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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2268 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 212 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΚίΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα αναγινώσκηται ομού 
μετά του περί Ραοτυψων VKO&tBpfyMitH, Kimpox> Νόμου (εν τοις εφεξής 
αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου: 
«Βουλή» σημαίνει την Βουλήν των Αντιπροσώπων 
«Δελτία Ειδήσεων» σημαίνει τα δελτία ειδήσεων του Ραδιοφώνου 

και της Τηλεοράσεως· 
«Δευτέρα περίοδος» σημαίνει τους τελευταίους τρεις μήνας της 

χρονικής περιόδου* 
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν* 
«Εκλογαί» σημαίνει τας εκλογάς αι. οποίαι διεξάγονται προς ανά-

δειξιν Προέδρου* 
«Ίδρυμα» σημαίνει το Ραδιοφωνικόν Ίδρυμα Κύπρου* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 300Α 
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 
21 του 1979 
68 του 1985. 
Ερμηνεία. 
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Ακριβοδικα(α 
μεταχείρισις. 

Υποχρεώσεις 
του Ιδρύματος 
κατά την 
Πρώτην 
περίοδον. 

«Πολιτικόν κόμμα» σημαίνει κόμμα εκπροσωπούμενον εν τη Βουλή 
ή Οργανισμό ν ή Ένωσιν προσώπων ή Ομάδα πρόσωπων η οποία 

κατά την αντίληψιν του μέσου συνετού πολίτου έχοντος γνώσιν της 
εσωτερικής πολιτικής πραγματικότητος της Κύπρου και προσβλέ
ποντος εις την οργάνωσιν, την δομήν, τους θεσμούς, τους στόχους 
και την απήχησίν της θεωρείται ως πολιτικόν κόμμα* 

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρον της Κυπριακής Δημοκρατίας* 
«Πρώτη περίοδος» σημαίνει τους πρώτους τρεις μήνας της χρονι

κής περιόδου* 
«Υποψήφιος Πρόεδρος» σημαίνει άτομον το οποίον εξαγγέλλει 

δημοσίως πρόθεσιν υποβολής υποψηφιότητος δι ' ανάδειξίν του ως 
Προέδρου εις τας επομένας της εν λόγω διακηρύξεως εκλογάς, 
νοουμένου ότι έχει την δυνάμει του Συντάγματος ικανότητα του 
εκλέγεσθαι εις το αξίωμα του Προέδρου και πληροί μίαν ή περισσό
τερος των ακολούθων προϋποθέσεων, ήτοι: 

(α) Κατέχει κατά τον χρόνον της εν λόγω εξαγγελίας το αξίωμα 
του Προέδρου, 

(β) είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος, 
(γ) τυγχάνει της υποστηρίξεως ενός ή περισσοτέρων κομμάτων, 
(δ) είναι άτομον το οποίον, κατά την αντίληψιν του συνετού 

μέσου πολίτου, έχει διαδραματίσει ή διαδραματίζει σημαί
νοντα ρόλον εις την πολιτικήν ή οικονομικήν ή κοινωνικήν 
ζωήν της Κύπρου ή είναι προσωπικότης απολαμβάνουσα 
κύρους και/ή σεβασμού μεταξύ μέρους του εκλογικού 
σώματος: 

Νοείται ότι υποψήφιος Πρόεδρος παύει να θεωρήται ως υποψήφιος 
Πρόεδρος αφ* ης στιγμής τυχόν δηλώσει ότι έχει παύσει να ενδια
φέρεται δι* ανάδειξίν του εις το αξίωμα του Προέδρου. 

«Χρονική περίοδος» σημαίνει την χρονικήν περίοδον η οποία 
άρχεται έξ μήνας προ της συμφώνως προς το Σύνταγμα λήξεως της 
θητείας του εκάστοτε Προέδρου και λήγει την επομένην ημέραν της 
ημέρας των εκλογών διά των οποίων θα έχη αναδειχθή νέος 
Πρόεδρος* 

3. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του βασικού νόμου, το 
Ίδρυμα υποχρεούται όπως καθ* όλον το χρονικόν διάστημα της 
χρονικής περιόδου διασφαλίζη την ακριβοδικαίαν μεταχείρισιν των 
εκάστοτε υποψηφίων Προέδρων. 

