
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ  

ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2000 

  

 

 Για σκοπούς ευθυγράμμισης με τις διατάξεις των περί Ελέγχου των 

∆ημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 έως 2003 και των άρθρων 

16, 86 και 87 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, 

  

 Η Βουλή των αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

87 του 1989 

131(Ι) του 1999 

146(Ι) του 2000. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού 

Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 

Νόμους του 1989 μέχρι 2000 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 

Νόμοι του 1989 μέχρι 2003. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού 

«δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο»: 

 

«<δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο> 

σημαίνει τη συνεχή και με πληρότητα, ακρίβεια και 

αντικειμενικότητα ενημέρωση της κοινής γνώμης στην Κύπρο και 

στο εξωτερικό για ότι αφορά ή επηρεάζει ή ενδιαφέρει την 

Κύπρο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών των Κυπρίων και των 

ξένων που διαμένουν στην Κύπρο, των αποδήμων Κυπρίων και 

κάθε ενδιαφερόμενου διεθνούς ή εθνικού πρακτορείου ειδήσεων 

ή ξένου δημοσιογραφικού οργανισμού˙». 
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Αντικατάσταση 

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 4: 

  

 «Αποστολή 

του 

Πρακτορείου. 

4. Αποστολή του Πρακτορείου είναι, τηρουμένων των 

εις το άρθρον 6 αναγραφόμενων θεμελιωδών αρχών, 

όπως παρέχει τη δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης 

σχετικά με την Κύπρο και όπως επιδίδεται σε άλλες 

εμπορικές δραστηριότητες εντός των πλαισίων που 

καθορίζει το άρθρο 5, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν 

την παροχή από αυτό της προαναφερθείσας δημόσιας 

υπηρεσίας ενημέρωσης.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

 

 

 

 

4.   Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

      (α)  Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) της φράσης 

«θέτει έναντι αμοιβής» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «θέτει 

έναντι λογικής αμοιβής»˙  

 
(β)   με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

 
«(γ) μεταδίδει και εκδίδει στη ∆ημοκρατία και εκτός 

αυτής ειδησεογραφικά και πληροφοριακά δελτία, 

φωτογραφίες, άρθρα, αναλύσεις, πίνακες και 

παραστάσεις, ηχογραφημένες ή οπτικογραφημένες 

ανταποκρίσεις και, γενικά, ειδήσεις με κάθε μέσο που 

ενδέχεται να επικρατήσει στη δημοσιογραφική 

κάλυψη και μετάδοση με την εξέλιξη της τεχνολογίας˙ 

και ». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

5.   Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
(α)   Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α): 
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«(1Α) Το Πρακτορείο τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις 

δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή της δημόσιας 

υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο και για τις 

εμπορικές του δραστηριότητες. Η τήρηση λογαριασμών 

πρέπει, να είναι σύμφωνη με την τρέχουσα εμπορική 

πρακτική και τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι- 

 
(α)  Οι εσωτερικοί λογαριασμοί, που αντιστοιχούν στις 

διάφορες δραστηριότητες είναι χωριστοί˙ 

 
(β)  όλες οι δαπάνες και τα έσοδα καταλογίζονται ή 

κατανέμονται ορθά με βάση αρχές αναλυτικής 

λογιστικής που θα πρέπει να εφαρμόζονται με 

συνέπεια και να δικαιολογούνται αντικειμενικά˙ και 

 
(γ)  έχουν οριστεί σαφώς οι αρχές της αναλυτικής 

λογιστικής, με βάση τις οποίες τηρούνται οι χωριστοί 

λογαριασμοί.»˙ 

 
(β)  με την αναρίθμηση του εδαφίου (3) σε παράγραφο (α) του 

εδαφίου (3) και την προσθήκη στο εδάφιο (3) της ακόλουθης 

νέας παραγράφου (β):  

 
«(β) Ο Γενικός Ελεγκτής θα εκδίδει έκθεση, στην οποία θα 

κάνει αναφορά στην ύπαρξη τυχόν χρηματοοικονομικών 

ροών μεταξύ των εμπορικών δραστηριοτήτων και των 

δραστηριοτήτων που αφορούν στην παροχή της δημόσιας 

υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, του άρθρου «Το» 

(πρώτη γραμμή), και την αντικατάστασή του με την ακόλουθη 
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φράση: 

  

 «Τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύι κανόνων περί δημόσιων 

ή κρατικών ενισχύσεων, το»· 

  

 (β) με τη διαγραφή, στο εδάφιο (2) αυτού, του άρθρου «Ο» 

(πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή του με την ακόλουθη 

φράση: 

  

 «Τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύι κανόνων περί δημοσίων 

ή κρατικών ενισχύσεων, ο». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 19:  

   

 «∆ημόσιες 

ενισχύσεις. 

30(Ι) του 2001 

122(Ι) του 2001 

139(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2003. 

 

19. Τηρουμένων των διατάξεων των περί Ελέγχου 

των ∆ημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 έως 

2003, το Πρακτορείο δύναται να λαμβάνει δημόσιες 

ενισχύσεις. Ειδικότερα, το Πρακτορείο δύναται να 

λαμβάνει δημόσιες ενισχύσεις για τις ανάγκες της 

παροχής της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης 

σχετικά με την Κύπρο, οι οποίες να μην 

υπερβαίνουν το συμπληρωματικό κόστος το οποίο 

προκύπτει από την παροχή της εν λόγω 

υπηρεσίας.». 
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