γνωρίζει την εσωτερική πολιτική πραγµατικότητα της
Κύπρου και προσβλέπει στην οργάνωση, τη δοµή, τους θεσµούς, τους στόχους
και την απήχησή της θεωρείται ως πολιτικό κόµµα·

"Πρόεδρος" σηµαίνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας·
"Πρώτη περίοδος" σηµαίνει τους πρώτους τρεις µήνες της χρονικής περιόδου·
"Υποψήφιος

Πρόεδρος" σηµαίνει άτοµο το οποίο εξαγγέλει δηµοσίως πρόθεση
υποβολής υποψηφιότητας για ανάδειξή του ως Προέδρου στις επόµενες εκλογές
της εν λόγω διακήρυξης, νοουµένου ότι έχει, δυνάµει του Συντάγµατος, την
ικανότητα του εκλέγεσθαι στο αξίωµα του Προέδρου και πληροί µία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες προυποθέσεις, δηλαδή:
(α) Κατέχει κατά το χρόνο της εν λόγω εξαγγελίας το αξίωµα του Προέδρου,
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(β) είναι αρχηγός πολιτικού κόµµατος,
(γ) τυγχάνει της υποστήριξης ενός ή περισσοτέρων κοµµάτων,
(δ )

είναι άτοµο το οποίο, κατά την αντίληψη του συνετού µέσου πολίτη, έχει
διαδραµατίσει ή διαδραµατίζει σηµαίνοντα ρόλο στην πολιτική ή οινονοµική ή
κοινωνική ζωή της Κύπρου ή είναι προσωπικότητα που απολαµβάνει κύρους
και/ή σεβασµού µεταξύ µέρους του εκλογικού σώµατος:
Νοείται ότι υποψήφιος Πρόεδρος παύει να θεωρείται ως υποψήφιος Πρόεδρος
αφ’ ης στιγµής τυχόν δηλώσει ότι έχει παύσει να ενδιαφέρεται για ανάδειξή του
στο αξίωµα του Προέδρου.
"Χρονική περίοδος" σηµαίνει τη χρονική περίοδο η οποία αρχίζει

έξι µήνες πριν
τη λήξη σύµφωνα µε το Σύνταγµα της θητείας του εκάστοτε Προέδρου και λήγει
την εποµένη ηµέρα της ηµέρας των εκλογών µε τις οποίες θα έχει αναδειχθεί
νέος Πρόεδρος.
Ακριβοδίκαιη 3. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του βασικού νόµου, το Ίδρυµα
µεταχείριση. υποχρεούται όπως καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της χρονικής περιόδου
διασφαλίζει την ακριβοδίκαιη µεταχείριση των εκάστοτε υποψήφιων Προέδρων.
Υποχρεώσεις του 4. Άνευ επηρεασµού της γενικότητας της διάταξης του άρθρου 3 του Νόµου
Ιδρύµατος κατά την αυτού το Ίδρυµα υπέχει κατά τη διάρκεια της Πρώτης περιόδου τις ακόλουθες
Πρώτη περίοδο. υποχρεώσεις:
(α) Να µεταδίδει διά των δελτίων ειδήσεων µε τρόπο σύντοµο και περιεκτικό τις
προεκλογικές δραστηριότητες κάθε υποψήφιου Προέδρου.
(β )

Να µεταδίδει διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων ανελλιπώς αυτούσιες τις
εκάστοτε δηλώσεις ή ανακοινώσεις καθενός από τους υποψήφιους Προέδρους
νοουµένου ότι η κανονική ανάγνωση αυτών δεν θα υπερβαίνει τα δύο λεπτά:
Νοείται ότι αν η κανονική ανάγνωση των δηλώσεων ή ανακοινώσεων
υποψήφιου Προέδρου θα υπερβαίνει τα δυο λεπτά, τότε το Ίδρυµα άνευ
επηρεασµού της υποχρέωσής του σύµφωνα µε τα πιο πάνω σε σχέση µε τις
δηλώσεις ή ανακοινώσεις των άλλων ή οποιουδήποτε από τους άλλους
υποψήφιους Προέδρους, θα υποχρεούται να µεταδώσει περίληψη των σχετικών
δηλώσεων ή ανακοινώσεων διάρκειας δύο περίπου λεπτών.
(γ)

Να παραχωρεί µία φορά την εβδοµάδα χρόνο διάρκειας πέντε λεπτών σε
κάθε υποψήφιο Πρόεδρο µε σκοπό όπως είτε ο ίδιος ο υποψήφιος είτε
εκπρόσωπός του απευθύνεται προς τον Κυπριακό λαό τόσο διά του ραδιοφώνου
όσο και διά της τηλεοράσεως.

(δ )

Να παραχωρεί µία φορά το µήνα σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο χρόνο
δεκαπέντε λεπτών µε σκοπό όπως αυτός οµιλήσει είτε αυτοπροσώπως είτε µε
εκπρόσωπό του προς τον Κυπριακό λαό τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά
της τηλεοράσεως.

(ε) Να καλύπτει πλήρως τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της τηλεοράσεως
µία δηµοσιογραφική διάσκεψη κάθε υποψήφιου Προέδρου:

Νοείται όµως ότι η ώρα που παραχωρείται δυνάµει της διάταξης αυτής δεν
δύναται να υπερβαίνει τα εξήντα λεπτά:
Νοείται περαιτέρω, ότι ο χρόνος παραχωρείται την ίδια ηµέρα, κατά την οποία
τυχόν θα γίνει η σχετική δηµοσιογραφική διάσκεψη:
Νοείται ακόµα περαιτέρω ότι εναπόκειται σε κάθε υποψήφιο Πρόεδρο να
καθορίσει το χρόνο της δικής του δηµοσιογραφικής διάσκεψης, η οποία
σύµφωνα µε τα πιο πάνω υποχρεωτικά θα µεταδοθεί από το Ίδρυµα.
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Υποχρεώσεις του 5. Άνευ επηρεασµού της γενικότητας τον άρθρου 3 του Νόµου αυτού κατά τη
Ιδρύµατος κατά τη διάρκεια της ∆εύτερης περιόδου το Ίδρυµα υποχρεούται—
∆εύτερη περίοδο.
(α) Να καλύψει ειδησεογραφικά έξι οµιλίες κάθε υποψήφιου Προέδρου, δηλαδή
µία στην πόλη της Λευκωσίας, µία στην πόλη της Λεµεσού, µία στην πόλη της
Λάρνακας, µία στην πόλη της Πάφου, µία προς τους κατοίκους Αµµοχώστου και
µία προς τους κατοίκους Κερήνειας. H κάλυψη θα είναι και τηλεοπτική. Η
διάρκεια της κάλυψης κάθε οµιλίας θα είναι 10 λεπτά.
(β )

Να καλύψει ειδησεογραφικά και σε χρόνο πέντε περίπου λεπτών για κάθε
συγκέντρωση άλλες πέντε συγκεντρώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου ή
εκπροσώπου του όπως κάθε υποψήφιος Πρόεδρος εκάστοτε υποδεικνύει προς το
Ίδρυµα.
(γ)

Να καλύψει µία τουλάχιστο δηµοσιογραφική διάσκεψη κάθε υποψήφιου
Προέδρου, εφαρµοζοµένης κατ' αναλογία της παραγράφου (ε) τον άρθρου 4 πιο
πάνω.
(δ) Να ανακοινώνει καθηµερινά σε ειδικό πρόγραµµα προαγγελία προεκλογικών

συγκεντρώσεων της ίδιας ή επόµενης ηµέρας εκάστου υποψήφιου Προέδρου ή
συγκεντρώσεων που γίνονται προς χάρη ή προς υποστήριξη υποψήφιου
Προέδρου:
Νοείται ότι ο αριθµός των εκάστοτε συγκεντρώσεων που µεταδίδονται κάθε
ηµέρα δεν θα υπερβαίνει τις πέντε.
(ε) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 45 ηµερών της ∆εύτερης περιόδου να
µεταδίδει καθηµερινά και κατά την 1.45 µ.µ. ώρα διά του ραδιοφώνου αυτούσιες
ανακοινώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου ή κόµµατος που υποστηρίζει αυτόν
νοουµένου ότι ο χρόνος ανακοινώσεων δεν θα υπερβαίνει τα 5 λεπτά.
2(α) του 9/88. (στ)

Να καλεί κάθε υποψήφιο Πρόεδρο στο πρόγραµµα "Συνάντηση µε τον
τύπο", ή άλλο παρόµοιο τηλεοπτικό πρόγραµµα. Οι δηµοσιογράφοι οι οποίοι θα
θέτουν τις ερωτήσεις στο πρόγραµµα δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (ο ίδιος
αριθµός θα ισχύει για όλες τις περιπτώσεις). Το πρόγραµµα θα διαρκεί 90 λεπτά
και θα µεταδίδεται αµέσως µετά το κύριο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.
(ζ) Να µεταδώσει µία συνέντευξη από

κάθε υποψήφιο Πρόεδρο ή εκπροσώπους
τους για την πολιτική τους σε βασικά θέµατα (Κυπριακό πρόβληµα, οικονοµία,
κοινωνική πολιτική, παιδεία, κλπ.). Οι ερωτήσεις θα είναι σε όλες τις
περιπτώσεις οι ίδιες και ο χρόνος επίσης ο ίδιος, διάρκειας περίπου 20 λεπτών.
Οι συνεντεύξεις θα µεταδίδονται τόσο από ραδιοφώνου όσο και από
τηλεοράσεως. Η υποχρέωση τον Ιδρύµατος δυνάµει της υποπαραγράφου αυτής
πρέπει να εκπληρώνεται εντός τον δεύτερου µήνα της ∆εύτερης περιόδου.
(η )

Περί το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας το Ίδρυµα υποχρεούται να
παραχωρεί αλληλοδιαδοχικά την ίδια ηµέρα στους υποψήφιους Προέδρους
χρόνο τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση προκειµένου να οµιλήσουν
προς το λαό. Ο εν λόγω χρόνος θα είναι διάρκειας µέχρι 15 λεπτών.
2 του 284/87. (θ)

Να παραχωρεί µία φορά την εβδοµάδα χρόνο διάρκειας πέντε λεπτών σε
κάθε υποψήφιο Πρόεδρο µε σκοπό τη µετάδοση από ραδιοφώνου και
τηλεοράσεως οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων του υποψήφιου, ως o ίδιος ήθελε
επιλέξει και υποδείξει, ή όπως ο ίδιος ο υποψήφιος ή εκπρόσωπός του
απευθύνεται προς τον Κυπριακό λαό.
750379800

2 του 284/87 2(β) (ι) Να µεταδίδει διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων ανελλιπώς αυτούσιες τις
του 9/88. εκάστοτε δηλώσεις ή ανακοινώσεις κάθε υποψήφιου Προέδρου, νοουµένου ότι η

κανονική ανάγνωση αυτών δεν θα υπερβαίνει τα δύο λεπτά:
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Νοείται ότι αν η κανονική ανάγνωση των δηλώσεων ή ανακοινώσεων
υποψήφιου Προέδρου υπερβαίνει τα δύο λεπτά, τότε το Ίδρυµα άνευ
επηρεασµού της υποχρέωσής του σύµφωνα µε τα πιο πάνω σε σχέση µε τις
δηλώσεις ή ανακοινώσεις των άλλων ή οποιουδήποτε από τους άλλους
υποψήφιους Προέδρους, θα υποχρεούται να µεταδώσει περίληψη των σχετικών
δηλώσεων ή ανακοινώσεων διάρκειας δύο περίπου λεπτών.
2(β) του 9/88. (ια) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής κατά τα προβλεπόµενα από

το Άρθρο
του Συντάγµατος και κατά την περίοδο που µεσολαβεί από το τέλος της
πρώτης εκλογής µέχρι την επαναληπτική αυτή εκλογή, το Ίδρυµα υποχρεούται
όπως—
39.2

(αα)

Καλύψει ειδησεογραφικά τόσο διά του ραδιοφώνου όσο και διά της
τηλεοράσεως µία τουλάχιστο συγκέντρωση καθενός από τους υποψήφιους, οι
οποίοι δικαιούνται να διεκδικήσουν την επαναληπτική εκλογή δυνάµει της εν
λόγω διατάξεως του Συντάγµατος. Ο χρόνος κάλυψης θα είναι διάρκειας 20
λεπτών.
(ββ)

Μεταδίδει καθηµερινά διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων αυτούσιες τις
δηλώσεις και ανακοινώσεις τους, νοουµένου ότι αν η κανονική ανάγνωση των
ανακοινώσεων ή δηλώσεων µιας ηµέρας ενός υποψήφιου δεν δύναται να γίνει
εντός χρονικού διαστήµατος 5 λεπτών, άνευ επηρεασµού της ανωτέρω
υποχρέωσής του σε σχέση µε τον άλλο υποψήφιο Πρόεδρο, τότε το Ίδρυµα θα
µεταδίδει περίληψη διάρκειας 5 λεπτών των εν λόγω δηλώσεων ή ανακοινώσεων
της ηµέρας αυτής.
(γγ)

Οι διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε) και (η) τον άρθρου αυτού θα
εφαρµόζονται ανάλογα.

Ερµηνευτική 6. Καµιά διάταξη που περιέχεται στο Νόµο αυτό δεν θα ερµηνεύεται ότι παρέχει
διάταξη. δικαίωµα ή επιβάλλει υποχρέωση στο Ίδρυµα να µεταδίδει οτιδήποτε το οποίο
συνιστά δυσφήµηση δυνάµει τον περί Αστικών Αδικηµάτων Νόµου, Κεφ. 148.
Σειρά προβολής 7. Η σειρά η οποία θα ακολουθείται στις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β)
υποψηφίων και (γ) του άρθρου 4 του Νόµου αυτού και η σειρά η οποία θα ακολουθείται
Προέδρων. στις περιπτώσεις των παραγράφων (δ), (ε) και της υποπαραγράφου (θ)(ββ) του
άρθρου 5, θα είναι ανάλογη προς την πολιτική δύναµη του κόµµατος του οποίου
ο υποψήφιος Πρόεδρος τυγχάνει αρχηγός ή από τον οποίο ή (τα οποία)
υποστηρίζεται, ακολουθούντων των ανεξάρτητων υποψήφιων κατ' αλφαβητική
σειρά, ενώ, στις περιπτώσεις. των παραγράφων (στ) και (ζ) του άρθρού 5 θα
προηγείται η εµφάνιση των ανεξάρτητων υποψήφιων Προέδρων — η σειρά
µεταξύ των οποίων καθορίζεται αλφαβητικά — και θα ακολουθεί η εµφάνιση
των υπόλοιπων υποψήφιων, η σειρά µεταξύ των οποίων καθορίζεται κατά τρόπο
αντιστρόφως ανάλογο προς τη σειρά, η οποία σύµφωνα µε τα πιο πάνω έχει
οριστεί για τις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρού 4 και
των παραγράφων (δ), (ε) και της υποπαραγράφου (θ)(ββ) του άρθρου 5 του
Νόµου αυτού:

Νοείται ότι τα προγράµµατα καθεµιάς από τις παραγράφους (στ) και (ζ) του
άρθρού 5 του Νόµου αυτού θα µεταδίδονται σε συνεχείς ηµέρες — πλην
Σαββάτου και Κυριακής.
Η συµπλήρωση των προγραµµάτων της εν λόγω παραγράφου (ζ) θα προηγείται
της έναρξης της µετάδοσης των προγραµµάτων της παραγράφου (στ) του
άρθρου 5 του Νόµου αυτού.
2 του 60(Ι) του 2001. 7Α.—(1)

Απαγορεύεται η προβολή ή η µετάδοση από το Ίδρυµα των

Προβολή αποτελεσµάτων δηµοσκοπήσεων που σχετίζονται µε εκλογές, επτά ηµέρες πριν
δηµοσκοπήσεων. από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.

Εταιρεία που διενεργεί δηµοσκόπηση τα αποτελέσµατα της οποίας
δηµοσιοποιούνται κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου οφείλει πριν από τη

2 του 83(Ι) του 2001. (2)
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δηµοσίευσή της, να καταθέσει στα Μέλη του Ιδρύµατος, υπόµνηµα σχετικά µε
τη µεθοδολογία και τη δειγµατοληψία που έχει χρησιµοποιηθεί για τη
δηµοσκόπηση, αναλυτική κατάσταση του δείγµατος πληθυσµού που
χρησιµοποιήθηκε γι’ αυτή, καθώς και δείγµα του ερωτηµατολογίου της
δηµοσκόπησης:
Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω αναφερόµενα στοιχεία της δηµοσκόπησης που
κατατίθενται στα Μέλη του Ιδρύµατος τυγχάνουν προστασίας ως απολύτως
εµπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται υπό τη φύλαξη του Προέδρου του
Ιδρύµατος. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, εκτός
αν αποφασιστεί η διεξαγωγή ειδικής έρευνας.
Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου προεκλογική περίοδος σηµαίνει
περίοδο τριών µηνών πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΥΠΡΟΥ
Ίδρυση και σύσταση 4. ∆ιά του παρόντος ιδρύεται σώµα καλούµενο το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου
του Ραδιοφωνικού το οποίο αποτελεί νοµικό πρόσωπο µε διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και
Ιδρύµατος Κύπρου. µε εξουσίες να αποκτά, έχει και διαθέτει περιουσία, να συµβάλλεται, να ενάγει

και να ενάγεται µε το εν λόγω όνοµά του και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες
πράξεις για τους σκοπούς του Νόµου αυτού:
Νοείται ότι, εφόσον υπάρχει εγγύηση βάσει του άρθρου 25, το Ίδρυµα δεν
αποξενώνει, υποθηκεύει, επιβαρύνει ή µεταβιβάζει οποιαδήποτε από την
ακίνητη ιδιοκτησία του χωρίς την έγκριση τον Υπουργικού Συµβουλίου:
Νοείται περαιτέρω ότι µέχρις ότου παρασχεθεί σφραγίδα, δύναται να
χρησιµοποιείται ως κοινή σφραγίδα, σφραγίδα που φέρει την επιγραφή
"Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου".

