
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ  
 Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
 «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για 

το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών 
δραστηριοτήτων» (ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ.23)·όπως 
τροποποιήθηκε μέχρι την Οδηγία 97/36/ΕΚ (ΕΕ L 202 της 
30.07.1997, σ.60), 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
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 
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 

116(Ι) του 2003. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

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

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2(1) του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α)   με την τροποποίηση της ερμηνείας του όρου «Ίδρυμα» με 

την προσθήκη σ’ αυτή, αμέσως μετά τη λέξη «Κύπρου», 
της φράσης «, το οποίο αποτελεί ραδιοτηλεοπτικό 
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οργανισμό»· 
  
 (β)   με τη διαγραφή και κατάργηση των όρων «σταθμός λήψης» 

και «σταθμός μετάδοσης» και της ερμηνείας τους· 
  
 (γ)  με την προσθήκη σ’ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και της ερμηνείας τους: 
  
 "«ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός» σημαίνει το νομικό 

πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για τη 
σύνθεση των προγραμμάτων ραδιοφωνικών ή/και 
τηλεοπτικών μεταδόσεων, τα οποία προγράμματα είτε 
μεταδίδει το ίδιο είτε αναθέτει τη μετάδοση τους σε 
τρίτους, και περιλαμβάνει ραδιοφωνικό ή/και τηλεοπτικό 
σταθμό· 

  
 «ραδιοφωνικός σταθμός» σημαίνει σταθμό ο οποίος 

συνθέτει και μεταδίδει τα προγράμματα ραδιοφωνικών 
μεταδόσεων ή αναθέτει τη μετάδοση τους σε τρίτους 

  
 «τηλεοπτικός σταθμός» σημαίνει σταθμό ο οποίος 

συνθέτει και μεταδίδει τα προγράμματα τηλεοπτικών 
μεταδόσεων ή αναθέτει τη μετάδοση τους σε τρίτους". 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 16Β 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 16Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάστασή του από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  
 «Υποχρεώσεις 

του Ιδρύματος 
σε σχέση με τη 
διεξαγωγή 
εμπορικών ή 
άλλων 
δραστηριοτή-
των. 

16Β. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16Α, το 
Ίδρυμα οφείλει να διεξάγει τις εμπορικές ή άλλες 
δραστηριότητές του κατά τρόπο που να διασφαλίζει 
ότι- 

   
  (α)   δίνουν 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 Δημοκρατία· 
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  (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· 

   
  (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.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 17Α 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (5) του άρθρου 17Α του βασικού νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   
  «(5)  Απαγορεύεται-  
  (α) η διαφήμιση φαρμάκων και 

θεραπευτικών αγωγών, των οποίων η 
διάθεση στη Δημοκρατία επιτρέπεται 
μόνο με ιατρική συνταγή· 

  
 
 
 

 
 
 
70(Ι) του 2001 
83(Ι) του 2002. 

(β) η τηλεμπορία φαρμάκων, για τα οποία 
απαιτείται άδεια εμπορίας κατά την 
έννοια των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης 
Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας 
και Τιμών) Νόμων του 2001 μέχρι 2002, 
καθώς και η τηλεμπορία θεραπευτικών 
αγωγών.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 17Δ 
του βασικού 
Νόμου. 

5. Το άρθρο 17Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 
του όρου «Υπουργός», σε οποιαδήποτε γραμματική του παραλλαγή 
και όπου συναντάται σε αυτό, και την αντικατάστασή του με τον όρο 
«Αρχή Ραδιοτηλεόρασης» στην αντίστοιχη γραμματική του 
παραλλαγή. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19Α 
του βασικού 
Νόμου. 

