
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 

 

 Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 16, 86 και 87 της Συνθήκης 

περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με το Πρωτόκολλο 

για το Σύστημα της ∆ημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στα Κράτη Μέλη, το 

οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη, καθώς επίσης για σκοπούς 

εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

  

 (α) «Οδηγία 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1980 

περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των 

κρατών μελών και των δημόσιων ενισχύσεων» (ΕΕ L 195 της 

29.07.1980, σ. 35), 

  

 (β) «Οδηγία 2000/52/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2000, για 

την τροποποίηση της Οδηγίας 80/723/ΕΟΚ περί της 

διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών 

μελών και των δημόσιων επιχειρήσεων» (ΕΕ L 193 της 

29.07.2000, σ.75), και 

  

 (γ) «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των 

κανόνων για τις δημόσιες ενισχύσεις που αφορούν τις 

δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων» (ΕΕ C 

320 της 15.11.2001, σ. 5), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

 
 

Κεφ. 300Α 

  46 του 1959 

  20 του 1960 

  21 του 1960 

  27 του 1961 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

Νόμους (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»). 
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  69 του 1961 

  26 του 1962 

  39 του 1963 

  61 του 1972 

  52 του 1977 

  21 του 1979 

  68 του 1985 

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 

23(I) του 2003. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του  

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως-  

     (1)  Με την αρίθμηση του υφιστάμενου άρθρου 2 ως εδαφίου (1) και 

με την τροποποίηση του νέου εδαφίου (1) ως ακολούθως- 

  

  (α) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των 

ακόλουθων νέων όρων και της ερμηνείας τους: 

  

 

 

7(Ι) του 1998 

88(Ι) του 1998 

13(Ι) του 1999 

159(Ι) του 1999 

23(Ι) του 2000 

«<Αρχή Ραδιοτηλεόρασης> σημαίνει την ανεξάρτητη 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, που ιδρύθηκε και 

λειτουργεί δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 έως 2003· 
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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(I) του 2003. 

  
 "Γενικός Ελεγκτής" σημαίνει το Γενικό Ελεγκτή της 

∆ημοκρατίας· 

  

 "δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία" σημαίνει τη 

δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία 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 

απόδημους, 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·  
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 "μετάδοση" σημαίνει την ενσύρματη ή μη, απευθείας ή 

μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς, και εν γένει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο  μετάδοση ραδιοφωνικού ή 

τηλεοπτικού σήματος που προορίζεται  για λήψη από το 

κοινό· 

  
 "ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων· 

  

 "ραδιοφωνική μετάδοση" σημαίνει τη μετάδοση 

ραδιοφωνικών θεμάτων, προγραμμάτων και εκπομπών 

που προορίζονται για το κοινό·  

  

 "τηλεοπτική μετάδοση" σημαίνει τη μετάδοση 

τηλεοπτικών θεμάτων, 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· και 

  

  (β) με τη διαγραφή του όρου "ραδιοφωνικές υπηρεσίες" και 

της ερμηνείας του· 

  
     (2) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

  
 

 

 

  30(Ι) του 2001 

122(Ι) του 2001 

139(Ι) του 2002 

«Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια, οι όροι "δημόσια ενίσχυση", "Έφορος", "νέα 

δημόσια ενίσχυση" και "υφιστάμενη δημόσια ενίσχυση" έχουν 

την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς στους περί Ελέγχου των 

∆ημοσίων Ενισχύσεων Νόμους του 2001 έως 2003. 
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  10(I) του 2003. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 16Α και 

16Β. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν μετά το 

άρθρο 16, κάτω από το Μέρος ΙV των ακόλουθων νέων άρθρων: 

  

   

 «Παροχή  

δημόσιας 

ραδιο- 

τηλεοπτικής 

υπηρεσίας  

και  

εμπορικών 

ή άλλων 

δραστηριο- 

τήτων. 

16Α.-(1) Το Ίδρυμα ορίζεται διά του παρόντος ως ο 

παροχέας δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη 

∆ημοκρατία. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

 . ..   2003. 

 (2) Το Ίδρυμα εκπληρώνει την αποστολή που του 

ανατίθεται δυνάμει του εδαφίου (1) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου και των περί 

Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (∆ημόσια 

Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία) Κανονισμών του 2003. 

   

   (3) 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). 

   

   (4) Για σκοπούς χρηματοδότησης της αποστολής 

που του ανατίθεται δυνάμει του εδαφίου (1), το Ίδρυμα 

δύναται να χρησιμοποιεί όλα τα ακόλουθα 
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χρηματοδοτικά μέσα:  

    

   (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 άρθρο 23 ή να 

εκδίδει αξιόγραφα σύμφωνα με το άρθρο 24. 