Συγκρότηση 5.—(1) Το Ίδρυµα αποτελείται από όχι περισσότερα από επτά µέλη που
Ιδρύµατος. διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο (πού στο εξής αναφέρονται ως "τα
3 του Ν.21/60. µέλη"), ένα από τα οποία διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο ως Πρόεδρος:

Νοείται ότι τα µέλη δεν απαιτείται να είναι πρόσωπα των οποίων οι υπηρεσίες
αποκτώνται πάνω σε πλήρη βάση.
(2) Ο
ετών:

Πρόεδρος και τα άλλα µέλη του Ιδρύµατος υπηρετούν για περίοδο τριών

Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, οποτεδήποτε, να παύει τον
Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο µέλος του Ιδρύµατος χωρίς να δίδει λόγο γι’ αυτό.
Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται οποτεδήποτε, να αποδέχεται την
παραίτηση του Προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου µέλους του Ιδρύµατος.
(3)

(4) Το Ίδρυµα δύναται να λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κενή θέση
στα µέλη του.
452699124

Προσωρινοί 6.—(1) Σε περίπτωση ανικανότητας του Προέδρου λόγω ασθένειας ή
διορισµοί. οποιασδήποτε άλλης προσωρινής αιτίας ή προσωρινής απουσίας από τη
∆ηµοκρατία, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίζει κάποιο άλλο
πρόσωπο να ενεργεί ως Πρόεδρος, κατά το χρόνο της ανικανότητας ή απουσίας
αυτής, και το πρόσωπο αυτό ενόσω διαρκεί ο διορισµός ασκεί και εκτελεί όλα τα
καθήκοντα του Προέδρου.
(2)

Σε περίπτωση ανικανότητας οποιουδήποτε µέλους άλλου από το Γενικό
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∆ιευθυντή λόγω ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης προσωρινής αιτίας ή
προσωρινής απουσίας από τη ∆ηµοκρατία, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να
διορίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να ενεργεί ως µέλος κατά τη διάρκεια του χρόνου
όπου συνεχίζεται η ανικανότητα ή απουσία αυτή και το πρόσωπο αυτό ενόσω
διαρκεί ο διορισµός ασκεί και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του µέλους αυτού.
Απαρτία. 7.—(1) Η απαρτία σε όλες τις συνεδριάσεις του Ιδρύµατος είναι τρία παρόντα
άρθρο 3 του Ν.21/60. µέλη επιπρόσθετα από τον Πρόεδρο.
(2) Ο Πρόεδρος προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις.

Όταν οι ψήφοι των παρόντων προσώπων σε συνεδρίαση αναφορικά µε
οποιοδήποτε θέµα είναι διαιρεµένοι εξ’ ίσου, ο Πρόεδρος θα έχει νικώσα ψήφο
εκτός από τη δική του.
(3)

Μόνιµα ∆ιατάγµατα. 8. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού το Ίδρυµα δύναται να εκδίδει
µόνιµους κανονισµούς που να ρυθµίζουν τη δική του διαδικασία γενικά, και,
συγκεκριµένα, αλλά άνευ επηρεασµού της γενικότητας όσων προαναφέρθηκαν,
αναφορικά µε τη σύγκληση συνεδριάσεων, την ειδοποίηση που δίνεται για τις
συνεδριάσεις αυτές, τις διαδικασίες σε αυτές, την τήρηση πρακτικών και το
άνοιγµα, τήρηση, κλείσιµο και έλεγχο λογαριασµών.
Γενικός ∆ιευθυντής. 9.—(1) Λειτουργός του Ιδρύµατος γνωστός ως Γενικός ∆ιευθυντής είναι o

πρώτος εκτελεστικός λειτουργός του Ιδρύµατος και είναι υπεύθυνος για την
εφαρµογή της πολιτικής του Ιδρύµατος και τη διοίκηση της καθηµερινής του
εργασίας.
(2) Το Ίδρυµα µεταβιβάζει στο Γενικό ∆ιευθυντή τέτοιες από τις λειτουργίες του

βάσει του Νόµου αυτού οι οποίες είναι απαραίτητες για να τον καταστήσουν
ικανό να διευθύνει αποτελεσµατικά την κάθε είδους καθηµερινή εργασία του
Ιδρύµατος.
Η πλήρωση της θέσης του Γενικού ∆ιευθυντή γίνεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ιδρύµατος είτε µε µόνιµο διορισµό στη θέση αυτή είτε µε
διορισµό µε σύµβαση η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
τέσσερα χρόνια κάθε φορά.

2 του 238 του 1991. (3)

Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποβάλλεται στο Υπουργικό
Συµβούλιο για έγκριση.
(4)

Αν το Υπουργικό Συµβούλιο δεν εγκρίνει τον πιο πάνω διορισµό πρέπει να
αιτιολογήσει ειδικά την Απόφασή του.

(5)

ΜΕΡΟΣ ΙΙΑ
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Άρθρο 4 του 39/63.
Εξουσίες Υπουργού
αναφορικά µε το
Ίδρυµα.

9Α.—(1)

Ο Υπουργός δύναται, κατόπι συµβουλευτικής γνωµοδότησης του
Ιδρύµατος, να εκδίδει προς τούτο οδηγίες γενικής φύσης ως προς την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του, οι οποίες είναι αναγκαίες για το γενικό συµφέρον της
∆ηµοκρατίας, το δε Ίδρυµα οφείλει να εφαρµόζει κάθε τέτοια οδηγία.
(2) Το Ίδρυµα οφείλει να παρέχει στον Υπουργό, κατ’ απαίτησή του, εκθέσεις,
λογαριασµούς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται µε την ιδιοκτησία και τις
δραστηριότητες του το Ίδρυµα οφείλει επίσης να παρέχει κάθε ευκολία προς
έλεγχο των πληροφοριών αυτών κατά οποιοδήποτε χρόνο και τρόπο ήθελε αυτός
εύλογα απαιτήσει.

3 του 8(Ι) του 1998. (3) Ο

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού, για την εξυπηρέτηση των στόχων της
γλωσσικής πολιτικής, µπορεί, όταν το θεωρεί αναγκαίο, µε οδηγίες του προς το
Ίδρυµα να καθορίζει, όσον αφορά ορισµένες εκποµπές ή το σύνολο των
εκποµπών του Ιδρύµατος, γενικά ή ειδικά κριτήρια που να διέπουν την ποιότητα
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της χρησιµοποιούµενης γλώσσας και τη συµµόρφωση προς τη γλωσσική
πολιτική της ∆ηµοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
722877383

Υπάλληλοι του 10. Το Ίδρυµα διορίζει τους υπαλλήλους που θεωρεί απαραίτητους για την
Ιδρύµατος εκτέλεση των λειτουργιών του βάσει του Νόµου αυτού µε τέτοιους όρους
υπηρεσίας όπως δυνατό να αποφασίσει.
∆ιορισµένα πρόσωπα
να είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι.
Κεφ. 154.
Κεφ. 80.

Ο Πρόεδρος, Γενικός ∆ιευθυντής, όλα τα µέλη και υπάλληλοι του
Ιδρύµατος θεωρούνται ότι εργοδοτούνται στη δηµόσια υπηρεσία εντός της
έννοιας του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε νόµου που τροποποιεί ή
αντικαθιστά αυτόν.
11.—(1)

Το Ίδρυµα θεωρείται ως δηµόσιο σώµα για τους σκοπούς του περί
∆ηµοσίων Σωµάτων και ∆ηµοσίων Θέσεων (∆ιορισµοί) Νόµου ή οποιουδήποτε
νόµου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν και ο Πρόεδρος, Γενικός
∆ιευθυντής, µέλη και υπάλληλοι του Ιδρύµατος θεωρούνται ότι κατέχουν
δηµόσια θέση για τους σκοπούς του Νόµου εκείνου.

(2)

Εξουσία έκδοσης 12.—(1) Το Ίδρυµα δύναται, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, να
κανονισµών σχετικά εκδίδει κανονισµούς που αναφέρονται γενικά στους όρους υπηρεσίας
µε υπαλλήλους. υπαλλήλων του Ιδρύµατος και συγκεκριµένα, αλλά άνευ επηρεασµού της
γενικότητας των ανωτέρω, δύναται να εκδίδει κανονισµούς σχετικά µε—
(α )

το διορισµό, προαγωγή, απόλυση, πειθαρχία, αµοιβή και άδεια, και την
ασφάλεια που δίδεται από τους υπαλλήλους αυτούς·
(β) εφέσεις από τους υπαλλήλους αυτούς εναντίον απολύσεων ή άλλων
πειθαρχικών µέτρων·
(γ)

τη χορήγηση συντάξεων, φιλοδωρηµάτων και άλλων επιδοµάτων
αφυπηρέτησης στους υπαλλήλους αυτούς και στους εξαρτωµένους τους και τη
χορήγηση φιλοδωρηµάτων στις περιουσίες ή εξαρτωµένους αποθανόντων
υπαλλήλων του Ιδρύµατος·
(δ )

την εγκαθίδρυση και τήρηση ταµείων ιατρικής περίθαλψης, ταµείων
σύνταξης ή ταµείων προνοίας και τις εισφορές που είναι πληρωτέες σε αυτά και
τα επιδόµατα που λαµβάνονται από αυτά.
Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου, µε τους οποίους
ρυθµίζονται θέµατα προσωπικού, περιλαµβανοµένων των όρων υπηρεσίας και
της αξιολόγησης του προσωπικού, δυνατό να έχουν αναδροµική ισχύ:

2 του 7(Ι) του 2001. (2)

Νοείται ότι οι Κανονισµοί µε αναδροµική ισχύ δε θα τυγχάνουν εφαρµογής για
αποφάσεις, πράξεις και/ή παραλείψεις µε την έννοια του Άρθρου 146.1 του
Συντάγµατος σε σχέση µε τις οποίες κατά την ηµέρα δηµοσίευσης των
Κανονισµών στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας δε θα έχει παρέλθει η
προθεσµία του Άρθρου 146.3 του Συντάγµατος ή θα εκκρεµεί αίτηση ακύρωσης
ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ή, σε περίπτωση που θα έχει ήδη εκδοθεί
απόφαση για τέτοια αίτηση ακύρωσης, δε θα έχει παρέλθει η προθεσµία έφεσης
ή θα εκκρεµεί έφεση που προσβάλλει τέτοια απόφαση.
Υπάλληλοι
αποσπασµένοι από
την Κυβερνητική
υπηρεσία.

Το Ίδρυµα, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου, αυτού εργοδοτεί
τους υπαλλήλους αυτούς που είναι υπάλληλοι του µόνιµου προσωπικού της
Κυβέρνησης ή υπηρετούν επί συµβάσει στην Κυπριακή Κυβέρνηση τους
οποίους το Υπουργικό Συµβούλιο δυνατό να αποσπάσει από την υπηρεσία της
Κυβέρνησης, κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασης ιδιοκτησίας.
13.—(1)

Copyright © Leginet Ltd 2002-2010. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερµατίσει την απόσπαση

υπαλλήλου πού έχει αποσπασθεί στην υπηρεσία του Ιδρύµατος βάσει των
διατάξεων του άρθρού αυτού, αλλά δεν υποβάλλεται καµιά παράκληση από το
Ίδρυµα στο Υπουργικό Συµβούλιο για τον τερµατισµό της απόσπασης
οποιουδήποτε τέτοιου υπαλλήλου εκτός αν το Ίδρυµα δώσει πρώτα στον
υπάλληλο γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσής του να προβεί σε τέτοια παράκληση.
Προσφορές εργασίας
από το Ίδρυµα.
άρθρο 2 του Ν.20/60.
άρθρο 2 του Ν.27/61.
άρθρο 2 του Ν.69/61.
άρθρο 2 του Ν.26/62.

Εντός περιόδου τριών ετών και τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία
µεταβίβασης ιδιοκτησίας το Ίδρυµα προσφέρει σε κάθε υπάλληλο πού
αποσπάσθηκε στο Ίδρυµα από την υπηρεσία της Κυπριακής Κυβέρνησης
εργασία µε τέτοιούς όρους και προϋποθέσεις που δυνατό να εκτεθούν στην
προσφορά αυτή.
14.—(1)

Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού εγκαθιδρύεται
Επιτροπή ∆ιαιτητών πού αποτελείται από τρία µέλη, διορισµένα από το
Υπουργικό Συµβούλιο, ένα από τα οποία είναι νοµικά καταρτισµένο που είναι
Πρόεδρος, και οποιοσδήποτε αποσπασµένος υπάλληλος που λαµβάνει
προσφορά εργασίας από το Ίδρυµα βάσει του εδαφίου (1) δύναται να υποβάλλει
έφεση στην Επιτροπή αν θεωρεί ότι οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται
στην προσφορά αυτή είναι λιγότερο ευνοικοί από αυτούς που απολάµβανε κατά
την ηµεροµηνία της προσφοράς αυτής.
(2)

Η Επιτροπή ακούει και αποφασίζει επί οποιασδήποτε έφεσης βάσει των
διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού και δύναται να απορρίψει την
έφεση ή δύναται να επιστρέψει την αναφερθείσα προσφορά στο Ίδρυµα προς
περαιτέρω εξέταση ή δύναται να µετατρέψει τους όρους και προϋποθέσεις
οποιασδήποτε τέτοιας προσφοράς και όταν οποιοιδήποτε όροι προσφοράς
µετατραπούν όπως προαναφέρθηκε, η προσφορά αυτή γίνεται τότε προς τον
υπάλληλο αυτό, µε τον τύπο που µετετράπηκε.
(3)

(4) Η Επιτροπή δεν µετατρέπει τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται σε

οποιαδήποτε προσφορά απλώς διότι δεν είναι από κάθε άποψη όµοιοι ή
καλύτεροι από τους όρους που απολάµβανε ο υπάλληλος αυτός κατά την
ηµεροµηνία της προσφοράς αυτής αν οι όροι, και προϋποθέσεις στο σύνολο
τους, κατά τη γνώµη της Επιτροπής, προσφέρουν ουσιαστικά ισάξια ή
µεγαλύτερα οφέλη.
(5)(α)

Για σκοπούς ακρόασης και διακανονισµού εφέσεων η Επιτροπή
ευρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται ένα µέλος εκτός από τον Πρόεδρο.

(β) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προεδρεύει σε όλες τις εφέσεις στην Επιτροπή:

Νοείται ότι όταν οι ψήφοι των παρόντων µελών αναφορικά µε οποιαδήποτε
έφεση ή ζήτηµα σε αυτές είναι ίσα διαιρεµένοι ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο
εκτός από, τη δική του.
Αποτέλεσµα 15.—(1) Υπάλληλος ο οποίος παραλείπει εντός ενός έτους να αποδεχθεί
άρνησης προσφοράς εγγράφως προσφορά πού έγινε σε αυτόν από το Ίδρυµα σύµφωνα µε το άρθρο
εργασίας µε το 14 θεωρείται ότι αρνείται την προσφορά αυτή.
Ίδρυµα.
(2) Αν υπάλληλος αρνείται προσφορά εργασίας πού γίνεται σε αυτόν, από το
Ίδρυµα σύµφωνα µε το Μέρος αυτό, η υποχρέωση που επιβάλλεται από το
εδάφιο (1) του άρθρού 13 στο Ίδρυµα να εργοδοτήσει τον υπάλληλο

τερµατίζεται µε τη λήξη της περιόδού έξι µηνών αµέσως µετά την ηµεροµηνία
της άρνησης αυτής.

Αποδοχή προσφοράς 16. Όταν υπάλληλος αποδέχεται προσφορά εργασίας πού γίνεται σύµφωνα µε το
από το Ίδρυµα. άρθρο 14 η υπηρεσία του στο Ίδρυµα θεωρείται ότι άρχισε και η υπηρεσία του

στην Κυπριακή Κυβέρνηση θεωρείται ότι τερµατίστηκε κατά την ηµεροµηνία
πού ορίζεται στην προσφορά αυτή.

3 του 116(Ι) του 16Α.—(1)

Το Ίδρυµα ορίζεται διά του παρόντος ως ο παροχέας δηµόσιας
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2003.

Παροχή δηµόσιας
ραδιοτηλεοπτικής
υπηρεσίας και
εµπορικών ή άλλων
δραστηριοτήτων.

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία.

968433916

3 του 117(I) του (2) Το Ίδρυµα εκπληρώνει την αποστολή που του ανατίθεται δυνάµει του
2010. εδαφίου (1) µε το να λειτουργεί ως πάροχος οπτικοακουστικών υπηρεσιών, τόσο

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών, ήτοι γραµµικών υπηρεσιών, όσο και
µη-γραµµικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων των κατά παραγγελία υπηρεσιών,
Επίσηµη Εφηµερίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των περί Ραδιοφωνικού
Παράρτηµα Τρίτο(Ι): Ιδρύµατος Κύπρου (∆ηµόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισµών του
25.7.2003. 2003, τηρουµένων των όρων, προϋποθέσεων ή περιορισµών των αδειών ή
146(Ι) του 2002 εξουσιοδοτήσεων που χορηγούνται στο Ίδρυµα δυνάµει του περί
15(Ι) του 2003 Ραδιοεπικοινωνιών Νόµου του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
16(Ι) του 2004 αντικαθίσταται, ή του περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
180(Ι) του 2004 Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται
74(Ι) του 2006. ή αντικαθίσταται.
112(Ι) του 2004
84(Ι) του 2005
149(Ι) του 2005
67(Ι) του 2006
113(Ι) του 2007
134(Ι) του 2007
46(Ι) του 2008
103(Ι) του 2009.

Το Ίδρυµα δύναται να δραστηριοποιείται και σε εµπορικές ή άλλες
δραστηριότητες, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν την εκπλήρωση από αυτό της
αποστολής που του ανατίθεται δυνάµει του εδαφίου (1).
(3)

Για σκοπούς χρηµατοδότησης της αποστολής που του ανατίθεται δυνάµει
του εδαφίου (1), το Ίδρυµα δύναται να χρησιµοποιεί όλα τα ακόλουθα
χρηµατοδοτικά µέσα:
(4)

(α) Να λαµβάνει δηµόσια ενίσχυση σύµφωνα µε το άρθρο 24Α,
(β )

να συλλέγει έσοδα από εµπορικές ή άλλες δραστηριότητες που δύναται να
ασκεί δυνάµει του παρόντος Νόµου,
(γ) να λαµβάνει χορηγία σύµφωνα µε το άρθρο 17Β, και
(δ) να δανείζεται σύµφωνα µε το
το άρθρο 24.