4. Άνευ επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως του άρθρου 3 
του παρόντος Νόμου το Ίδρυμα υπέχει κατά την διάρκειαν της Πρώτης 
περιόδου τας ακολούθους υποχρεώσεις: 

(α) Να μεταδίδη διά των δελτίων ειδήσεων κατά τρόπον σύντομον 
και περιεκτικόν τας προεκλογικός δραστηριότητας εκάστου 
υποψηφίου Προέδρου. 

(β) Να μεταδίδη διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων ανελλιπώς 
αυτούσιας τας εκάστοτε δηλώσεις ή ανακοινώσεις εκάστου των 
υποψηφίων Προέδρων, νοουμένου ότι η κανονική ανάγνωσις 
αυτών δεν θα υπερβαίνη τα δύο λεπτά: 

•Νοείται ότι εάν η κανονική ανάγνωσις των δηλώσεων ή 
ανακοινώσεων υποψηφίου Προέδρου θα υπερβαίνη τα δύο 
λεπτά, τότε το Ίδρυμα άνευ επηρεασμού της υποχρεώσεως του 
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κατά τα ανωτέρω εν σχέσει με τας δηλώσεις ή ανακοινώσεις 
των άλλων ή οιουδήποτε των άλλων υποψηφίων Προέδρων, θα 
υποχρεούται να μεταδώση περίληψιν των σχετικών δηλώσεων ή 
ανακοινώσεων διαρκείας δύο περίπου λεπτών. 

(γ) Να παραχωρή άπαξ της εβδομάδος χρόνον διαρκείας πέντε 
λεπτών εις έκαστον υποψήφιον Πρόεδρον προς τον σκοπόν 
όπως είτε ο ίδιος ο υποψήφιος είτε εκπρόσωπος του απευθύνεται 
προς τον Κυπριακόν λαόν τόσον διά του ραδιοφώνου όσον και 
διά της τηλεοράσεως. 

(δ) Να παραχωρή άπαξ του μηνός εις έκαστον υποψήφιον 
Πρόεδρον χρόνον δεκαπέντε λεπτών προς τον σκοπόν όπως 
ούτος ομιλήση είτε αυτοπροσώπως είτε διά εκπροσώπου του 
προς τον Κυπριακόν λαόν τόσον διά του ραδιοφώνου όσον και 
διά της τηλεοράσεως. 

(ε) Να καλύπτη πλήρως τόσον διά του ραδιοφώνου όσον και διά 
της τηλεοράσεως μίαν δημοσιογραφικήν διάσκεψιν εκάστου 
υποψηφίου Προέδρου: 

Νοείται όμως ότι η παραχωρούμενη δυνάμει της διατάξεως 
αυτής ώρα δεν δύναται να υπερβαίνη τα εξήκοντα λεπτά: 

Νοείται περαιτέρω ότι ο χρόνος παραχωρείται την ιδίαν 
ημέραν, καθ ' ην τυχόν θα γίνη η σχετική δημοσιογραφική 
διάσκεψις: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι εναπόκειται εις έκαστον υπο

ψήφιον Πρόεδρον να καθορίση τον χρόνον της ιδικής του 
δημοσιογραφικής διασκέψεως, η οποία κατά τα ανωτέρω υπο

χρεωτικώς θα μεταδοθή από το Ίδρυμα. 

5. Ά ν ε υ επηρεασμού της γενικότητος του άρθρου 3 του παρόντος Υποχρεώσεις 
Νόμου κατά την διάρκειαν της Δευτέρας περιόδου το Ίδρυμα υπο του Ιδρύματος 

κατά την 
χρεουταΐ: Δευτέραν 

(α) Να καλύψη ειδησεογραφικώς έξ ομιλίας εκάστου υποψηφίου πεΡ ί οδον 

Προέδρου, ήτοι μίαν εις την πόλιν της Λευκωσίας, μίαν εις την 
πόλιν της Λεμεσού, μίαν εις την πόλιν της Λάρνακος, μίαν εις 
την πόλιν της Πάφου, μίαν προς τους κατοίκους Αμμοχώστου 
και μίαν προς τους κατοίκους Κυρήνειας. Η κάλυψις θα είναι 
και τηλεοπτική. Η διάρκεια της καλύψεως εκάστης ομιλίας θα 
είναι 10 λεπτά. 