   

 Ποιοτικός 

έλεγχος 

της 

δημόσιας  

ραδιο- 

τηλεοπτικής 

υπηρεσίας  

από την 

Αρχή 

Ραδιο- 

Τηλεόρασης 

Κύπρου. 

16Β.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 

1998 έως 2003, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

ορίζεται δια του παρόντος ως αρμόδια αρχή για να 

ασκεί ετήσιο ποιοτικό έλεγχο αναφορικά με την 

εκπλήρωση από το Ίδρυμα της αποστολής που του 

ανατίθεται δυνάμει του άρθρου 16Α.   

          (2) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που της 

ανατίθεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ελέγχει-   

   

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3742, 25/7/2003 116(I)/2003



7 

   (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 το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων που μεταδίδει το Ίδρυμα στο 

πλαίσιο της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας πληροί πραγματικά τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας: 

   

             Νοείται ότι το Ίδρυμα οφείλει, ύστερα 

από αίτημα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου 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 άρθρου.  

   

         (3) Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ετοιμάζει 

ετήσια έκθεση στην οποία παραθέτει τα αποτελέσματα 
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του ετήσιου ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί σύμφωνα 

με τα εδάφια (1) και (2) και την οποία υποβάλλει στον 

Υπουργό το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου:  

   

  Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

το έτος για το οποίο διενεργείται ο έλεγχος συμπίπτει με 

το οικονομικό έτος. 

   

          (4) Οποτεδήποτε η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου διαπιστώνει οποιαδήποτε παράβαση του 

παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων 

Κανονισμών σε σχέση με την εκπλήρωση από το 

Ίδρυμα της αποστολής που του ανατίθεται δυνάμει του 

άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου, η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης δύναται να εκδίδει, ανάλογα, οδηγίες 

και συστάσεις προς το Ίδρυμα.» 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

4.-(1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως- 

 

  (α) Με τη διαγραφή της λέξης «Αποτελεί» (πρώτη γραμμή) 

και την αντικατάστασή της με τη φράση «Τηρουμένων 

των διατάξεων του άρθρου 16Α, αποτελεί»· 

  

  (β) με την τροποποίηση της παραγράφου (α) με την 

αντικατάσταση των λέξεων «με ήχο ή τηλεόραση 

δημόσια ραδιοφωνική υπηρεσία» (πρώτη γραμμή) με τις 

λέξεις «με ήχο ή/και εικόνα δημόσια ραδιοτηλεοπτική 

υπηρεσία»· 
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  (γ) με την τροποποίηση της παραγράφου (δ) με την 

αντικατάσταση των λέξεων «της ραδιοφωνικής 

υπηρεσίας» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «της 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας»· 

  

  (δ) με την τροποποίηση της παραγράφου (ε) με την 

αντικατάσταση των λέξεων «τη ραδιοφωνική υπηρεσία» 

(δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «τη ραδιοτηλεοπτική 

υπηρεσία». 

  

         (2) Το εδάφιο (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως- 

  

  (α) Με την τροποποίηση της παραγράφου (β) με την 

αντικατάσταση των λέξεων «ενσύρματες ραδιοφωνικές 

υπηρεσίες» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «ενσύρματη 

ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία»· 

  

  (β)  με την τροποποίηση της παραγράφου (δ) με την 

αντικατάσταση των λέξεων «ραδιοφωνικές υπηρεσίες» 

(τέταρτη  γραμμή) με τις λέξεις «ραδιοτηλεοπτική 

υπηρεσία». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 17Γ 

του βασικού 

νόμου. 

 5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 17Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της πρώτης πρότασης μέχρι και την άνω και 

κάτω τελεία (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με την πρόταση  

«Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) και, στο 

βαθμό που αφορά χορηγία από δημόσιες επιχειρήσεις, του 

άρθρου 24Α, το Ίδρυμα δύναται να λαμβάνει χορηγία για 

ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα ή εκπομπές, εφόσον πληρούνται 

οι πιο κάτω προϋποθέσεις:». 

  

Τροποποίηση  

του βασικού 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 17ΣΤ. 
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νόμου με τη 

διαγραφή του 

άρθρου 17ΣΤ. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάστασή του από το ακόλουθο άρθρο - 

   

 «Ποιοτικά 

χαρακτηρι-

στικά της 

δημόσιας 

ραδιο-

τηλεοπτικής 

υπηρεσίας.  