άρθρο 23 ή να εκδίδει αξιόγραφα σύµφωνα µε

3 του 96(Ι) του 2004. 16Β.

Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 16Α, το Ίδρυµα οφείλει να
Υποχρεώσεις του διεξάγει τις εµπορικές ή άλλες δραστηριότητές του κατά τρόπο που να
Ιδρύµατος σε σχέση διασφαλίζει ότιµε τη διεξαγωγή
εµπορικών ή άλλων
δραστηριοτήτων. (α) ∆ίνουν πρόσθετη επιλογή στον ακροατή και τον τηλεθεατή, χωρίς να
υποβαθµίζουν το γενικότερο επίπεδο των προγραµµάτων του Ιδρύµατος·
(β )

συνάδουν µε τις σχετικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που είναι
σε ισχύ στη ∆ηµοκρατία·
(γ) εξασφαλίζουν πόρους για επανεπένδυση στα προγράµµατα που µεταδίδονται
από το Ίδρυµα, περιλαµβανοµένων των προγραµµάτων που µεταδίδονται στο
πλαίσιο της παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας·
(δ )

διεξάγονται, γενικά, υπό όρους και συνθήκες που δεν επηρεάζουν τον
ανταγωνισµό σε βαθµό αντίθετο µε το κοινό συµφέρον ελεύθερου και,
ειδικότερα, παρέχονται στη βάση δίκαιης τιµολόγησης που αντικατοπτρίζει την
αρχή της κοστοστρέφειας και της διαφάνειας·
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(ε)

τηρούνται µε διαφάνεια σε ξεχωριστούς λογαριασµούς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 24Β, στοιχεία σε σχέση µε, µεταξύ άλλων, τις δαπάνες και
τα έσοδα από αυτές.
ΜΕΡΟΣ IV
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
Γενική λειτουργία. 17.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 16Α, αποτελεί καθήκον του
4(1)(α) του 116(Ι) Ιδρύµατος—
του 2003.
4(1)(β) του 116(Ι) (α) να λειτουργεί µε ήχο ή/και εικόνα δηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία για
του 2003.
λήψη από το κοινό·
(β )

να ελέγχει και λειτουργεί τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα αυτά που
αποκτώνται ή δυνατό να αποκτηθούν από το Ίδρυµα βάσει των διατάξεων του
Νόµου αυτού·
(γ)

να ελέγχει και χειρίζεται την περιουσία του Ιδρύµατος κατά τρόπο που
δυνατό να θεωρήσει σκόπιµo·
4(1)(γ) του 116(Ι) (δ) να προωθεί την ανάπτυξη της
του 2003. είτε στο εξωτερικό σύµφωνα,

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας είτε στην Κύπρο
κατά την έκταση που είναι δυνατό, µε
αναγνωρισµένη διεθνή σταθερή πρακτική·

Άρθρο 2 του 9/63. (ε) να συµβουλεύει τον Υπουργό για όλα τα θέµατα πού αφορούν τη
4(1)(δ) του 116(Ι) ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία και για θέµατα πού ανήκουν στο Ίδρυµα γενικά.
του 2003.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού το Ίδρυµα δύναται, είτε
διά του ονόµατός του είτε µέσω οποιουδήποτε αντιπροσώπου—
(α) να ανεγείρει, διατηρεί και λειτουργεί σταθµούς µετάδοσης και λήψης·
4(2)(α) του 116(Ι) (β) να
του 2003. κοινό·

εγκαθιστά και λειτουργεί ενσύρµατη ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία για το

(γ) να προβαίνει σε διευθετήσεις µε την Κυβέρνηση για το σκοπό της απόκτησης
αδειών, δικαιωµάτων, προνοµίων και παραχωρήσεων·
500990390

(δ )

να παράγει, κατασκευάζει, αγοράζει ή διαφορετικά αποκτά, και πωλεί ή
διαφορετικά διαθέτει δίσκους γραµµοφώνου και άλλους µηχανικούς δίσκους και
4(2)(β) του 116(Ι) υλικά και όργανα για χρήση αναφορικά µε ταινίες και δίσκους και να τα
του 2003. χρησιµοποιεί αναφορικά µε ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία·
(ε) να εφοδιάζει και λαµβάνει από άλλα πρόσωπα θέµα για µετάδοση·
8(2) του 14 του 1979 (εε) Καταργήθηκε από 8(2) του 14 του 1979.
άρθρο 2 του Ν.61/72.
Κεφ. 307. (στ) να οργανώνει, εφοδιάζει και επιχορηγεί δηµόσια διασκέδαση για σκοπούς
εκποµπής·

(ζ) να συλλέγει ειδήσεις και πληροφορίες σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου και

µε οποιοδήποτε τρόπο που δυνατό να θεωρήσει σωστό και να ιδρύει και
εγγράφεται συνδροµητής στα πρακτορεία ειδήσεων·
(η) να ιδρύει γραφεία ή αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε µέρος της χώρας·
(θ) να αποκτά ή πουλά συγγραφικά δικαιώµατα·
(ι )

να δηµοσιεύει και κυκλοφορεί µε ή χωρίς τέλος έντυπα που δυνατό να
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συµβάλλουν στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε από τα καθήκοντα του Ιδρύµατος·
(ια)

να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια την οποία δυνατό να θεωρήσει
σκόπιµη για σκοπούς βελτίωσης των ικανοτήτων προσώπων που εργοδοτούνται
από το Ίδρυµα, ή της απόδοσης του εξοπλισµού του Ιδρύµατος, ή του τρόπου µε
τον οποίο λειτουργείται ο εξοπλισµός αυτός, περιλαµβανοµένης της παροχής
από το Ίδρυµα και της βοήθειας παροχής από άλλους διευκολύνσεων για
εκµάθηση, εκπαίδευση και έρευνα·
(ιβ)

να δέχεται διαφηµίσεις για µετάδοση µε ή χωρίς τέλος νοουµένου ότι δεν
συγκρούονται µε τη γενική πολιτική του Ιδρύµατος·
(ιγ)

µε. την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου να συνάπτει διευθετήσεις µε
εµπορικά ραδιοφωνικά συµφέροντα µε τη µίσθωση από το Ίδρυµα της χρήσης
των ηχητικών και τηλεοπτικών ποµπών και ραδιοθαλάµων για ορισµένο
συγκεκριµένο χρόνο:
Νοείται ότι οποιεσδήποτε µεταδόσεις που διεξάγονται από οποιοδήποτε τέτοιο
εµπορικό οργανισµό θα διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού
και την πολιτική πού καθιερώνεται από το Ίδρυµα·
4 του 8(Ι) του 1998.

(ιδ) να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που το Ίδρυµα ήθελε θεωρήσει
απαραίτητες για την προώθηση των καθηκόντων του.
17Α.-(1) To

Ίδρυµα δύναται να µεταδίδει τηλεοπτικές διαφηµίσεις και
µηνύµατα τηλεαγοράς, µε ή χωρίς αµοιβή, εφόσον δε συγκρούονται µε τη
Τηλεοπτική γενική πολιτική του:

4 του 117(Ι) του
2010.

διαφήµιση και
τηλεαγορά.

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «τηλεοπτική
διαφήµιση» δεν περιλαµβάνειανακοίνωση που γίνεται από το Ίδρυµα για τα δικά του προγράµµατα και
δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράµµατα αυτά,
ή

(i)

(ii) ανακοίνωση χορηγίας και τοποθέτηση προϊόντων.

Η µετάδοση τηλεοπτικών διαφηµίσεων και µηνυµάτων τηλεαγοράς από το
Ίδρυµα υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(2)

(α) Η τηλεοπτική διαφήµιση και οι τηλεαγορές πρέπει να είναι άµεσα
αναγνωρίσιµες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόµενο. Με την
επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφηµιστικών τεχνικών, το Ίδρυµα οφείλει να
διασφαλίζει ότι η τηλεοπτική διαφήµιση και οι τηλεαγορές διακρίνονται σαφώς
από τα άλλα µέρη της υπηρεσίας του προγράµµατός του, µέσω οπτικών ή/και
ακουστικών ή/και χωρικών µέσων:

Νοείται ότι, τα µεµονωµένα τηλεοπτικά διαφηµιστικά µηνύµατα και τα
µηνύµατα τηλεαγοράς, εξαιρουµένων των µεταδόσεων αθλητικών
εκδηλώσεων, εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου (α)·
(β )

όταν κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων παρεµβάλλονται τηλεοπτικές
διαφηµίσεις ή τηλεαγορές το Ίδρυµα οφείλει να διασφαλίζει ότι δεν θίγεται η
ακεραιότητα των προγραµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις και
τη διάρκεια και τη φύση του προγράµµατος, και τα δικαιώµατα των
δικαιούχων.
(γ)

783142745

η µετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός των σειρών αυτοτελών εκποµπών,
των σίριαλ και των ντοκιµαντέρ), κινηµατογραφικών έργων και
ειδησεογραφικών προγραµµάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για τηλεοπτικές
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διαφηµίσεις ή/και τηλεαγορές µία φορά για κάθε προγραµµατισµένη χρονική
περίοδο 30 λεπτών τουλάχιστον·
(δ) η µετάδοση παιδικών προγραµµάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για
τηλεοπτικές διαφηµίσεις και/ή τηλεαγορές µία φορά για κάθε
προγραµµατισµένη χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών, εφόσον
η προγραµµατισµένη διάρκεια του προγράµµατος υπερβαίνει τα 30 λεπτά.
(3) Απαγορεύεται:
(α) Η παρεµβολή τηλεοπτικών διαφηµίσεων ή τηλεαγορών κατά τη διάρκεια
θρησκευτικών τελετών·
(β) η τηλεοπτική διαφήµιση των φαρµάκων και των θεραπευτικών αγωγών που
70(Ι) του 2001
83(Ι) του 2002
35(Ι) του 2004
78(Ι) του 2004
100(Ι) του 2004
263(Ι) του 2004
13(Ι) του 2005
28(Ι) του 2005
97(Ι) του 2005
122(Ι) του 2005
20(Ι) του 2006
75(Ι) του 2006
104(Ι) του 2006
20(Ι) του 2007
76(Ι) του 2007
25(Ι) του 2010.

διατίθενται µόνο µε ιατρική συνταγή δυνάµει των εκάστοτε σε ισχύ περί
Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών)
Νόµων·

(γ) η τηλεαγορά φαρµάκων για τα οποία απαιτείται άδεια εµπορίας δυνάµει των
εκάστοτε σε ισχύ περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας,
Προµήθειας και Τιµών) Νόµων.
(4) Για την τηλεοπτική διαφήµιση ή/και τηλεαγορά αλκοολούχων ποτών το
Ίδρυµα οφείλει να διασφαλίζει ότι –
(α) δεν απευθύνεται ειδικά στους ανήλικους, ούτε εµφανίζει ανήλικους να
καταναλώνουν τέτοια ποτά·
(β) δεν συσχετίζει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών µε βελτιωµένες
σωµατικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχηµάτων·
(γ) δεν προκαλεί την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί
την κοινωνική ή σεξουαλική επιτυχία·
(δ) δεν αφήνει να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές
ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεµιστικά ή καταπραϋντικά·
(ε) δεν ενθαρρύνει την άµετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και δεν δίνει
αρνητική εικόνα της αποχής από την κατανάλωσή τους ή της µετρηµένης
κατανάλωσής τους·
(στ) δεν τονίζει ως προτέρηµα των ποτών την ψηλή περιεκτικότητά τους σε
οινόπνευµα.
234720349

(5) Η αναλογία του χρόνου µετάδοσης τηλεοπτικών διαφηµιστικών µηνυµάτων
και µηνυµάτων τηλεαγοράς µέσα σε κάθε δεδοµένη ωρολογιακή ώρα δεν
δύναται να υπερβαίνει το 20%.
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(6) Η τηλεοπτική διαφήµιση παιδικών παιχνιδιών απαγορεύεται:
(α) Aπό τις 06.00 µέχρι τις 22.00 καθηµερινά·
(β) από τις 06.00 µέχρι τις 23.00 κατά τη διάρκεια –

των σχολικών αργιών όπως αυτές καθορίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες
Κανονισµούς περί Λειτουργίας των ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης και ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης,
(ii) του Σαββάτου και της Κυριακής,
(iii) των ηµερών που προηγούνται των πιο πάνω.

(i)

τηλεοπτική διαφήµιση γραφείων στοιχηµάτων και τυχερών παιγνιδιών
απαγορεύεται από τις 06.00 µέχρι τις 23.00 καθηµερινά.

(7) H
3 του 83(Ι) του
2006.

Ειδικές διατάξεις
που αφορούν την
πολιτική
διαφήµιση κατά
τη διάρκεια της
προεκλογικής
περιόδου
προεδρικών ή
βουλευτικών
εκλογών ή
εκλογών του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
3(α)(β) του 18(Ι)
του 2009.

17Β.- (1)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόµου ή οποιωνδήποτε
δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών, η µετάδοση πολιτικής διαφήµισης
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου προεδρικών ή βουλευτικών
εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπεται από το Ίδρυµα,
εφ΄ όσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Πριν

από τη µετάδοση της πολιτικής διαφήµισης πρέπει να χρησιµοποιείται
οπτικό και ακουστικό µέσο επισήµανσής της ως πληρωµένης πολιτικής
διαφήµισης, ούτως ώστε να διακρίνεται σαφώς από τα υπόλοιπα προγράµµατα
και άλλες διαφηµίσεις·
(β) στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών, η µετάδοση της πολιτικής
διαφήµισης επιτρέπεται µόνο υπέρ των υποψηφίων, και θα προσδιορίζεται σ΄
αυτήν ευκρινώς, ο υποψήφιος υπέρ του οποίου µεταδίδεται η πολιτική
διαφήµιση·

3(γ) του 18(Ι) του
2009.

173383533

(γ) στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η µετάδοση της πολιτικής διαφήµισης επιτρέπεται µόνο υπέρ
των υποψηφίων και θα προσδιορίζεται σ΄ αυτήν ευκρινώς , ο υποψήφιος υπέρ
του οποίου µεταδίδεται η πολιτική διαφήµιση·
(δ )

η πολιτική διαφήµιση δεν αποτελεί αρνητική διαφήµιση κατά την έννοια
που της αποδίδει το παρόν άρθρο·
(ε) το Ίδρυµα µεταδίδει την πολιτική διαφήµιση υπό τους ίδιους οικονοµικούς ή

3(δ) του 18(Ι) του
2009.

άλλους όρους για όλους τους υποψήφιους σε περίπτωση προεδρικών εκλογών
και για όλους τους υποψήφιους σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών ή εκλογών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση·
(στ)

το Ίδρυµα διασφαλίζει κατά το δυνατό τις προϋποθέσεις ίσου ποσοστού
χρόνου της πολιτικής διαφήµισης µεταξύ των υποψηφίων σε περίπτωση
προεδρικών εκλογών και µεταξύ των υποψηφίων σε περίπτωση βουλευτικών
3(ε) του 18(Ι) του εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα µε την
2009.
περίπτωση, τόσο εντός της ζώνης όσο και εκτός αυτής, καθώς επίσης και όταν
αυτή µεταδίδεται κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασης ή υψηλής
ακροαµατικότητας.
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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
78 (Ι) του 2001
126 (Ι) του 2001
102 (Ι) του 2002
186 (Ι) του 2002
24 (Ι) του 2003
97(Ι) του 2004
84(Ι) του 2006
85(Ι) του 2006.

Αναφορικά µε το χρόνο πολιτικής διαφήµισης που µεταδίδει το Ίδρυµα,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34∆ του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών
Σταθµών Νόµου.
(2)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34∆ του περί
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµου, απαγορεύεται η µετάδοση
πολιτικής διαφήµισης πενήντα πέντε ώρες πριν από την ώρα έναρξης της
ψηφοφορίας κατά την ηµέρα διεξαγωγής των προεδρικών ή βουλευτικών
εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα µε την
περίπτωση.
(3)

3(στ) του 18(Ι)
του 2009.

3(ζ) του 18(Ι) του
2009.

Οι υποψήφιοι στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών και οι υποψήφιοι
στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή ο ανεξάρτητος υποψήφιος, ανάλογα µε την περίπτωση,
οφείλουν, πέντε ηµέρες πριν από τη µετάδοση της πρώτης πολιτικής
διαφήµισης, να καταθέτουν στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης το συµφωνηθέν µε το
Ίδρυµα πρόγραµµα καταχώρησης και µετάδοσης της πολιτικής τους
διαφήµισης.
(4)

(5) Το Ίδρυµα πριν από τη µετάδοση οποιασδήποτε πολιτικής διαφήµισης έχει
υποχρέωση να γνωστοποιεί πάραυτα στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης τη συµφωνία
για τη µετάδοσή της, το περιεχόµενό της, καθώς και το χρόνο µετάδοσής της.
(6) (α)

Σε περίπτωση που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώσει ότι
οποιαδήποτε πολιτική διαφήµιση έχει καλύψει τον καθοριζόµενο µε βάση το
εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου χρόνο, δίδει οδηγίες στο Ίδρυµα να µη
µεταδώσει οποιαδήποτε άλλη τέτοια πολιτική διαφήµιση, και το Ίδρυµα έχει
υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω µετάδοση τέτοιας
διαφήµισης.
(β )

914705991

Σε περίπτωση που το Ίδρυµα παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του
άρθρου 22Β.
(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου“αρνητική διαφήµιση” σηµαίνει ανακοίνωση ή µήνυµα κάθε µορφής που
µεταδίδεται έναντι πληρωµής ή ανάλογου ανταλλάγµατος και που στοχεύει
στην ατεκµηρίωτη δυσµενή προβολή αντιπάλου ή κόµµατος·
“προεκλογική περίοδος” σηµαίνει τη χρονική περίοδο των σαράντα ηµερών που
3(η) του 18(Ι) του
2009.