(β) Να καλύψη ειδησεογραφικώς και εις χρόνον πέντε περίπου 
λεπτών δ ι ' εκάστην συγκέντρωσιν άλλας πέντε συγκεντρώσεις 
ιεκάστου υποψηφίου Προέδρου ή εκπροσώπου του ως έκαστος 
υποψήφιος Πρόεδρος εκάστοτε υποδεικνύει προς το Ίδρυμα. 

(γ) Να καλύψη μίαν τουλάχιστον δημοσιογραφικήν διάσκεψιν 
εκάστου υποψηφίου Προέδρου, εφαρμοζόμενης κατ ' αναλογίαν 
της παραγράφου (ε) του άρθρου 4 ανωτέρω. 

(δ) Να ανακοινώνη καθημερινώς εις ειδικόν πρόγραμμα προαγ

γελίαν προεκλογικών συγκεντρώσεων της ιδίας ή επομένης 
ημέρας εκάστου υποψηφίου Προέδρου ή συγκεντρώσεων γινο

μένων προς χάριν ή προς υποστήριξιν υποψηφίου Προέδρου: 
Νοείται ότι ο αριθμός των εκάστοτε καθ ' εκάστην ημέραν 

μεταδιδομένων συγκεντρώσεων δεν θα υπερβαίνη τας πέντε. 
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(ε) Κατά την διάρκειαν των τελευταίων 45 ημερών της Δευτέρας 
περιόδου να μεταδίδη καθημερινώς και περί ώραν 1.45 μ.μ. δια 
του ριαδιοφώνου αυτούσιας ανακοινώσεις εκάστου των υποψη
φίων Προέδρων ή κόμματος υποστηρίζοντος αυτόν νοουμένου 
ότι ο χρόνος ανακοινώσεων δεν θά υπερβαίνη τα 5 λεπτά, 

(στ) Να καλή έκαστον υποψήφιον Πρόεδρον εις το πρόγραμμα 
«Συνάντησις με τον τύπον», ή άλλο παρόμοιον τηλεοπτικόν 
πρόγραμμα. Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι θα θέτουν τας ερω
τήσεις εις το πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (ο ίδιος 
αριθμός θα ισχύη δι* όλας τας περιπτώσεις), και θα επιλέγωνται 
από τους διευθυντάς ή εκπροσώπους των εφημερίδων και θα 
αντιπροσωπεύουν διαφόρους πολιτικός τάσεις και αποχρώσεις. 
Το πρόγραμμα θα διαρκή 75 λεπτά και θα μεταδίδεται αμέσως 
μετά το κύριον δελτίον ειδήσεων της τηλεοράσεως, 

(ζ) Να μεταδώση μίαν συνέντευξιν από έκαστον υποψήφιονΠρό
εδρον ή εκπροσώπους των επί της πολιτικής των επί βασικών 
θεμάτων (Κυπριακόν πρόβλημα, οικονομία, κοινωνική πολιτική, 
παιδεία, κλπ.). Αι ερωτήσεις θα είναι εις όλας τας περιπτώσεις 
αι „ίδιαι και ο χρόνος επίσης ο ίδιος, διαρκείας περίπου 20 
λεπτών. Αι συνεντεύξεις θα μεταδίδονται τόσον από ραδιο
φώνου όσον και από τηλεοράσεως. Η δυνάμει της παρούσης 
υποπαραγράφου υποχρέωσις του Ιδρύματος δέον να εκπληρούται 
εντός του δευτέρου μηνός της Δευτέρας περιόδου, 

(η) Περί το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας το Ίδρυμα 
υποχρεούται να παραχωρή αλληλοδιαδόχως την ιδίαν ημέραν 
εις τους υποψηφίους Προέδρους χρόνον τόσον εις το ραδιό
φωνον όσον και εις την τηλεόρασιν προκειμένου να ομιλήσουν 
προς τον λαόν. Ο εν λόγω χρόνος θα είναι διαρκείας μέχρι 15 
λεπτών, 