19.-(1) Το Ίδρυμα διασφαλίζει την παροχή δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας με αμερόληπτη προσοχή 

και σεβασμό στα συμφέροντα και τις ευαισθησίες της 

ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, 

των θρησκευτικών ομάδων και των διάφορων 

μειονοτήτων που υπάρχουν στη ∆ημοκρατία. 

   

        (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. 

   

        (4) Το Ίδρυμα παρέχει, κατόπιν αποφάσεως του 

Υπουργικού Συμβουλίου, δημόσια ραδιοτηλεοπτική 

υπηρεσία για λήψη εκτός της ∆ημοκρατίας, σύμφωνα με 

την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου:  
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  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. 

   

        (5) Το Ίδρυμα διασφαλίζει ότι η δημόσια 

ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία που παρέχει δεν 

περιλαμβάνει προγράμματα τα οποία ενδέχεται να 

βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική 

ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που 

περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές 

αδικαιολόγητης βίας: 

   

  Νοείται ότι το Ίδρυμα δύναται να μεταδίδει τέτοια 

προγράμματα, αφού προηγουμένως λάβει κατάλληλα 

μέτρα, περιλαμβανομένης της ακουστικής 

προειδοποίησης ή της προβολής ανάλογου οπτικού 

συμβόλου καθ’ όλη τη διάρκειά τους, της επιλογής 

κατάλληλου χρόνου για τη μετάδοσή τους ή άλλων 

μέτρων τεχνικής φύσης, ώστε να διασφαλίζει, ότι οι 

ανήλικοι δε βλέπουν ή ακούν, κατά κανόνα ή 

συστηματικά, τις εκπομπές αυτές. 

   

  (6) 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.» 

  

Τροποποίηση 

του βασικού  

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου  

νέου άρθρου 22Α αμέσως μετά το άρθρο 22: 
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νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 22Α. 

 

  

 «Κανονισμοί. 22Α.-(1) Το Ίδρυμα δύναται, με την έγκριση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς για 

την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

Μέρους. 

   

          (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των 

διατάξεων του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι στο εδάφιο 

(1) Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν τα πιο κάτω 

θέματα: 

   

   (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.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

φράσης που ξεκινά με τις λέξεις «να επιβάλει» και τελειώνει στο τέλος 

της παραγράφου (έκτη και έβδομη γραμμή), την προσθήκη άνω και 

κάτω τελείας και της ακόλουθης επιφύλαξης:  

  

 «Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24Α, 

το Ίδρυμα δύναται να δανείζεται χρήματα από την Κυβέρνηση 

με ευνοϊκούς όρους.». 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 24Α και 

24Β. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν μετά 

το άρθρο 24 των ακόλουθων νέων άρθρων:  

   

 «Χορήγηση   

δημόσιων  

ενισχύσεων 

στο Ίδρυμα. 

 

24Α. Τηρουμένων των διατάξεων των περί Ελέγχου 

των ∆ημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 έως 2003 

και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών, το 

Ίδρυμα δύναται να λαμβάνει δημόσια ενίσχυση.  

Ειδικότερα, το Ίδρυμα δύναται να λαμβάνει δημόσια 

ενίσχυση  για σκοπούς χρηματοδότησης της αποστολής 

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. 

   

 Έλεγχος  

από το 

Γενικό 

Ελεγκτή. 

40 του 1983 

73 του 1984. 

24Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 116 

του Συντάγματος, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί ετήσιο 

έλεγχο των λογαριασμών του Ιδρύματος, προκειμένου 

να ελέγχει κατά πόσο οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση, 

που έλαβε το Ίδρυμα κατά τη διάρκεια του 
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προηγούμενου οικονομικού έτους, χρησιμοποιήθηκε 

κατά τρόπο που να μη συνάδει με τις διατάξεις του 

άρθρου 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: 
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          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. 

   

   (3) Ο Γενικός Ελεγκτής ετοιμάζει ετήσια έκθεση στην 

οποία καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου που 

ασκεί δυνάμει του παρόντος άρθρου και 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. 

   

  (4) Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να προμηθεύει το 

Γενικό Ελεγκτή, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη 

λήξη κάθε οικονομικού έτους, με -  
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   (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 δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.» 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

11. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

της λέξης «Η Κυβέρνηση» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή 

της με τη φράση «Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24Α, η 

Κυβέρνηση».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το εδάφιο (1) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

τη  διαγραφή των λέξεων  «εμπορικού ιδρύματος» (τρίτη γραμμή). 

  

Κατάργηση 

του άρθρου 32 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου καταργείται. 
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