προηγείται της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των προεδρικών ή των βουλευτικών
εκλογών ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα µε την
περίπτωση, και σε περίπτωση προεδρικών εκλογών κατά την ηµεροµηνία
διεξαγωγής των οποίων δεν εκλέγεται πρόεδρος, οποιοσδήποτε από τους
υποψηφίους προέδρους, και θα διεξαχθεί νέα ψηφοφορία σε µεταγενέστερη
ηµεροµηνία, περιλαµβάνει και την περίοδο από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της
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πρώτης ψηφοφορίας µέχρι τη νέα ψηφοφορία που θα διεξαχθεί·
“υποψήφιος” σηµαίνει:
3(θ) του 18(Ι) του
2009.
37 του 1959
41 του 1959
43 του 1959
81 του 1982
19 του 1988
108(Ι) του 1992
86(Ι) του 1996
18(Ι) του 1997
91(Ι) του 1997
1(Ι) του 1998
196(Ι) του 2002.

(α) σε περίπτωση προεδρικών εκλογών υποψήφιο πρόεδρο κατά την έννοια του
περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας) Νόµου·

(β) σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών:
72 του 1979
73 του 1980
16 του 1981
124 του 1985
164 του 1985
297 του 1987
107(Ι) του 1992
71(Ι) του 1995
11(Ι) του 1996
118(Ι) του 1996
101(Ι) του 1997
45(Ι) του 2001
56(Ι) του 2001
209(Ι) του 2002
226(Ι) του 2002
3(Ι) του 2003.

πρόσωπο που υποβάλλει υποψηφιότητα µε βάση τον περί Εκλογής Μελών
της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµο στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό
εκτίθεται στην εκλογή µεµονωµένως· ή
(i)

το συνδυασµό ενός κόµµατος ή το συνδυασµό συνασπισµού πλειόνων
συνεργαζοµένων κοµµάτων ή το συνδυασµό ανεξαρτήτων όταν οι υποψήφιοι
µε βάση τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόµο
εκτίθενται ή πρόκειται να εκτεθούν στην εκλογή εν συνδυασµώ· και

(ii)

3(ι) του 18(Ι) του
2009.

(γ) στην περίπτωση εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
10(Ι) του 2004
202(Ι) του 2004
207(Ι) του 2004.

706302583

πρόσωπο που υποβάλλει υποψηφιότητα µε βάση τον περί
Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόµο
στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό εκτίθεται στην εκλογή
µεµονωµένως, ή
(ii) το συνδυασµό ενός κόµµατος ή το συνδυασµό
συνασπισµού πλειόνων συνεργαζοµένων κοµµάτων ή το
συνδυασµό ανεξαρτήτων όταν οι υποψήφιοι µε βάση τον περί
Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόµο
εκτίθενται ή πρόκειται να εκτεθούν στην εκλογή εν
συνδυασµώ:
(i)

Νοείται ότι όπου απαιτείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου
συγκεκριµένη ενέργεια εκ µέρους υποψηφίου, για την περίπτωση συνδυασµού,
εκ µέρους αυτού θα ενεργεί πρόσωπο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο να τον
εκπροσωπεί·
5(α) του 117(Ι)
του 2010.

“υψηλή

τηλεθέαση” σηµαίνει τη χρονική περίοδο εκποµπής τηλεοπτικού
οργανισµού µεταξύ των ωρών 19:00 µέχρι 22:00 ·
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5(β) του 117(Ι)
του 2010.

“υψηλή

ακροαµατικότητα” σηµαίνει τη χρονική περίοδο εκποµπής
ραδιοφωνικού οργανισµού µεταξύ των ωρών 6:00 µέχρι 9:00 και 12:00 µέχρι
14:00.

6 του 117(Ι) του 17Γ.-(1) Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων που µεταδίδει
2010. καθώς και τα προγράµµατα του που δέχονται χορηγία πρέπει να
Χορηγία. ακόλουθες απαιτήσεις:

το Ίδρυµα,
πληρούν τις

α) Το περιεχόµενό τους και, όσον αφορά στις τηλεοπτικές εκποµπές, ο
προγραµµατισµός τους, δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να επηρεάζεται
κατά τρόπο ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του
Ιδρύµατος·
β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή µίσθωση προϊόντων ή
υπηρεσιών, ιδίως µέσω συγκεκριµένων διαφηµιστικών αναφορών σε αυτά τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες·
γ) οι θεατές πρέπει να ενηµερώνονται σαφώς για την ύπαρξη συµφωνίας
χορηγίας. Προγράµµατα τα οποία δέχονται χορηγία πρέπει να επισηµαίνονται
σαφώς µε την επωνυµία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύµβολο του χορηγού,
όπως αναφορά στο προϊόν ή τα προϊόντα ή στην υπηρεσία ή τις υπηρεσίες µε
διακριτικό σήµα κατά κατάλληλο τρόπο για προγράµµατα, κατά την έναρξη, τη
διάρκεια ή/και το τέλος των προγραµµάτων.
Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων που µεταδίδει το Ίδρυµα ή τα
προγράµµατα του δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των
οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών
προϊόντων καπνού.
(2)

222320914

Η χορηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων που µεταδίδει το Ίδρυµα ή
προγραµµάτων από επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν
την παρασκευή ή πώληση φαρµάκων και θεραπευτικών αγωγών δύναται να
προωθεί το όνοµα ή την εικόνα της επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριµένα
φάρµακα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται µόνο µε ιατρική συνταγή στη
∆ηµοκρατία.
(3)

Το Ίδρυµα δεν δύναται να δέχεται χορηγία για τα προγράµµατα
ειδησεογραφίας και επικαιρότητας, όπως δελτία ειδήσεων και πολιτικές
ενηµερωτικές εκποµπές:
(4)

Nοείται

ότι, από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα δελτία καιρού, τα
χρηµατιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγµατος, καθώς και η αθλητική
ενηµέρωση.
(5) Η εµφάνιση λογότυπου χορηγίας κατά τη διάρκεια παιδικών προγραµµάτων,

ντοκιµαντέρ και θρησκευτικών προγραµµάτων επιτρέπεται µόνο για διάρκεια
τριών λεπτών στην έναρξη του προγράµµατος και τριών λεπτών πριν από τη
λήξη του προγράµµατος.
7 του 117(Ι) του 17∆.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται άλλες ισχύουσες αστικές, διοικητικές ή
2010. ποινικές διατάξεις, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή της

∆ικαίωµα χώρας εγγραφής του, του οποίου θίγονται τα νόµιµα συµφέροντα και ιδίως η
απάντησης. τιµή και η υπόληψή του λόγω της αναφοράς εσφαλµένων ή ανακριβών
στοιχείων κατά τη διάρκεια του προγράµµατος έχει, έναντι του Ιδρύµατος, το
δικαίωµα να απαντήσει ή να προσφύγει σε ισοδύναµα µέτρα θεραπείας.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης µεριµνά ώστε η πραγµατική άσκηση του
δικαιώµατος απάντησης ή του δικαιώµατος σε ισοδύναµα µέτρα θεραπείας, να
µην παρεµποδίζεται από την επιβολή αναιτιολόγητων προϋποθέσεων ή όρων.
(2)
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Το Ίδρυµα δύναται να απορρίπτει το αίτηµα για απάντηση ή την προσφυγή
σε ισοδύναµα µέτρα θεραπείας στις εξής περιπτώσεις:
(3)

(α) Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1)· ή
(β) αν η ικανοποίηση του αιτήµατος αυτού συνεπάγεται τη διάπραξη αξιόποινης

πράξης ή επισύρει αστική ευθύνη του τηλεοπτικού οργανισµού ή αντίκειται στα
χρηστά ήθη.
(4) Σε περίπτωση απόρριψης από το Ίδρυµα του αιτήµατος για να απαντήσει ή
σε περίπτωση µη ανταπόκρισης µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες, ο αιτητής δύναται να
προσφύγει στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης για επανεξέταση του αιτήµατός του. Αν
η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης κρίνει δικαιολογηµένο το αίτηµα, ζητά από το Ίδρυµα,
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται µέσα σε επτά ηµέρες από την
παραλαβή της ή από τη µέρα που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ζητά από το Ίδρυµα
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται
κατά προτίµηση 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.
(5)

(6) Σε περίπτωση µετάδοσης απάντησης το Ίδρυµα θα έχει δικαίωµα
περιορισµού της έκτασής της, οσάκις είναι δυσανάλογα µακροσκελής σε σχέση
µε την αναφορά που την προκάλεσε, χωρίς να θίγεται, όµως, σε κάθε περίπτωση,
η ουσία της.
5 του 8(Ι) του 1998. 17Ε.—(1)

Το Ίδρυµα έχει το δικαίωµα δωρεάν κάλυψης γεγονότων γενικού

∆ωρεάν κάλυψη ενδιαφέροντος για τα οποία έχει δοθεί αποκλειστικό δικαίωµα.
γεγονότων γενικού
ενδιαφέρoντoς. (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 ανταποκρίνεται
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.
Το δικαίωµα κάλυψης πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να µην επηρεάζει το
γεγονός. ∆εν υπάρχει δικαίωµα κάλυψης στις περιπτώσεις όπου επηρεάζεται 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.
(4)

(5) Οργανωτής γεγονότος µπορεί να απαιτήσει την

καταβολή εισιτηρίου για την
είσοδο του Ιδρύµατος στο χώρο όπου λαµβάνει χώρα το γεγονός και
επιπρόσθετα µπορεί να απαιτήσει αποζηµίωση για τυχόν απώλεια που υφίσταται
λόγω της κάλυψης.
(6) Πριν

από την άσκηση του δικαιώµατος κάλυψης, το Ίδρυµα πρέπει να δώσει
εύλογη προειδοποίηση στον οργανωτή. Ο οργανωτής είναι υπόχρεος να
ειδοποιήσει το Ίδρυµα το συντοµότερο, αν έχουν γίνει ειδικές τεχνικές
διευθετήσεις για την κάλυψη.
Αν οι τεχνικές διευθετήσεις δεν µπορεί να είναι ικανοποιητικές για όλους
τους αδειούχους σταθµούς και το Ίδρυµα 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 ή στο Ίδρυµα που µπορεί να ανταποκρίνονται καλύτερα
στο χαρακτήρα και στο περιεχόµενο του γεγονότος για το οποίο θα γίνει
κάλυψη.
(7)
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Αν το Ίδρυµα συµβληθεί για µετάδοση γεγονότος ή έχει προτιµηθεί για
κάλυψη είναι υπόχρεο να διαθέσει το σήµα σε άλλους αδειούχους σταθµούς
στους οποίους δεν επιτράπηκε η απευθείας κάλυψη, έναντι καταβολής λογικής
τιµής.
(8)

(9) Ο οργανωτής γεγονότος ή χορηγός που έχει συµβληθεί µε το Ίδρυµα 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.

Το υλικό που δε χρησιµοποιήθηκε για κάλυψη πρέπει να αχρηστευτεί σε
έναν 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.
(10)

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

(12) Όταν

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

7(Ι) του 1998. (13) Για

τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος αδειούχος σταθµός έχει την
έννοια που αποδίδεται σ’ αυτόν από τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών
Σταθµών Νόµο του 1997.

8 του 117(Ι) του 17ΣΤ.-(1) Το Ίδρυµα, σε περίπτωση που ασκεί αποκλειστικά δικαιώµατα
2010. µετάδοσης εκδηλώσεων µεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, οφείλει να παρέχει

Μετάδοση σύντοµων
αποσπασµάτων
διοργανώσεων
µεγάλου
ενδιαφέροντος.

σε άλλους τηλεοπτικούς οργανισµούς που είναι εγκατεστηµένοι στη ∆ηµοκρατία
ή σε άλλο κράτος-µέλος, σύντοµα αποσπάσµατα από εκδηλώσεις µεγάλου
ενδιαφέροντος για το κοινό, αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς
προγραµµάτων γενικής ειδησεογραφίας, ήτοι δελτία ειδήσεων και επικαιρικά
προγράµµατα, µε δίκαιους, εύλογους και ίσους, οικονοµικούς ή άλλους, όρους.
Οι εν λόγω όροι ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την εκδήλωση από το
Ίδρυµα όταν κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα µετάδοσης, ώστε να
παρέχεται επαρκής χρόνος σε ενδιαφερόµενα µέρη για την άσκηση του
δικαιώµατος πρόσβασης.
Το Ίδρυµα, σε περίπτωση που κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα
µετάδοσης εκδηλώσεων µεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, οφείλει να
µεριµνά ώστε να εξασφαλίζεται η αναφερόµενη στο εδάφιο (1) πρόσβαση,
δίνοντας στους ενδιαφερόµενους τηλεοπτικούς οργανισµούς τη δυνατότητα να
επιλέξουν ελεύθερα, τηρουµένων των όρων που αναφέρονται στο εδάφιο (3),
σύντοµα αποσπάσµατα από το σήµα του Ιδρύµατος.
(2)

Η µετάδοση αποσπασµάτων από τηλεοπτικό οργανισµό που αποκτά
πρόσβαση στα αποσπάσµατα αυτά από το Ίδρυµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου υπόκειται στους ακόλουθους όρους:
(3)

(α) Τα αποσπάσµατα επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για
σκοπούς προγραµµάτων γενικής ειδησεογραφίας, ήτοι δελτία ειδήσεων και
επικαιρικά προγράµµατα:

Νοείται ότι, τα υπό αναφορά αποσπάσµατα είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται
σε κατά παραγγελία υπηρεσίες, µόνο εάν το ίδιο πρόγραµµα προσφέρεται σε
µαγνητοσκόπηση από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων·
(β )

η µετάδοση των αποσπασµάτων επιτρέπεται να γίνεται µετά τη λήξη της
συγκεκριµένης εκδήλωσης, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες από τη
λήξη της εκδήλωσης·
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(γ) η διάρκεια της µετάδοσης των αποσπασµάτων της συγκεκριµένης εκδήλωσης
δεν δύναται να υπερβαίνει τα 180 δευτερόλεπτα και δεν δύναται να
επαναλαµβάνεται περισσότερο από τρεις (3) φορές µέσα στο εικοσιτετράωρο
από τη λήξη της εκδήλωσης·
(δ) εφόσον απαιτηθεί αποζηµίωση, αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξοδα
που προκύπτουν άµεσα από την παροχή πρόσβασης·
(ε) καθ’ όλη τη διάρκεια προβολής των εν λόγω αποσπασµάτων, ο τηλεοπτικός
οργανισµός που τα προβάλλει οφείλει να διατηρεί στην οθόνη το λογότυπο του
Ιδρύµατος, εφόσον έχει εξασφαλίσει από αυτό την πρόσβαση στα εν λόγω
αποσπάσµατα:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το Ίδρυµα αποκτά πρόσβαση σε σύντοµα
αποσπάσµατα από άλλο τηλεοπτικό οργανισµό τότε υπόκειται στις διατάξεις
των παραγράφων (α) έως (ε) του παρόντος εδαφίου.
9 του 117(Ι) του 18. Καταργήθηκε µε το 9 του 117(Ι) του 2010.
2010.
Εξαίρεση.
Κεφ. 305.
Κεφ. 307.
9 του 117(Ι) του
2010.
∆ιαφάνεια.

189341604

18Α.-(1) Το Ίδρυµα οφείλει να διαθέτει στους αποδέκτες των υπηρεσιών
εύκολη, άµεση και µόνιµη πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

του

(α) Την επωνυµία του ως παρόχου υπηρεσιακών οπτικοακουστικών µέσων·
(β) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι εγκατεστηµένο το Ίδρυµα·
(γ) στοιχεία του Ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένης της διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή του δικτυακού τόπου του, ώστε να είναι δυνατή
η ταχεία, άµεση και αποτελεσµατική επαφή µαζί του·
(δ) κατά περίπτωση, τον αρµόδιο ρυθµιστικό ή εποπτικό φορέα.
(2) Στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του εδαφίου (1), το Ίδρυµα οφείλει
να δηµοσιοποιεί τις αναφερόµενες στις πιο πάνω παραγράφους (α) έως (δ)
πληροφορίες ως ακολούθως:
(α) Με την καθηµερινή προβολή σχετικής «κάρτας» ή κυλιόµενης ταινίας, κατά
τρόπο που να είναι ευανάγνωστη από το κοινό, µια τουλάχιστον φορά µεταξύ
των ωρών 09.00 και 12.00 και δυο τουλάχιστον φορές µεταξύ των ωρών 19.00
και 22.00·
(β) σε µόνιµη βάση, στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων
(EPG) και τηλεκειµενογράφησης (teletext) και σε περίοπτη θέση στην επίσηµη
ιστοσελίδα του Ιδρύµατος.

9 του 117(Ι) του
2010.

18Β.

9 του 117(Ι) του
2010.

18Γ. (1)

Πρόκληση
µίσους.

Υπηρεσίες για
άτοµα µε
αναπηρίες.

Το Ίδρυµα απαγορεύεται να µεταδίδει προγράµµατα που να περιέχουν
πρόκληση µίσους βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας.
Το Ίδρυµα µεριµνά ώστε οι υπηρεσίες του να καθίστανται σταδιακά
προσβάσιµες σε ανθρώπους µε οπτική ή ακουστική αναπηρία.
(2) Το Ίδρυµα έχει υποχρέωση να µεταδίδει µεταξύ των ωρών 18.00 και 22.00
ειδικό δελτίο ειδήσεων καταληπτό από κωφά άτοµα, διάρκειας τουλάχιστο
πέντε λεπτών της ώρας:
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Νοείται ότι, η προβολή του πιο πάνω αναφερόµενου ειδικού δελτίου ειδήσεων
πραγµατοποιείται τουλάχιστον στο ήµισυ της τηλεοπτικής οθόνης.
Το ΄Ιδρυµα, µετά από διαβουλεύσεις µε την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,
οφείλει να υποβάλει σε αυτή χρονοδιάγραµµα, αναφορικά µε την υλοποίηση
της υποχρέωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), σε διάστηµα ενός έτους από
την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2010, στο οποίο να καθορίζει συγκεκριµένους
τρόπους για σταδιακή αύξηση ποσοστών των προγραµµάτων τους, τουλάχιστον
κατά 5% πέραν των δελτίων ειδήσεων, που θα καθίσταται προσβάσιµο σε
άτοµα µε οπτική ή ακουστική αναπηρία.
(3)

117(Ι) του 2010.