(θ) Εν περιπτώσει επαναληπτικής εκλογής κατά τα προβλεπόμενα 
υπό του 'Αρθρου 39.2 του Συντάγματος και κατά την περίοδον 
την μεσολαβούσαν από του τέλους της πρώτης εκλογής μέχρι 
της τοιαύτης επαναναληπτικής εκλογής, το Ίδρυμα υποχρε
ούται όπως: 

(αα) . Καλύψη ειδησεογραφικώς τόσον διά του ραδιοφώνου όσον 
και διά της τηλεοράσεως μίαν τουλάχιστον συγκέντρωσιν 
εκάστου των υποψηφίων, οι οποίοι δικαιούνται να διεκδι
κήσουν την επαναληπτικήν εκλογήν δυνάμει της εν λόγω 
διατάξεως του Συντάγματος. Ο χρόνος καλύψεως θα είναι 
διαρκείας 20 λεπτών. 

(ββ) Μεταδίδη καθημερινώς διά των κυρίων δελτίων ειδήσεων 
αυτούσιας τας δηλώσεις και ανακοινώσεις των, νοουμένου 
ότι εάν η κανονική ανάγνώσις των ανακοινώσεων ή 
δηλώσεων μιας ημέρας ενός υποψηφίου δεν 'δύναται να 
γίνη εντός χρονικού διαστήματος 5 λεπτών, άνευ επη
ρεασμού της ανωτέρω υποχρεώσεως του εν σχέσει με τον 
άλλον υποψήφιον Πρόεδρον, τότε το Ίδρυμα θα μεταδίδη 
περίληψιν διαρκείας 5 λεπτών των εν λόγω δηλώσεων ή 
ανακοινώσεων της ημέρας εκείνης. 

(γγ) Αι διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε) και (η) του παρόντος 
άρθρου θα εφαρμόζονται αναλόγως. 
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6. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων θέλει έρμη Ερμηνευτική 
νεύεται ως παρέχον δικαίωμα ή επιβάλλον υποχρέωσιν εις το Ίδρυμα να 5uiTOfe· 
μεταδίδη ο,τιδήποτε το οποίον συνιστά δυσφήμισιν δυνάμει του περί 
Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ. 148. 

7. Η σειρά η οποία θα ακολουθήται εις τας περιπτώσεις των Σειρά προ
παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου και η βολής των 
σειρά η οποία θα ακολουθήται εις τας περιπτώσεις των παραγράφων (δ), προέδρων, 
(ε) και της υποπαραγράφου (θ) (ββ) του άρθρου 5, θα είναι ανάλογος 
προς την πολιτικήν δύναμιν του κόμματος του οποίου ο υποψήφιος 
Πρόεδρος τυγχάνει αρχηγός ή από το οποίον ή (τα οποία) υποστη
ρίζεται, ακολουθούντων των ανεξαρτήτων υποψηφίων κατ* αλφαβητική ν 
σειράν, ενώ εις τας περιπτώσεις των παραγράφων (στ) και (ζ) του άρθρου 
5 θα προηγήται η εμφάνισις των ανεξαρτήτων υποψηφίων Προέδρων— 
της σειράς μεταξύ των καθοριζομένης αλφαβητικώς—και θα έπεται η 
εμφάνισις των λοιπών υποψηφίων, της μεταξύ των σειράς καθοριζομένης 
κατά τρόπον αντιστρόφως ανάλογον προς την σειράν, η οποία κατά τα 
ανωτέρω έχει ορισθή διά τας περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β) και 
(γ) του άρθρου 4 και των παραγράφων (δ), (ε) και της υποπαραγράφου 
(θ) (ββ) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου: 

Νοείται ότι τα προγράμματα εκάστης των παραγράφων (στ) και (ζ) του 
άρθρου 5 του παρόντος Νόμου θα μεταδίδωνται εις συνεχείς ημέρας— 
πλην Σαββάτου και Κυριακής. Η'συμπλήρωσις των προγραμμάτων της 
εν λόγω παραγράφου (ζ) θα προηγήται της ενάρξεως της μεταδόσεως των 
προγραμμάτων της παραγράφου (στ) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