18∆. Το

Ίδρυµα συµµετέχει στη δράση Παιδεία για τα Μέσα, που συντονίζει η
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, ιδιαίτερα στη διάδοση προς τους πολίτες σαφών και
Παιδεία για τα εύχρηστων πληροφοριών και στη στήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης,
Μέσα. µεταξύ άλλων, σχετικά µε τον τρόπο παραγωγής, προώθησης και διανοµής
πληροφοριών και δηµιουργικού περιεχοµένου στο ψηφιακό περιβάλλον, για την
υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου γενικότερα καθώς και του τρόπου λειτουργίας
των µηχανών αναζήτησης και της βέλτιστης χρήσης τους:

9 του 117(Ι) του
2010.

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «Παιδεία για τα
Μέσα» σηµαίνει την ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης και κριτικής
αξιολόγησης των διαφόρων πτυχών των µέσων επικοινωνίας και του
περιεχοµένου τους, καθώς και η δυνατότητα έκφρασης σε διαφορετικές µορφές
επικοινωνίας, κυρίως µέσα από τις νέες τεχνολογίες.
9 του 117(Ι) του
2010.

Κινηµατογραφικά
έργα.

18Ε.

Το Ίδρυµα δεν δύναται να µεταδίδει κινηµατογραφικά έργα εκτός των
συµφωνηµένων µε τους κατόχους των δικαιωµάτων χρονικών περιόδων.
180552482

18ΣΤ.-(1)

Το Ίδρυµα διασφαλίζει ότι οι οπτικοακουστικές εµπορικές
ανακοινώσεις που µεταδίδει συµµορφώνονται προς τις προϋποθέσεις ή/ και
Οπτικοακουστικές τους περιορισµούς που αναφέρονται στα εδάφια (2) µέχρι (6).
9 του 117(Ι) του
2010.

εµπορικές
ανακοινώσεις.

Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις πρέπει να αναγνωρίζονται
εύκολα ως τέτοιες. Οι συγκαλυµµένες οπτικοακουστικές εµπορικές
ανακοινώσεις απαγορεύονται.

(2)

(3) Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:
(α) Να θίγουν το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας˙
(β) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
σεξουαλικού προσανατολισµού˙
(γ)

να ενθαρρύνουν τρόπους συµπεριφοράς επιζήµιους για την υγεία ή την
ασφάλεια˙
(δ) να ενθαρρύνουν τρόπους συµπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την
προστασία του περιβάλλοντος·
(ε) να χρησιµοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.

Απαγορεύονται όλες οι µορφές οπτικοακουστικών
ανακοινώσεων για τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού.

(4)

εµπορικών

Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά
απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν
υπέρµετρη κατανάλωση των ποτών αυτών.

(5)
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Απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις για φάρµακα
και για θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται µόνο µε ιατρική συνταγή στη
∆ηµοκρατία.

(6)

18Ζ. (1)

Το Ίδρυµα υποχρεούται να αναπτύξει, µαζί µε τους άλλους παρόχους
υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων που υπόκεινται στις διατάξεις του περί
Ανθυγιεινά Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµου του 1998, όπως αυτός
Τρόφιµα. εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται κοινό κώδικα δεοντολογίας σχετικά
µε τις ακατάλληλες οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις, οι οποίες
συνοδεύουν ή περιλαµβάνονται σε προγράµµατα για παιδιά, σχετικά µε
τρόφιµα και ποτά που περιέχουν διατροφικές ή άλλες ουσίες µε διατροφικές ή
οργανικές επιπτώσεις, ιδίως συστατικά και ουσίες, όπως τα λιπαρά, τα
κορεσµένα λιπαρά, τα τρανς-λιπαρά οξέα (υδρογονωµένα λίπη), το
αλάτι/νάτριο και τα σάκχαρα, των οποίων δεν συνιστάται η υπερβολική
κατανάλωση στη συνολική δίαιτα.

9 του 117(Ι) του
2010.

Για σκοπούς τήρησης της υποχρέωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το
Ίδρυµα µαζί µε τους άλλους αναφερόµενους στο εδάφιο (1) παρόχους
υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων υποβάλλουν προς έγκριση στην Αρχή, το
αργότερο ένα χρόνο από την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, και µετά από τις
µεταξύ τους διαβουλεύσεις, κοινό κώδικα δεοντολογίας σχετικά µε
ακατάλληλες οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις, στη βάση καταλόγου
ανθυγιεινών τροφίµων, που συντάσσεται και αναθεωρείται περιοδικά από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της ∆ηµοκρατίας.

(2)

9 του 117(Ι) του
2010.

Τοποθέτηση
προϊόντων.

18Η.-(1) Η τοποθέτηση προϊόντων απαγορεύεται.

Κατά παρέκκλιση από την απαγόρευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η
τοποθέτηση προϊόντων επιτρέπεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(2)

(α) Σε κινηµατογραφικά έργα, ταινίες και σίριαλ για υπηρεσίες
οπτικοακουστικών µέσων, αθλητικά προγράµµατα και ελαφρά ψυχαγωγικά
προγράµµατα·
(β )

σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πληρωµή αλλά µόνο δωρεάν παροχή
ορισµένων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως διευκολύνσεις στην παραγωγή ή
βραβεία, µε σκοπό να περιληφθούν σε πρόγραµµα:
Νοείται ότι, τα προγράµµατα για παιδιά δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις που
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.
Τα προγράµµατα που περιλαµβάνουν τοποθέτηση προϊόντων πρέπει να
πληρούν σωρευτικά όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(3)

(α )

Το περιεχόµενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκποµπές, ο
προγραµµατισµός τους σε καµία περίπτωση δεν επηρεάζεται κατά τρόπον ώστε
να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του Ιδρύµατος·
(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή µίσθωση προϊόντων ή
υπηρεσιών, ιδίως µέσω ειδικών διαφηµιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες·
(γ) δεν επιτρέπεται να δίνουν υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα,
περιλαµβανοµένης της κοντινής και/ή παρατεταµένης προβολής·
(δ) Οι θεατές ενηµερώνονται σαφώς για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων
ως εξής:
(i) Προγράµµατα τα οποία περιλαµβάνουν τοποθέτηση προϊόντων πρέπει να
επισηµαίνονται σαφώς, οπτικά και ακουστικά, µε την επωνυµία, κατά την
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έναρξη και το τέλος του προγράµµατος και όταν το πρόγραµµα ξαναρχίσει µετά
από διαφηµιστικό διάλειµµα ή οποιαδήποτε άλλη διακοπή για την αποφυγή
οποιασδήποτε σύγχυσης εκ µέρους των θεατών·
(ii) ο συνολικός χρόνος προβολής και ή αναφοράς σε προϊόντα/υπηρεσίες σε
µηνύµατα τοποθέτησης προϊόντων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο του
συνολικού χρόνου του προγράµµατος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και εν πάση
περιπτώσει, σε καµιά περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά,
στις περιπτώσεις κινηµατογραφικών έργων και τηλεταινιών και το ένα (1)
λεπτό, στις περιπτώσεις επεισοδίων σειρών, αθλητικών και ελαφράς
ψυχαγωγίας προγραµµάτων:

Νοείται ότι, από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου εξαιρούνται προγράµµατα
που δεν είναι παραγωγή ή ανάθεση του Ιδρύµατος ή επιχείρησης συνδεόµενης
µε το Ίδρυµα, µε την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ωφελείται οικονοµικά ή µε άλλο
τρόπο από την τοποθέτηση προϊόντων.
(4) Απαγορεύεται η τοποθέτηση των ακόλουθων προϊόντων:
(α) Προϊόντων καπνού ή τσιγάρων ή προϊόντων από επιχειρήσεις, των οποίων η

παρασκευή και ή πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού·

(β) ειδικών φαρµακευτικών προϊόντων ή θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται
στη ∆ηµοκρατία µόνο µε ιατρική συνταγή·
(γ) παιδικών παιγνιδιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου·
(δ) οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, εµπορεύµατος ή υπηρεσίας των οποίων δεν
επιτρέπεται η διαφήµιση βάσει του παρόντος Νόµου και των κανονισµών που
εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(5) Απαγορεύεται ρητώς η ενσωµάτωση µηνύµατος τοποθέτησης προϊόντος σε
κάθε στάδιο µετά την ολοκλήρωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

Απαγορεύεται η δωρεάν παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών στις περιπτώσεις
που δεν επιτρέπεται η χορηγία.

(6)

(7) Απαγορεύεται η κοντινή εστίαση και/ή η παρατεταµένη προβολή των
προϊόντων.

Οι διατάξεις των πιο πάνω εδαφίων (2) µέχρι (7) εφαρµόζονται µόνο για
προγράµµατα που παράγονται µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του
περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόµου του 2010.
(8)

117(Ι) του 2010.

18Θ.-(1)

Το Ίδρυµα, όταν παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων κατά
παραγγελία, οι οποίες θα µπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική,
Κατά παραγγελία πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, οφείλει να εξασφαλίζει ότι αυτές
υπηρεσίες. παρέχονται κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι οι ανήλικοι δεν βλέπουν ή δεν
ακούν κατά κανόνα τις εν λόγω κατά παραγγελία υπηρεσίες.
9 του 117(Ι) του
2010.

(2) Για την τήρηση των διατάξεων του εδαφίου (1), το Ίδρυµα πρέπει να
διαθέτει και να ενηµερώνει προς τούτο την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, πέραν από
τη σήµανση, επιπρόσθετα τεχνικά µέσα – ιδίως εύχρηστο σύστηµα
φιλτραρίσµατος περιεχοµένου και κωδικών πρόσβασης σε αυτό - µε τα οποία
να προµηθεύονται γονείς/κηδεµόνες ανηλίκων όταν επιθυµούν να λαµβάνουν
κατά παραγγελία υπηρεσίες από το Ίδρυµα, ώστε να µπορούν να διασφαλίσουν
την παρεµπόδιση της πρόσβασης των ανηλίκων σε υπηρεσίες που θα
µπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευµατική ή ηθική τους ανάπτυξη.
(3)(α)

Το Ίδρυµα διασφαλίζει ώστε οι υπηρεσίες κατά παραγγελία προωθούν,
όπου αυτό είναι εφικτό και χρησιµοποιώντας ενδεδειγµένα µέσα, την παραγωγή
ευρωπαϊκών έργων και την πρόσβαση σε αυτά.
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(β) Για την τήρηση της αναφερόµενης στην παράγραφο (α) υποχρέωσης, το
Ίδρυµα οφείλει να περιλαµβάνει, ανά πάσα στιγµή, στον κατάλογο έργων που
είναι προσβάσιµα στους καταναλωτές, τίτλους ευρωπαϊκών έργων σε ποσοστό
τουλάχιστον 20%:

Νοείται ότι, το πιο πάνω ποσοστό είναι δυνατό να αναθεωρείται περιοδικά από
την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης µετά από διαβουλεύσεις µε το Ίδρυµα.
7 του 116(Ι) του 19.—(1) Το Ίδρυµα διασφαλίζει την παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής
2003. υπηρεσίας µε αµερόληπτη προσοχή και σεβασµό στα συµφέροντα και τις

Ποιοτικά ευαισθησίες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, των
χαρακτηριστικά της θρησκευτικών οµάδων και των διάφορων µειονοτήτων που υπάρχουν στη
δηµόσιας
ραδιοτηλεοπτικής ∆ηµοκρατία.
υπηρεσίας.
(2)Το Ίδρυµα παρέχει δηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία στην Ελληνική, την

Τουρκική και την Αγγλική γλώσσα και σε οποιεσδήποτε άλλες κατά την κρίση
του γλώσσες και διασφαλίζει την τήρηση δίκαιης ισορροπίας στην κατανοµή του
συνολικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου σε προγράµµατα, εκποµπές
και θέµατα που µεταδίδονται στις γλώσσες αυτές.
(3) Το Ίδρυµα διασφαλίζει ότι η δηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία που
παρέχει δεν προκαλεί τη δηµιουργία αισθηµάτων µίσους λόγω διαφορών στη
φυλή, το φύλο, τη θρησκεία ή την ιθαγένεια.

Το Ίδρυµα παρέχει, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου,
δηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία για λήψη εκτός της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα
µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου:
(4)

Νοείται ότι, στο πλαίσιο της παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, το
Ίδρυµα διασφαλίζει την αµφίδροµη απευθείας τηλεοπτική σύνδεση της
∆ηµοκρατίας µε την Ελληνική ∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε την εκάστοτε σε ισχύ
σχετική διακρατική συµφωνία.
217601001

10 του 117(Ι) του (5)(α) Το Ίδρυµα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι οι τηλεοπτικές εκποµπές
2010. του δεν περιλαµβάνουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη

σωµατική, την πνευµατική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως
προγράµµατα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές αδικαιολόγητης
βίας.
(β) Η προβλεπόµενη στην παράγραφο (α) υποχρέωση, επεκτείνεται 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
συστηµατικά τις εκποµπές αυτές.
(γ) Για τα αναφερόµενα στις παραγράφους (α) και (β) προγράµµατα που
µεταδίδονται σε µη κωδικοποιηµένη µορφή, το Ίδρυµα έχει υποχρέωση να
διασφαλίζει ότι προηγείται ακουστική προειδοποίηση ή ότι αναγνωρίζονται από
την παρουσία ενός οπτικού συµβόλου καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

Το Ίδρυµα διασφαλίζει την τήρηση δίκαιης ισορροπίας στην κατανοµή του
συνολικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου µετάδοσης προγραµµάτων ή
εκποµπών πολιτικού περιεχοµένου ανάµεσα στα πολιτικά κόµµατα.
(6)

10(β) του 117(Ι) του (7) Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου (5), το Ίδρυµα
2010. εκδίδει Κανονισµούς, δυνάµει του παρόντος Νόµου που διέπουν, µεταξύ άλλων,

την ανάπτυξη οπτικού κώδικα κατάταξης προγραµµάτων, πανοµοιότυπου µε
αυτού που ισχύει για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς οργανισµούς.
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11 του 117(Ι) του
2010.
Ευρωπαϊκά έργα.

19Α.-(1) Το Ίδρυµα αφιερώνει σε ευρωπαϊκά έργα, το µεγαλύτερο ποσοστό του
χρόνου εκποµπής του εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών
εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιγνιδιών, των διαφηµίσεων ή των υπηρεσιών
τηλεκειµενογραφίας και τηλεαγοράς. Το ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων,
λαµβανοµένων υπόψη των ευθυνών του Ιδρύµατος έναντι του κοινού του, όσον
αφορά την ενηµερωτική, εκπαιδευτική, επιµορφωτική, πολιτιστική και
ψυχαγωγική αποστολή του, πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά βάσει κατάλληλων
κριτηρίων που καθορίζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης.
(2) Το Ίδρυµα αφιερώνει, όπου αυτό είναι εφικτό και µε τα κατάλληλα µέσα,
τουλάχιστο το 10% του χρόνου της εκποµπής του, εκτός από τις ειδήσεις, τις
αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τις διαφηµίσεις ή τις υπηρεσίες
τηλεκειµενογραφίας και τηλεαγοράς ή εναλλακτικά κατ’ επιλογή του το 10%
τουλάχιστο του προϋπολογισµού των προγραµµάτων τους σε ευρωπαϊκά έργα
παραγωγών ανεξαρτήτων από το Ίδρυµα. Tο ποσοστό αυτό, λαµβανοµένων
υπόψη των ευθυνών του Ιδρύµατος έναντι του κοινού του, όσον αφορά την
ενηµερωτική, εκπαιδευτική, επιµορφωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική
αποστολή τους, πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά, βάσει κατάλληλων κριτηρίων,
αφιερώνοντας κατάλληλο ποσοστό σε πρόσφατα έργα, δηλαδή σε έργα που
µεταδίδονται µέσα σε διάστηµα πέντε ετών από την παραγωγή του.
(3)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «ευρωπαϊκά έργα»
σηµαίνει(i) έργα καταγωγής κρατών µελών·
(ii) έργα καταγωγής ευρωπαϊκών

τρίτων χωρών, οι οποίες είναι µέρη της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τη ∆ιασυνοριακή Τηλεόραση, και πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου (β)·
(iii) έργα συµπαραγωγής στο πλαίσιο συµφωνιών που αφορούν τον
οπτικοακουστικό τοµέα και έχουν συναφθεί µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και τρίτων χωρών, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται
σε καθεµία από τις εν λόγω συµφωνίες:
Νοείται ότι, η εφαρµογή των διατάξεων των υποπαραγράφων (ii) και (iii)
προϋποθέτει ότι τα έργα καταγωγής κρατών µελών δεν υπόκεινται σε µέτρα
που εισάγουν διακρίσεις στις εν λόγω τρίτες χώρες.
(β )

11911988

Τα έργα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της
παραγράφου (α) είναι έργα τα οποία πραγµατοποιούνται κυρίως από
δηµιουργούς και εργαζοµένους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα κράτη τα
οποία αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) υπό
την προϋπόθεση ότι πληρούν µία εκ των τριών ακόλουθων προϋποθέσεων:
(i) Πραγµατοποιούνται από έναν ή περισσότερους
εγκατεστηµένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη, ή

παραγωγούς

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

(ii)

(iii) οι συµπαραγωγοί των εν λόγω κρατών συνεισφέρουν τα µέγιστα στις
συνολικές δαπάνες συµπαραγωγής και η συµπαραγωγή δεν ελέγχεται από έναν
ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστηµένους εκτός των εν λόγω κρατών.
(γ) Τα έργα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά κατά την έννοια της παραγράφου (α),

αλλά παράγονται στο πλαίσιο διµερών συνθηκών συµπαραγωγής που
συνάπτονται µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών, λογίζονται ως
ευρωπαϊκά, εφόσον οι συµπαραγωγοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
συνεισφέρουν το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού κόστους παραγωγής και η
παραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς
εγκατεστηµένους εκτός του εδάφους των κρατών µελών.
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7 του 96(Ι) του 2004. 19Β.-(1)

Το Ίδρυµα δε δύναται να µεταδίδει εκδηλώσεις, οι οποίες θεωρούνται
Μετάδοση από τη ∆ηµοκρατία µείζονος σηµασίας για την κοινωνία, και καθορίζονται ως
εκδηλώσεων τέτοιες από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δυνάµει των διατάξεων των εκάστοτε σε
µείζονος σηµασίας ισχύ περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµων και των
για την κοινωνία.
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτών, κατά τρόπο ώστε σηµαντική µερίδα
του κοινού στη ∆ηµοκρατία να εµποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις
αυτές µέσω ζωντανής ή αναµεταδιδόµενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό
πρόγραµµα.
(2)(α) Το

Ίδρυµα δε δύναται να ασκεί τα αποκλειστικά δικαιώµατα που αποκτά,
κατά τρόπο ώστε να εµποδίζει σηµαντική µερίδα του κοινού σε άλλο κράτος
µέλος να παρακολουθήσει εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν καθοριστεί από το εν
λόγω κράτος µέλος ως µείζονος σηµασίας για την κοινωνία και έχουν
δηµοσιευτεί ως τέτοιες από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3α(2) της
Κοινοτικής Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, µέσω ολικής ή µερικής ζωντανής κάλυψης ή, όπου είναι
αναγκαίο ή σκόπιµο για αντικειµενικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ως το
εν λόγω κράτος µέλος ήθελε καθορίσει, ολικής ή µερικής αναµεταδιδόµενης
κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραµµα.
(β )

Το παρόν εδάφιο τίθεται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που θα καθορίσει το
Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίησή του που θα δηµοσιευτεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Ίδρυµα
εφαρµόζει, τηρουµένων των αναλογιών, τις σχετικές διατάξεις των εκάστοτε σε
ισχύ περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµων και των σχετικών
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτών.
(3)

12 του 117(Ι) του 19Γ.-(1) Τα παράθυρα τηλεαγοράς πρέπει να διακρίνονται σαφώς
2010. οπτικά και ακουστικά µέσα και να έχουν ελάχιστη αδιάλειπτη

Παράθυρα λεπτών.
τηλεαγοράς.

ως τέτοια µε
διάρκεια 15

Ο ανώτατος αριθµός παραθύρων τηλεαγοράς είναι οκτώ ηµερησίως, η
συνολική διάρκειά τους δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες ηµερησίως και
προσδιορίζονται σαφώς ως παράθυρα τηλεαγοράς µε οπτικά και ακουστικά
µέσα.
(2)

13 του 117(Ι) του 19∆. Οι διατάξεις των άρθρων 17Α έως 18Ι και του άρθρου 19Β του παρόντος
2010. Νόµου, εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών σε τηλεοπτικές εκποµπές του

Εφαρµογή Ιδρύµατος αποκλειστικά αφιερωµένες στη διαφήµιση και τηλεαγορά. Τα άρθρα
ορισµένων 17(1)(β), 17(2)(α), 19Α και 19Γ του παρόντος Νόµου δεν εφαρµόζονται στις εν
διατάξεων σε
τηλεοπτική εκποµπή λόγω τηλεοπτικές εκποµπές.
που είναι
αποκλειστικά
αφιερωµένη στη
διαφήµιση και
τηλεαγορά.
100109398

13 του 117(Ι) του 19Ε. Οι διατάξεις των άρθρων 17Α έως 18Ι και του άρθρου 19Β του παρόντος
2010. Νόµου, εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών σε τηλεοπτικές εκποµπές του

Εφαρµογή Ιδρύµατος αποκλειστικά αφιερωµένες στην αυτοπροβολή. Τα άρθρα 17(1)(β),
ορισµένων 17(2)(α), 19Α και 19Γ του παρόντος Νόµου δεν εφαρµόζονται στις εν λόγω
διατάξεων σε
τηλεοπτική εκποµπή τηλεοπτικές εκποµπές.
που είναι
αποκλειστικά
αφιερωµένη στην
αυτοπροβολή.

Νοείται ότι οποιαδήποτε άλλη µορφή διαφήµισης από τέτοιο σταθµό επιτρέπεται
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µόνο εντός των ηµερησίων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 17Α(8)(α) και
(β).
Συµβουλευτικές 20.—(1) Το Ίδρυµα διορίζει συµβουλευτικές επιτροπές γνωστές ως η
επιτροπές. Συµβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Προγράµµατος και η Συµβουλευτική

Επιτροπή του Τουρκικού Προγράµµατος για να συµβουλεύουν το Ίδρυµα σε
θέµατα που αφορούν το περιεχόµενο προγραµµάτων που µεταδίδονται στην
Ελληνική ή Τουρκική γλώσσες , αντίστοιχα.
Το Ίδρυµα δύναται να διορίζει µία ή περισσότερες άλλες συµβουλευτικές
επιτροπές για να συµβουλεύουν το Ίδρυµα σε οποιοδήποτε άλλο θέµα το οποίο
αφορά τις ραδιοφωνικές υπηρεσίες και άλλες εργασίες του Ιδρύµατος.
(2)

(3) Επιτροπή που διορίζεται βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή εδαφίου (2)
αποτελείται από τέτοια πρόσωπα, είτε µέλη είτε όχι, λειτουργούς ή υπαλλήλους
του Ιδρύµατος, όπως το Ίδρυµα δυνατό να θεωρήσει κατάλληλα.

Το Ίδρυµα προνοεί για Πρόεδρο ή άλλο προεδρεύον µέλος κάθε τέτοιας
επιτροπής και για την απαρτία αυτής, και δύναται να εκδίδει κανονισµούς για τη
συχνότητα των συνεδριάσεων, τη σύγκληση των συνεδριάσεων, τη διαδικασία
στις συνεδριάσεις και τον τρόπο µε τον οποίο θέµατα παραπέµπονται στην
Επιτροπή για συµβουλή από το Ίδρυµα και τη συµβουλή της επιτροπής που
διαβιβάζεται στο Ίδρυµα, και τηρουµένων οποιωνδήποτε τέτοιων κανονισµών η
επιτροπή ρυθµίζει τη δική της διαδικασία.
(4)

(5) Το Ίδρυµα παρέχει τέτοια γραµµατειακή ή άλλη βοήθεια σε επιτροπή όπως
δυνατό να θεωρήσει κατάλληλη.

Το Ίδρυµα δύναται να πληρώνει σε µέλη επιτροπής που δεν είναι µέλη,
λειτουργοί ή υπάλληλοι του Ιδρύµατος τέτοια επιδόµατα και έξοδα όπως το
Ίδρυµα δυνατό να ορίζει:
(6)

Νοείται ότι δεν πληρώνονται επιδόµατα, εκτός από επίδοµα για έξοδα για τα
οποία δυνατό να υπάρξει ρητή εξουσιοδότηση από το Υπουργικό Συµβούλιο, σε
οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει δηµόσια θέση ή είναι λειτουργός ή
υπάλληλος του Ιδρύµατος.
∆ελτία Ειδήσεων. 21. Το Ίδρυµα περιλαµβάνει στα προγράµµατά του υπηρεσία βασικών ειδήσεων

που µεταδίδεται ηµερησίως τόσο συχνά όσο το Ίδρυµα δυνατό να ορίσει στην
Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσες και δύναται κατά την κρίση του να
περιλαµβάνει πρόσθετα δελτία ειδήσεων στην Ελληνική και Τούρκική γλώσσες
αφιερωµένα σε ειδήσεις ειδικού ενδιαφέροντος για τις αναφερόµενες κοινότητες.

Ορισµένο θέµα 22.—(1) Όταν ζητηθεί από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο στη δηµόσια υπηρεσία ή
µεταδίδεται ή εξουσιοδοτηµένο αστυνοµικό το Ίδρυµα µεταδίδει µε έξοδά του οποιαδήποτε
αποστέλλεται.. ανακοίνωση ή άλλο θέµα (µε οπτική απεικόνιση οποιασδήποτε εικόνας ή

αντικειµένου που αναφέρεται στην ανακοίνωση ή άλλο θέµα αν αποστέλλεται
από οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθµό που χειρίζεται το Ίδρυµα) το οποίο ο
υπάλληλος ήθελε ζητήσει από το Ίδρυµα να µεταδοθεί:

Νοείται ότι το Ίδρυµα όταν µεταδίδει ή αποστέλλει τέτοια ανακοίνωση ή άλλο
θέµα δύναται κατά την κρίση του να ανακοινώσει ή να αποφύγει να ανακοινώσει
ότι αυτό αποστέλλεται κατά παράκληση εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου στη
δηµόσια υπηρεσία ή εξουσιοδοτηµένου αστυνοµικού.
(2) Στο

εδάφιο (1) του άρθρου αυτού η έκφραση "εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος
στη δηµόσια υπηρεσία" σηµαίνει οποιοδήποτε υπάλληλο που δηλώνεται ως
τέτοιος από το Υπουργικό Συµβούλιο µε γραπτή ειδοποίηση στο Ίδρυµα και η
έκφραση "εξουσιοδοτηµένος αστυνοµικός" σηµαίνει οποιοδήποτε αστυνοµικό
της Αστυνοµικής ∆ύναµης Κύπρου µε βαθµό όχι κατώτερο του βαθµού του
Βοηθού Αρχηγού Αστυνοµίας.
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(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό µε γραπτή ειδοποίηση

να ζητήσει από το Ίδρυµα να απέχει κατά οποιοδήποτε ορισµένο χρόνο ή
πάντοτε από τη µετάδοση ή αποστολή οποιουδήποτε θέµατος ή θέµατος
οποιασδήποτε κατηγορίας που ορίζεται στην ειδοποίηση αυτή και το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται οποτεδήποτε να διαφοροποιεί ή ακυρώνει οποιαδήποτε
τέτοια ειδοποίηση:
Νοείται ότι το Ίδρυµα δύναται κατά την κρίση του να ανακοινώνει ή να
αποφεύγει να ανακοινώνει ότι η ειδοποίηση αυτή δόθηκε ή αλλάχτηκε ή
ανακλήθηκε.
8 του 116(Ι) του 22Α.—(1) Το Ίδρυµα δύναται, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, να
2003. εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Κανονισµοί. Μέρους.

Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι
αναφερόµενοι στο εδάφιο (1) Κανονισµοί δύνανται να ρυθµίζουν τα πιο κάτω
θέµατα:
(2)

(α )

Τον καθορισµό της σύνθεσης µιας ισορροπηµένης δέσµης υπηρεσιών για
σκοπούς της υποχρέωσης του Ιδρύµατος να παρέχει δηµόσια ραδιοτηλεοπτική
υπηρεσία·
(β )

τον καθορισµό των ενηµερωτικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και άλλων
εκποµπών, θεµάτων ή προγραµµάτων, που εµπίπτουν στην έννοια της δηµόσιας
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.
9 του 96(Ι) του 2004

ΜΕΡΟΣ ΙV-A
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
9 του 96(Ι) του
2004.

Εποπτεία από την
Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης.

22Β.-(1)

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης
ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες και εκτελεί τα ακόλουθα:
(α) Ασκεί ετήσιο ποιοτικό έλεγχο αναφορικά µε την εκπλήρωση από το Ίδρυµα
της αποστολής που του ανατίθεται δυνάµει του άρθρου 16Α·
859626054

14(α) του 117(Ι)
του 2010.

(β )

εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από παραστάσεις ζητήµατα σχετικά µε την
εφαρµογή των άρθρων 17Α έως 17Ε, 18Α έως 18Θ και 19Α έως 19Ε·

14(β) του 117(Ι)
του 2010.

(γ)(i) επιβάλλει κυρώσεις, αφού ακούσει τα ενδιαφερόµενα µέρη, για παράβαση
των διατάξεων των άρθρων 17Α έως 17Ε, 18Α έως 18Θ και 19Α έως 19Ε·

Οι κυρώσεις, που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να επιβάλλει δυνάµει
της παρούσας παραγράφου, συνίστανται στη διατύπωση σύστασης ή
προειδοποίησης, ή την επιβολή διοικητικού προστίµου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 22Γ·

(ii)

14(γ) του 117(Ι)
του 2010.

(δ) σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης των άρθρων 17Α έως
17Ε, 18Α έως 18Θ και 19Α έως 19Ε, δύναται να ζητά από το ∆ικαστήριο την
έκδοση προσωρινών διαταγµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22Ε·

14(γ) του 117(Ι)
του 2010.

(ε)

υποβάλλει εισηγήσεις προς το Ίδρυµα, σχετικά µε την καλύτερη εφαρµογή
των άρθρων 16Α, 17Α έως 17Ε, 18Α έως 18Θ και 19Α έως 19Ε·
(στ)

παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της δηµόσιας
ραδιοτηλεόρασης και υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργικό Συµβούλιο για τον
εκσυγχρονισµό του παρόντος Νόµου.
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(2) Στο πλαίσιο της αρµοδιότητας που της ανατίθεται δυνάµει
(α) του εδαφίου (1), η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει-

της παραγράφου

(α) κατά πόσο το Ίδρυµα παρέχει πραγµατικά µια ισορροπηµένη δέσµη
υπηρεσιών σύµφωνα µε τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (∆ηµόσια
Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισµούς του 2003·
(β) κατά πόσο το Ίδρυµα µεταδίδει πραγµατικά τα προγράµµατα που εµπίπτουν
στην έννοια της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας σύµφωνα µε τους περί
Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (∆ηµόσια Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία)
Κανονισµούς του 2003· και
(γ) κατά πόσο

196249425

το περιεχόµενο των προγραµµάτων που µεταδίδει το Ίδρυµα στο
πλαίσιο της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας πληροί πραγµατικά τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που
καθορίζονται στο άρθρο 19:

Νοείται ότι το Ίδρυµα οφείλει, ύστερα από αίτηµα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης
και ύστερα από εύλογη προειδοποίηση, να παρέχει στην Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης όλες τις διευκολύνσεις ή/και τις πληροφορίες που είναι
αναγκαίες ή/και απαραίτητες για τον έλεγχο που διενεργεί δυνάµει του
παρόντος εδαφίου.
Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ετοιµάζει ετήσια έκθεση, στην οποία παραθέτει
τα αποτελέσµατα του ετήσιου ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί σύµφωνα µε το
εδάφιο (2), και την υποβάλλει στον Υπουργό, το αργότερο µέχρι το τέλος
Ιανουαρίου:

(3)

Νοείται ότι το έτος για το οποίο διενεργείται ο ποιοτικός έλεγχος συµπίπτει µε
το οικονοµικό έτος.
(4)(α) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ετοιµάζει κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή των εδαφίων (1) και (5) του άρθρου 19Α. Η έκθεση αυτή
περιλαµβάνει ιδίως στατιστική κατάσταση αναφορικά µε την επίτευξη από το
Ίδρυµα των ποσοστών που αναφέρονται στα εν λόγω εδάφια, τους λόγους για
τους οποίους δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθούν τα ποσοστά αυτά, καθώς και
τα µέτρα που λήφθηκαν ή που προβλέπεται να ληφθούν για την επίτευξή τους.
(β) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης γνωστοποιεί την έκθεση που αναφέρεται στην
παράγραφο (α)(i) στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων·
(ii) από ηµεροµηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο µε
γνωστοποίησή του που θα δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
22Γ. (1)

Το διοικητικό πρόστιµο, που η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται να
επιβάλλει δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του
∆ιοικητικό άρθρου 22Β, δεν υπερβαίνει, για κάθε ηµέρα παράβασης από το Ίδρυµα, το
πρόστιµο. ακόλουθο χρηµατικό ποσό:

9 του 96(Ι) του
2004.

15 του 117(Ι) του
2010.

(α) 8.500

Ιδρύµατος·

278359293

ευρώ, στην περίπτωση παράβασης από τηλεοπτική εκποµπή του

(β) 3.400

ευρώ, στην περίπτωση παράβασης από ραδιοφωνική εκποµπή του
Ιδρύµατος.
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Το διοικητικό πρόστιµο επιβάλλεται από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης
λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης,
τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας.

(2)

(3) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής των κατά τον παρόντα Νόµο
επιβαλλόµενων από την Αρχή διοικητικών προστίµων, η Αρχή λαµβάνει
δικαστικά µέτρα και εισπράττεται το οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος
οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία.
22∆.-(1)

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δύναται, σε περίπτωση παράβασης
οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1)
Έκδοση του άρθρου 22Β και ανεξάρτητα από την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης, να
προσωρινών ζητήσει µε αίτησή της προς το ∆ικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού ή
διαταγµάτων.
προστακτικού διατάγµατος, περιλαµβανοµένου και προσωρινού διατάγµατος,
εναντίον του Ιδρύµατος, αν, κατά την κρίση της, το Ίδρυµα ενέχεται ή
ευθύνεται για την παράβαση.

9 του 96(Ι) του
2004.

Κεφ. 6
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989
51(Ι) του 1999
134(Ι) του 1999
58(Ι) του 2003.
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984

Το ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση
δυνάµει του εδαφίου (1), έχει εξουσία, τηρουµένων των διατάξεων του περί
Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου, των περί ∆ικαστηρίων Νόµων του 1960 µέχρι
(αρ.4) του 2002 και των περί Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών
Κανονισµών, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγµα,
περιλαµβανοµένου και προσωρινού διατάγµατος, µε το οποίο να διατάσσει (2)
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83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42 (Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102 (Ι) του 1992
26 (Ι) του 1993
82 (Ι) του 1995
102 (Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53 (Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι)του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(I) του 2000
32(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002
80(Ι) του 2002
140(Ι) του 2002
206(Ι) του 2002.

(α) την άµεση παύση και/ή µη επανάληψη της γενόµενης παράβασης, και/ή
(β) την εντός ορισµένης προθεσµίας λήψη τέτοιων διορθωτικών κατά την κρίση
του ∆ικαστηρίου µέτρων προς άρση της παράνοµης κατάστασης που
δηµιούργησε η σχετική παράβαση, και/ή
(γ)

τη δηµοσίευση του συνόλου ή µέρους της σχετικής απόφασης του
∆ικαστηρίου ή τη δηµοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης µε σκοπό την
απάλειψη των τυχόν συνεχιζόµενων επιπτώσεων της παράβασης, και/ή
943589746

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή µέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις
περιστάσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης.

ΜΕΡΟΣ V
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία δανεισµού. 23. Με σκοπό να καταστεί ικανό το Ίδρυµα να εκπληρώνει τις λειτουργίες του
βάσει του Νόµου αυτού, το Ίδρυµα δύναται, µε τη συγκατάθεση του

Υπουργικού Συµβουλίου ή σύµφωνα µε οποιαδήποτε γενική εξουσία που δίδεται
από το Υπουργικό Συµβούλιο, να δανείζεται χρήµατα κατά τέτοιο τρόπο και
τηρουµένων τέτοιων όρων που το Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε θεωρήσει
σωστό:

9 του 116(Ι) του
2003.

Νοείται ότι, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 24Α, το Ίδρυµα δύναται να
δανείζεται χρήµατα από την Κυβέρνηση µε ευνοϊκούς όρους.

Εξουσία έκδοσης 24.—(1) Το Ίδρυµα δύναται, για να εξεύρει χρήµατα τα οποία είναι
αξιογράφων. εξουσιοδοτηµένο να δανείζεται βάσει του άρθρου 23 να εκδίδει µετοχές ή άλλα
αξιόγραφα (τα οποία στο εξής στο Νόµο αυτό αναφέρονται ως "αξιόγραφα").
(2) Όλα αυτά τα αξιόγραφα και ο τόκος σε αυτά επιβαρύνουν την επιχείρηση και
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όλα τα έσοδα του Ιδρύµατος.
(3) Τηρουµένων

των διατάξεων του Νόµου αυτού, οποιαδήποτε αξιόγραφα που
εκδίδονται από το Ίδρυµα βάσει των εξουσιών του Νόµου αυτού, εκδίδονται,
µεταβιβάζονται, υπόκεινται σε χειρισµό και πληρώνονται σύµφωνα µε
κανονισµούς που εκδίδονται από το Ίδρυµα µε την έγκριση τον Υπουργικού
Συµβουλίου.
10 του 116(Ι) του 24Α. Τηρουµένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των ∆ηµοσίων Ενισχύσεων
2003. Νόµων του 2001 έως 2003 και των δυνάµει αυτών εκδιδόµενων Κανονισµών, το

Χορήγηση δηµόσιων Ίδρυµα δύναται να λαµβάνει δηµόσια ενίσχυση. Ειδικότερα, το Ίδρυµα δύναται
ενισχύσεων στο να λαµβάνει δηµόσια ενίσχυση για σκοπούς χρηµατοδότησης της αποστολής
Ίδρυµα.
που ανατίθεται στο Ίδρυµα δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 16Α, νοουµένου
ότι δεν αλλοιώνει τον ανταγωνισµό σε βαθµό αντίθετο µε το κοινό συµφέρον:

Νοείται ότι, νέα δηµόσια ενίσχυση που χορηγείται για σκοπούς χρηµατοδότησης
της αποστολής που ανατίθεται στο Ίδρυµα δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου
16 δεν αλλοιώνει τον ανταγωνισµό σε βαθµό αντίθετο µε το κοινό συµφέρον,
εφόσον, εφαρµόζοντας το κριτήριο της αναλογικότητας και λαµβάνοντας υπόψη
τις υφιστάµενες δηµόσιες ενισχύσεις που έχει λάβει το Ίδρυµα, αντισταθµίζει
αλλά δεν υπερβαίνει το καθαρό συµπληρωµατικό κόστος, το οποίο προκύπτει
από την παροχή από το Ίδρυµα της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.
10 του 116(Ι) του 24Β.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Άρθρου 116 του
2003. Γενικός Ελεγκτής ασκεί ετήσιο έλεγχο των λογαριασµών

Συντάγµατος, ο
του Ιδρύµατος,
Έλεγχος από το προκειµένου να ελέγχει κατά πόσο οποιαδήποτε δηµόσια ενίσχυση, που έλαβε
Γενικό Ελεγκτή. το Ίδρυµα κατά τη διάρκεια του προηγούµενου οικονοµικού έτους,
40 του 1983
χρησιµοποιήθηκε κατά τρόπο που να µη συνάδει µε τις διατάξεις του άρθρου
73 του 1984.
24Α:
Νοείται ότι το Ίδρυµα δύναται να αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασµών του, για
σκοπούς του παρόντος άρθρου, σε ιδιώτη εγκεκριµένο ελεγκτή, νοουµένου ότι η
ανάθεση, ο διορισµός και η αµοιβή του διοριζόµενου ελεγκτή τυγχάνει της
έγκρισης του Γενικού Ελεγκτή και οι ελεγµένοι από αυτό λογαριασµοί, καθώς
επίσης η έκθεση που ετοιµάζεται από αυτόν, υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή
το αργότερο µέχρι τις 30 Απριλίου για έγκριση και ενσωµάτωση στην ετήσια
έκθεση που ετοιµάζει δυνάµει του εδαφίου (3).
(2) Άνευ

επηρεασµού του άρθρου 30 και για σκοπούς του παρόντος άρθρου, το
Ίδρυµα υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασµούς για την παροχή δηµόσιας
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και για τις εµπορικές ή άλλες δραστηριότητες του,
ώστε να αντανακλάται ορθά η χρηµατοοικονοµική και οργανωτική του
διάρθρωση και διασφαλίζει ότι—
(α )

Η τήρηση των λογαριασµών είναι σύµφωνη µε την τρέχουσα εµπορική
πρακτική και τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές,
(β )

όλες οι δαπάνες και τα έσοδα καταλογίζονται ή κατανέµονται ορθά εντός
των χωριστών λογαριασµών µε βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής:
Νοείται ότι, όταν χρησιµοποιούνται κοινοί πόροι, όπως, για παράδειγµα, το ίδιο
προσωπικό, ο ίδιος εξοπλισµός, ή οι ίδιες σταθερές εγκαταστάσεις, για σκοπούς
παροχής της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και για σκοπούς άλλων
δραστηριοτήτων, το κόστος θα πρέπει να κατανέµεται βάσει της διαφοράς που
θα προέκυπτε για το συνολικό κόστος του Ιδρύµατος µε ή χωρίς τις
δραστηριότητες που δεν αποτελούν δηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία,
(γ)

οι αρχές της αναλυτικής λογιστικής που εφαρµόζονται ορίζονται σαφώς και
εφαρµόζονται µε συνέπεια και αντικειµενικά.
Ο Γενικός Ελεγκτής ετοιµάζει ετήσια έκθεση στην οποία καταγράφει τα
αποτελέσµατα του ελέγχου που ασκεί δυνάµει του παρόντος άρθρου και
(3)
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αναφέρει την ύπαρξη τυχόν χρηµατοοικονοµικών ροών, όπως αυτές
διαφαίνονται από τους λογαριασµούς που τηρεί το Ίδρυµα δυνάµει του εδαφίου
(2), µεταξύ των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος που συνιστούν παροχή
δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και εκείνων που δε συνιστούν παροχή
δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Ο Γενικός Ελεγκτής υποβάλλει την
έκθεση στο Ίδρυµα και στον Έφορο το αργότερο µέχρι το τέλος Μαΐου.
Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να προµηθεύει το Γενικό Ελεγκτή, το
αργότερο εντός δύο µηνών από τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους, µε—

(4)

(α )

Την ετήσια έκθεση που ετοιµάζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο αναφορικά µε την εκπλήρωση από το Ίδρυµα
της αποστολής που του ανατίθεται δυνάµει του άρθρου 16Α, και
(β )

αναλυτική κατάσταση των δηµόσιων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στο
Ίδρυµα κατά το προηγούµενο έτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24Α
και, αν είναι πρακτικά εφικτό, µε ειδική αναφορά στις δηµόσιες ενισχύσεις που
χορηγήθηκαν στο Ίδρυµα σε σχέση µε κάθε πρόγραµµα ξεχωριστά, ή ανά
κατηγορία προγραµµάτων, που εµπίπτει στην έννοια της δηµόσια
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.
Η Κυβέρνηση
δύναται να εγγυάται
δάνεια.
11 του 116(Ι) του
2003.

Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 24Α, η Κυβέρνηση δύναται να
εγγυάται κατά τον τρόπο και µε τους όρους που ήθελε θεωρήσει κατάλληλους,
την πληρωµή του τόκου και κεφαλαίου ή και των δύο, οποιουδήποτε δανείου
που προτείνεται να συναφθεί από το Ίδρυµα.
25.

3 του Ν.61/72. 26. [Καταργήθηκε

µε το άρθρο 3 του Ν.61/72] Το άρθρο 3 τον Ν.61/72
περιλαµβάνει την ακόλουθη επιφύλαξη:

3 του Ν.61/72. "Νοείται

650718212

ότι οποιοδήποτε ποσό εισπράχθηκε από το ∆ιευθυντή Τµήµατος
Ταχυδροµείων βάσει του άρθρου αυτού κατά την ηµέρα έναρξης της ισχύος του
Νόµου αυτού θα καταβληθεί στο Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ωσάν το άρθρο
αυτό να µην καταργείτο και οποιαδήποτε ποσά παραµένουν οφειλόµενα από
τους κατόχους αδειών ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων κατά τη ρηθείσα ηµέρα θα
εισπραχθούν από τους οφειλέτες από το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου µε
συνοπτική διαδικασία ως αστικά χρέη οφειλόµενα προς το Ίδρυµα κατά τον ίδιο
τρόπο ως ποσά οφειλόµενα στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δυνάµει του
εκάστοτε εν ισχύι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου."

Χρήµατα που 27. Όλα τα χρήµατα που λαµβάνονται από το Ίδρυµα πληρώνονται σε ξεχωριστό
λαµβάνονται. ταµείο, και από το ταµείο αυτό πληρώνονται όλα τα χρήµατα που οφείλονται
νόµιµα από το Ίδρυµα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε χρήµατα που δεν απαιτείται αµέσως να ξοδευτούν για
την αποπληρωµή οποιασδήποτε υποχρέωσης ή εκπλήρωση οποιασδήποτε
λειτουργίας δύνανται να επενδύονται σε τέτοια αξιόγραφα που δυνατό να
εγκριθούν από το Υπουργικό Συµβούλιο.
∆ιάθεση προσόδων. 28. Τα έσοδα του Ιδρύµατος κατά οποιοδήποτε έτος διατίθενται για πληρωµή
όλων των αµοιβών, επιδοµάτων, µισθών, συνεισφορών σύνταξης,
φιλοδωρηµάτων, εξόδων εργασίας και όλων των άλλων εξόδων του Ιδρύµατος

που επιβαρύνουν κανονικά το εισόδηµα κατά το έτος εκείνο περιλαµβανοµένων
των πληρωµών που οφείλονται κατά το έτος αυτό από το Ίδρυµα σχετικά µε τον
τόκο σε οποιαδήποτε χρήµατα που δανείστηκε το Ίδρυµα και τα ποσά αυτά που
το Ίδρυµα ήθελε θεωρήσει κατάλληλο να διαθέσει το έτος εκείνο στο
αποθεµατικό κεφάλαιο, επεκτάσεις, ανανεώσεις, υποτιµήσεις, δάνεια και άλλους
παρόµοιους σκοπούς.

Προϋπολογισµοί. 29. Το Ίδρυµα ετοιµάζει και παρουσιάζει στο Υπουργικό Συµβούλιο κάθε έτος
προϋπολογισµούς των εσόδων και εξόδων του για το επόµενο έτος.
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Λογαριασµοί. 30.—(1) Το Ίδρυµα µεριµνά ώστε να τηρούνται κατάλληλα βιβλία και
12 του 116(Ι) του λογαριασµοί σχετικά µε τις εργασίες του και να ετοιµάζεται ετήσια κατάσταση
2003. των λογαριασµών του Ιδρύµατος.
άρθρο 2 του Ν.39/63. (2) Οι λογαριασµοί του Ιδρύµατος ελέγχονται από ελεγκτές που διορίζονται
ετησίως από το Ίδρυµα µε έγκριση του Υπουργού.
άρθρο 2 του Ν.39/63. (3) Μόλις ελεγχθούν οι λογαριασµοί του Ιδρύµατος, το Ίδρυµα δίνει αντίγραφο
άρθρο 2 του Ν.39/63.

της κατάστασης λογαριασµών στον Υπουργό για έγκρισή του µαζί µε αντίγραφο
οποιασδήποτε έκθεσης που γίνεται από τους ελεγκτές επί της κατάστασης αυτής
ή επί των λογαριασµών του Ιδρύµατος και δηµοσιεύει την κατάσταση
λογαριασµών και την έκθεση κατά τον τρόπο που ο Υπουργός δυνατό να
διατάξει.

Ετήσια Έκθεση. 31.—(1) Το Ίδρυµα το συντοµότερο δυνατό µετά το τέλος κάθε οικονοµικού
άρθρο 2 του Ν.39/63. έτους, µεριµνά ώστε να γίνει και διαβιβαστεί στον Υπουργό έκθεση η οποία

αναφέρεται γενικά στις δραστηριότητες του Ιδρύµατος κατά τη διάρκεια του
προηγούµενου οικονοµικού έτους και η οποία περιέχει πληροφορίες που
σχετίζονται µε τις διαδικασίες και την πολιτική του Ιδρύµατος.

άρθρο 2 του Ν.39/63. (2) Αν κατά τη γνώµη του Υπουργού, η έκθεση δύναται να γίνει δηµόσια χωρίς
άρθρο 2 του Ν.39/63. ζηµιά στα συµφέροντα του Ιδρύµατος ή της Κυβέρνησης, η έκθεση αυτή
δύναται να δηµοσιευτεί από το Ίδρυµα µετά την υποβολή της στον Υπουργό.
108373343

άρθρο 2 του Ν.52/77. (3) Ο Υπουργός µεριµνά όπως το ταχύτερο αντίγραφο της έκθεσης που
υποβάλλεται σε αυτόν δυνάµει του εδαφίου (1) κατατεθεί στη Βουλή των
Αντιπροσώπων προς ενηµέρωσή της.
13 του 116(Ι) του 32. Καταργήθηκε.
2003.
2 του 136(Ι) του
2002.

ΜΕΡΟΣ VI

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Εξουσία απόκτησης
ακίνητης
ιδιοκτησίας. Πρώτος
Πίνακας.

Το Ίδρυµα δύναται να αποκτά ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς
οποιασδήποτε από τις λειτουργίες του βάσει του Νόµου αυτού και, αν
οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία δεν δύναται να αποκτηθεί µε συµφωνία,
το Ίδρυµα µεριµνά ώστε να δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας ειδοποίηση κατά τον τύπο που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα και
να αναρτηθεί επίσης σε περίοπτο µέρος στην πόλη ή χωριό στο οποίο βρίσκεται
η ακίνητη ιδιοκτησία που πρόκειται να αποκτηθεί.
33.—(1)

Κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην ειδοποίηση, το Ίδρυµα
αποστέλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο σχέδιο της ακίνητης ιδιοκτησίας που
πρόκειται να αποκτηθεί µαζί µε λεπτοµέρειες αναφορικά µε τους ιδιοκτήτες,
εκτιµηµένη αξία, περιγραφή και άλλο θέµα ως ήθελε είναι αναγκαίο για το
σκοπό αυτό µαζί µε οποιαδήποτε ένσταση ή δήλωση που γίνεται κατά της
προτεινόµενης απόκτησης.
(2)

Αν το Υπουργικό Συµβούλιο εγκρίνει το σχέδιο που υποβάλλεται και
θεωρήσει σκόπιµο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων, όπως
επιτραπεί στο Ίδρυµα να αποκτήσει την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία, δύναται, µε
γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να
επικυρώσει την απόκτηση της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας και, µετά από αυτό, η
ακίνητη ιδιοκτησία περιέρχεται απόλυτα στο Ίδρυµα απαλλαγµένη από κάθε
εµπράγµατο βάρος και ο ∆ιευθυντής του Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
µεριµνά ώστε να διενεργηθούν τροποποιήσεις της εγγραφής σύµφωνα µε το

(3)
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σχέδιο και τις λεπτοµέρειες που εγκρίνονται µε τον τρόπο αυτό από το
Υπουργικό Συµβούλιο και, αν ο ιδιοκτήτης της ακίνητης ιδιοκτησίας δεν
συµφωνεί µε το Ίδρυµα ως προς το ποσό το οποίο, τηρουµένης της έγκρισης του
Υπουργικού Συµβουλίου, θα πληρωθεί ως αποζηµίωση για αυτή, το ποσό
ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόµου που ισχύει εκάστοτε, ο
οποίος προνοεί για την απόκτηση γης για δηµόσιους σκοπούς.
Εξουσίες εισόδου 34.—(1) Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν
κτλ. γραπτώς για το σκοπό αυτό, δύναται, σε κάθε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε

οποιαδήποτε γη και να προβαίνει σε ενέργειες ή πράγµατα ως ήθελαν είναι
εύλογα αναγκαία για τους σκοπούς της ανέγερσης, διατήρησης ή επιθεώρησης
οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Ίδρυµα ή της επιδιόρθωσης,
αλλαγής ή µετακίνησης οποιωνδήποτε τέτοιων εγκαταστάσεων και δύναται κατά
τη διάρκεια αυτής να κόβει ή κλαδεύει δέντρα, να µετακινεί φυτεία, φράκτες,
ξερολιθιές ή άλλα πράγµατα που δυνατό να παρεµβαίνουν ή πιθανό να
παρεµβαίνουν στην κατασκευή ή κατάλληλη λειτουργία οποιασδήττοτε
εγκατάστασης.
Πριν από την είσοδο σε οποιαδήποτε γη για οποιοδήποτε από τους σκοπούς
που ορίζονται στο εδάφιο (1) το Ίδρυµα δίνει τουλάχιστο είκοσιτέσσερις ώρες
προηγουµένως γραπτή ειδοποίηση στον κάτοχό της η οποία ειδοποίηση δύναται
να επιδοθεί είτε προσωπικά είτε µε παράδοση αυτής στον τόπο διαµονής του
προσώπου στο οποίο επιδίδεται:
(2)

Νοείται ότι όταν η κατάσταση οποιασδήποτε εγκατάστασης είναι τέτοια ώστε να
θέτει σε κίνδυνο ζωή ή περιουσία, το Ίδρυµα δύναται να εισέρχεται στη γη στην
οποία ευρίσκεται για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που ορίζονται στο εδάφιο
(1) χωρίς ειδοποίηση.
(3) Όταν

οποιαδήποτε περιουσία καταστρέφεται ή ζηµιώνεται κατά την άσκηση
των εξουσιών πού απονέµονται από το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού,
πληρώνεται αποζηµίωση στον ιδιοκτήτη της η οποία, αν δεν συµφωνείται
διαφορετικά µεταξύ των µερών, αποφασίζεται από δύο διαιτητές, ένας από τους
οποίους διορίζεται από το Ίδρυµα και ο άλλος από τον ιδιοκτήτη.
Αν οι διαιτητές πού διορίζονται βάσει τον εδαφίου (3) του άρθρου αυτού
αποτύχουν να συµφωνήσουν για το ποσό της αποζηµίωσης που θα καταβληθεί
στον ιδιοκτήτη το θέµα παραπέµπεται στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο για τελική
απόφαση.
(4)

Συµφωνίες για 35. Καµιά διάταξη στο άρθρο 33 —
δικαιώµατα διόδου.
(α) δεν επηρεάζει το δικαίωµα του Ιδρύµατος να συνάπτει συµφωνία µε τον

ιδιοκτήτη ή κάτοχο οποιασδήποτε γης για παροχή δικαιώµατος διόδου για
σκοπούς τοποθέτησης, εγκατάστασης, µεταφοράς ή ανέγερσης οποιασδήποτε
εγκατάστασης και µηχανήµατος στη γη αυτή·
(β )

δεν επηρεάζει οποιαδήποτε σύµβαση που παρέχει δικαίωµα διόδου στην
Κυβέρνηση που υφίσταται κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασης ιδιοκτησίας και
µεταβιβάζεται στο Ίδρυµα βάσει των διατάξεων του Νόµου αυτού.
ΜΕΡΟΣ VII
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Μεταβίβαση 36.—(1) Πριν από την ηµεροµηνία µεταβίβασης ιδιοκτησίας το Ίδρυµα συνάπτει
Ενεργητικού. συµφωνία µε το Υπουργικό Συµβούλιο για την απόκτηση από το Ίδρυµα του

ενεργητικού των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων της Κυβέρνησης όπως
περιγράφονται στη συµφωνία και τηρουµένων των όρων και προυποθέσεων που
περιέχονται στη συµφωνία.
(2)

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη πού περιέχεται στον περί Ακινήτου
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Κεφ. 224. Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµο ή στον περί
Κεφ. 226. Απαλλοτριώσεων Γαιών Νόµο ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόµο, κατά την

ηµεροµηνία µεταβίβασης ιδιοκτησίας το ενεργητικό των ραδιοφωνικών
επιχειρήσεων που θα αποκτηθούν από το Ίδρυµα βάσει της συµφωνίας που
γίνεται βάσει τον εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, περιέρχονται στο Ίδρυµα
δυνάµει και τηρουµένων των όρων και προϋποθέσεων της συµφωνίας αυτής
χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση.
935786366

Το Ίδρυµα το συντοµότερο δυνατό µετά την ηµεροµηνία µεταβίβασης
ιδιοκτησίας καταβάλλει στην Κυβέρνηση για ενεργητικό της ραδιοφωνικής
επιχείρησης που αποκτάται βάσει της συµφωνίας που προαναφέρθηκε την
αντιπαροχή που προνοείται στη συµφωνία αυτή.
(3)

(4) Οποιοδήποτε ενεργητικό

µεταβιβάζεται στο Ίδρυµα βάσει του άρθρου αυτού
πού αγοράστηκε µε χρήµατα πού δόθηκαν από το Ίδρυµα Ανάπτυξης και
Ευηµερίας της ∆ηµοκρατίας δεν πωλείται ή διαφορετικά διατίθεται από το
Ίδρυµα χωρίς τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συµβουλίου που έχει
προηγουµένως εξασφαλιστεί.
Λογαριασµός 37.—(1) Το συντοµότερο δυνατό µετά την ηµεροµηνία µεταβίβασης ιδιοκτησίας
προκαταβολών. το Ίδρυµα, αναφορικά µε οποιαδήποτε χρήµατα που λήφθηκαν ως δάνειο από
την Κυβέρνηση από το Ίδρυµα για παροχή κεφαλαίου κίνησης, δηµιουργεί

λογαριασµό προκαταβολών σε πίστη της Κυβέρνησης ισάξιο µε το ολικό ποσό
των προκαταβολών αυτών.

Ο λογαριασµός προκαταβολών που δηµιουργήθηκε βάσει του εδαφίου (1)
υπόκειται σε τέτοιους όρους ως προς τον τόκο και αποπληρωµή ως το
Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει.
(2)

Μεταβίβαση
δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων βάσει
Συµβάσεων.
∆εύτερος Πίνακας.

Οι συµβάσεις στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του ∆εύτερου Πίνακα
ισχύουν υπέρ και εναντίον του Ιδρύµατος όπως αναφέρονται σε αυτό και στην
έκταση που αναφέρονται σε αυτό ωσάν αντί της Κυβέρνησης να κατονοµαζόταν
το Ίδρυµα ή ήταν µέρος σε αυτές.
38.

Εκκρεµούσες 39. Οποιαδήποτε διαδικασία ή βάση αγωγής που ήταν εκκρεµής ή υφίστατο
διαδικασίες και βάση αµέσως πριν από την ηµεροµηνία µεταβίβασης ιδιοκτησίας από ή εναντίον της
αγωγής. Κυβέρνησης σχετικά µε ενεργητικό που µεταβιβάστηκε βάσει των διατάξεων

του Νόµου αυτού δύνανται να συνεχιστούν ή εκτελεστούν από ή εναντίον της
Κυβέρνησης ωσάν ο Νόµος αυτός να µην είχε θεσπιστεί.
ΜΕΡΟΣ VIII
ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Αγωγές εναντίον του
Ιδρύµατος και
προσώπων που
συνδέονται µε αυτό.

40.—(1) Καµιά αγωγή εναντίον του Ιδρύµατος, του Προέδρου ή µελών

του, του
Γενικού ∆ιευθυντή ή οποιουδήποτε υπαλλήλου του Ιδρύµατος για οποιαδήποτε
πράξη που έγινε, σύµφωνα ή προς εκτέλεση, ή προτιθέµενη εκτέλεση
οποιουδήποτε Νόµου, ή οποιουδήποτε δηµόσιου καθήκοντος ή εξουσίας, ή
αναφορικά µε οποιαδήποτε ισχυριζόµενη αµέλεια ή παράλειψη κατά την
εκτέλεση του Νόµου αυτού, καθήκοντος ή εξουσίας, δεν είναι δυνατή ή
εγείρεται σε οποιοδήποτε ∆ικαστήριο εκτός αν αρχίσει εντός έξι µηνών αµέσως
µετά την επίδικη πράξη, αµέλεια ή παράλειψη ή, σε περίπτωση συνεχιζόµενης
ζηµιάς ή βλάβης, εντός δώδεκα µηνών αµέσως µετά το τέλος της.
Καµιά αγωγή δεν αρχίζει εναντίον του Ιδρύµατος µέχρι ένα µήνα
τουλάχιστον µετά από την επίδοση προς το Ίδρυµα γραπτής ειδοποίησης περί
της πρόθεσης να αρχίσει αυτή από τον προτιθέµενο ενάγοντα ή αντιπρόσωπό
του·και η ειδοποίηση αυτή δηλώνει καθαρά και ευκρινώς τη βάση της αγωγής,
τις λεπτοµέρειες της αξίωσης, το όνοµα και τόπο διαµονής του προτιθέµενου
ενάγοντα και τη θεραπεία που απαιτεί.
(2)
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Επίδοση 41. Η ειδοποίηση η οποία αναφέρεται στο αµέσως πιο πάνω άρθρο και
Ειδοποίησης. οποιαδήποτε κλήση, ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή

εξουσιοδοτείται να επιδοθεί στο Ίδρυµα βάσει των διατάξεων του Νόµου αυτού
ή οποιουδήποτε άλλου Νόµου δύναται, εκτός αν σε οποιαδήποτε περίπτωση
υπάρχει ρητή διάταξη για το αντίθετο, να επιδοθεί µε παράδοσή της στον
Πρόεδρο ή Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος ή µε αποστολή της µε συστηµένη
επιστολή που απευθύνεται στο Γενικό ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος στο κύριο
γραφείο του Ιδρύµατος.

Ικανοποίηση 42. Σε οποιαδήποτε αγωγή εναντίον τον Ιδρύµατος δεν εκδίδεται οποιαδήποτε
αποφάσεων εναντίον εκτέλεση ή κατάσχεση ή διαδικασία τέτοιας φύσης εναντίον του Ιδρύµατος,
του Ιδρύµατος. αλλά οποιαδήποτε χρηµατικά ποσά τα οποία δύνανται να επιδικασθούν µε
απόφαση του δικαστηρίου εναντίον τον Ιδρύµατος, τηρουµένων οποιωνδήποτε

οδηγιών που δίδονται από το δικαστήριο όταν έχει δοθεί ειδοποίηση έφεσης από
το Ίδρυµα σχετικά µε την εν λόγω απόφαση, καταβάλλονται από το Ίδρυµα από
τα ταµεία του Ιδρύµατος.

Εκπροσώπηση του 43.—(1) Σε οποιαδήποτε αγωγή το Ίδρυµα αν το επιθυµεί δύναται να
Ιδρύµατος. εκπροσωπείται στο δικαστήριο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας από το

Γενικό ∆ιευθυντή ή από οποιοδήποτε υπάλληλο του Ιδρύµατος που ικανοποιεί
το δικαστήριο ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτηµένος γραπτώς από το Ίδρυµα για
το σκοπό αυτό.
(2) Για

τους σκοπούς του Μέρους αυτού "αγωγή" σηµαίνει πολιτική διαδικασία
που αρχίζει µε κλητήριο ένταλµα ή κατά τέτοιο άλλο τρόπο ως ήθελε
καθοριστεί από διαδικαστικούς κανονισµούς αλλά δεν περιλαµβάνει ποινική
διαδικασία.
ΜΕΡΟΣ ΙΧ

39912045

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
∆ιατάξεις που
εφαρµόζονται σε
περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.

Αν οποτεδήποτε κατά τη γνώµη του Υπουργικού Συµβουλίου έχει
προκύψει κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία είναι σκόπιµο για το
δηµόσιο συµφέρον όπως το Υπουργικό Συµβούλιο έχει έλεγχο στη µετάδοση
µηνυµάτων ή οποιουδήποτε άλλου θέµατος µε τη βοήθεια των σταθµών
µετάδοσης που ανήκουν ή λειτουργούνται από το Ίδρυµα, το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται να δηλώσει ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού τίθενται σε
ισχύ και ως εκ τούτου το Υπουργικό Συµβούλιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο από αυτό δύναται—
44.—(1)

(α )

να λαµβάνει κατοχή οποιουδήποτε σταθµού µετάδοσης που ανήκει ή
λειτουργείται από το Ίδρυµα ή οποιασδήποτε συσκευής στο σταθµό αυτό και να
χρησιµοποιεί τη συσκευή αυτή για επίσηµους σκοπούς· ή
(β )

να τοποθετήσει οποιοδήποτε πρόσωπο για έλεγχο οποιουδήποτε τέτοιου
σταθµού ή συσκευής· ή
(γ)

να διατάξει το Ίδρυµα να του υποβάλει όλες ή οποιεσδήποτε ανακοινώσεις
που δόθηκαν για µετάδοση· ή
(δ )

να σταµατήσει ή καθυστερήσει ή διατάξει το Ίδρυµα να σταµατήσει ή
καθυστερήσει τη µετάδοση ή παράδοση οποιωνδήποτε τέτοιων ανακοινώσεων ή
να τις παραδώσουν σε αυτό· ή
(ε) να διατάξει το Ίδρυµα να συµµορφωθεί µε όλες αυτές τις διαταγές που
δυνατό να θεωρήσει σωστό να δώσει σε αναφορά µε τη µετάδοση
ανακοινώσεων.
(2)

Αν και οποτεδήποτε το Υπουργικό Συµβούλιο ασκεί τις εξουσίες που του
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παρέχονται από το εδάφιο (1) το Ίδρυµα δικαιούται να λαµβάνει από την
Κυβέρνηση —
(α )

αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµιά γίνεται στην περιουσία του Ιδρύµατος,
που ζηµιώθηκε άµεσα εξαιτίας της άσκησης των εξουσιών αυτών· και
(β) τέτοια ποσά που απαιτούνται για να καλύψουν οποιαδήποτε έξοδα στα οποία
λόγω της φύσης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, υπέστη το Ίδρυµα κανονικά
και υποχρεωτικά αναφορικά µε αυτή.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποσό της αποζηµίωσης που πρέπει να
καταβληθεί βάσει του άρθρου αυτού, το ποσό της αποζηµίωσης αποφασίζεται
από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο.
(3)

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 33)
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
Mε το

παρόν δίδεται ειδοποίηση ότι η ακόλουθη ακίνητη ιδιοκτησία (περίγραψε
ακίνητη ιδιοκτησία, δίνοντας διαστάσεις και δείχνοντας σύνορα όπου είναι
δυνατό) απαιτείται από το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου για σκοπούς
λειτουργίας του.
Πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι έχει οποιοδήποτε δικαίωµα ή συµφέρον στην πιο
πάνω αναφερόµενη ακίνητη ιδιοκτησία, το οποίο ενίσταται στην απόκτηση,
απαιτείται όπως εντός έξι εβδοµάδων από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης
αυτής αποστείλει σε µένα κατάσταση του δικαιώµατος και συµφέροντος του και
την απόδειξη τους, και της ένστασής του και τους λόγους στους οποίους
βασίζεται.
Το Ίδρυµα είναι πρόθυµο να διαπραγµατευτεί για την απόκτηση της πιο πάνω
αναφερόµενης ακίνητης ιδιοκτησίας.
Σχέδιο που παρουσιάζει την ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται πιο πάνω
είναι προσιτό προς επιθεώρηση στο … … … … … … … … … … … …
Την … … … … … … ηµέρα του … … … … … … 19 … .
Πρόεδρος
Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 38)
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συµβάσεις που
περιέρχονται στο
Ίδρυµα πρέπει να
γράφονται σε
κατάλογο.

Οι διατάξεις του Πίνακα αυτού εφαρµόζονται στις συµβάσεις, στις οποίες η
Κυβέρνηση είναι µέρος, οι οποίες παρουσιάζονται σε κατάλογο που ετοιµάζεται
και συµφωνείται µεταξύ της Κυβέρνησης και του Ιδρύµατος πριν από την
ηµεροµηνία µεταβίβασης ιδιοκτησίας.
1.

Ο κατάλογος συµβάσεων που συµφωνούνται κατά τον τρόπο αυτό
µεταξύ της Κυβέρνησης και του Ιδρύµατος υπογράφεται από το Υπουργικό
Συµβούλιο.

2.—(1)

(2) Το

Ίδρυµα, το συντοµότερο δυνατό, µετά την υπογραφή του καταλόγου των
συµβάσεων από το Υπουργικό Συµβούλιο βάσει της υποπαραγράφου (1),
πληροφορεί εγγράφως τα µέρη εκτός από την Κυβέρνηση, για οποιαδήποτε
σύµβαση που εµφανίζεται υπογραµµένη κατά τον τρόπο αυτό στον κατάλογο
συµβάσεων, ότι βάσει των διατάξεων του Νόµου το συµβόλαιο ισχύει υπέρ και
κατά του Ιδρύµατος στην έκταση εκείνη που η εκτέλεσή της επιβάλλεται
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σύµφωνα µε τη σύµβαση κατά ή µετά την ηµεροµηνία µεταβίβασης ιδιοκτησίας
ωσάν το Ίδρυµα να ήταν µέρος στη σύµβαση αντί της Κυβέρνησης.
Εκτέλεση
συµβάσεων που
αναλήφθηκαν από το
Ίδρυµα.

3. Οι

διατάξεις συµβάσεως οι οποίες είναι διατάξεις στις οποίες εφαρµόζεται ο
Πίνακας αυτός ισχύουν υπέρ και κατά του Ιδρύµατος στην έκταση που η
εκτέλεσή τους επιβάλλεται. σύµφωνα µε τη σύµβαση κατά ή µετά την
ηµεροµηνία µεταβίβασης ιδιοκτησίας ωσάν το Ίδρυµα να ήταν µέρος στη
σύµβαση αντί της Κυβέρνησης.

3 του 204 του 1991. 3. Ο παρών Νόµος (204 του 1991) τίθεται σε ισχύ από 1.1.1992.

405940771

2 του 38(Ι) του 1995. 2. Ανεξάρτητα
Ειδικές διατάξεις. κανονισµών που

από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόµου ή των
εκδίδονται µε βάση αυτόν, το Ίδρυµα µπορεί να διορίσει πάνω
σε µόνιµη βάση πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος υπήκοος, εφόσον αυτό είναι
σύζυγος ή τέκνο πολίτη της ∆ηµοκρατίας, έχει τη συνήθη διαµονή του στην
Κύπρο και πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος Νόµου.

16 του 117(Ι) του 16. Το ∆ιάταγµα γνωστοποίησης καταλόγου εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας, το
2010. οποία εκδόθηκε δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 19B του περί
Κατάργηση. Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου Νόµου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5
Επίσηµη Εφηµερίδα, του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόµου του 2000,

Παράρτηµα
Τρίτο (Ι): 7.9.2001. από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος
24(Ι) του 2000. Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόµου του 2010, καταργείται.
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