6.-(1) Το εδάφιο (2) του άρθρου 19Α του βασικού νόμου διαγράφεται· 

  
 (2) Το εδάφιο (3) του άρθρου 19Α του βασικού νόμου 
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τροποποιείται ως ακολούθως:   
  
 (α)   με  την  προσθήκη,  στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως 

μετά τη λέξη «καταγωγής» (πρώτη γραμμή) των λέξεων 
«της Δημοκρατίας και των»· 

  
 (β)  με τη διαγραφή, από την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) 

αυτού, της φράσης «τα έργα καταγωγής κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και την 
αντικατάστασή της από τη φράση «τα έργα που 
αναφέρονται στην Παράγραφο (α)»· 

  
 (γ)   με την προσθήκη, στην παράγραφο (ε) αυτού, των λέξεων 

«στη Δημοκρατία ή» αμέσως μετά τη λέξη 
«εγκατεστημένους» (τέταρτη γραμμή)· 

  
 (δ)    με τη διαγραφή των παραγράφων (στ) και (ζ) αυτού και την 

αντικατάστασή τους από τις ακόλουθες νέες 
παραγράφους: 

  
 «(στ) Τα έργα, τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά, κατά την 

έννοια των παραγράφων (α) μέχρι (γ), αλλά 
παράγονται στο πλαίσιο διμερών συνθηκών 
συμπαραγωγής που συνάπτονται μεταξύ της 
Δημοκρατίας ή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τρίτων χωρών, θεωρούνται ευρωπαϊκά, 
εφόσον οι συμπαραγωγοί από τη Δημοκρατία ή 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 
της Δημοκρατίας ή των κρατών μελών. 

  
 (ζ)  Τα έργα, τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά, κατά την 

έννοια των παραγράφων (α) μέχρι (γ) και (στ), αλλά 
πραγματοποιούνται κυρίως από δημιουργούς και 
εργαζόμενους που κατοικούν στη Δημοκρατία ή σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θεωρούνται ευρωπαϊκά, κατ’ αναλογία της 
συμμετοχής των συμπαραγωγών από τη Δημοκρατία 
ή την Ευρωπαϊκή Ένωση στο συνολικό κόστος 
παραγωγής.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19Β 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 19Β του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο νέο άρθρο: 
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«Μετάδοση 
εκδηλώσεων 
μείζονος 
σημασίας για 
την κοινωνία. 

19Β.-(1) Το Ίδρυμα δε δύναται να μεταδίδει 
εκδηλώσεις, οι οποίες θεωρούνται από τη Δημοκρατία 
μείζονος σημασίας για την κοινωνία, και καθορίζονται 
ως τέτοιες από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δυνάμει 
των διατάξεων των εκάστοτε σε ισχύ περί 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων και 
των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών, κατά 
τρόπο ώστε σημαντική μερίδα του κοινού στη 
Δημοκρατία 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 Δημοκρατίας. 

  
 (3) 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.». 

  
Προσθήκη νέου 
άρθρου 19Δ στο 
βασικό νόμο. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν, 
αμέσως μετά το άρθρο 19Γ, του ακόλουθου νέου άρθρου 19Δ: 
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 Εφαρμογή 
ορισμένων 
διατάξεων σε 
τηλεοπτικό 
σταθμό που 
είναι 
αποκλειστικά 
αφιερωμένος 
στην 
αυτοπροβολή. 

19Δ.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 2, 17Α, 17Γ, 17Δ, 
19(3) και (5), 19B και 19Γ εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, 
σε τηλεοπτικό σταθμό του Ιδρύματος που είναι 
αποκλειστικά αφιερωμένος στην αυτοπροβολή: 

  
  Νοείται ότι οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφήμισης 

από τέτοιο σταθμό επιτρέπεται μόνο εντός των 
ημερησίων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 
17Α(8)(α) και (β).». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
Μέρους ΙV-Α και 
νέων άρθρων 
22Β,22Γ, 22Δ 
και 22Ε. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν αμέσως 
μετά το άρθρο 22Α του ακόλουθου νέου Μέρους ΙV-Α και των 
ακόλουθων νέων άρθρων 22Β, 22Γ, 22Δ και 22Ε: 

   
  «ΜΕΡΟΣ ΙV-A 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
   
 Εποπτεία από 

την Αρχή 
Ραδιοτηλεό-
ρασης. 

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· 

   
  (β) εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από 

παραστάσεις ζητήματα σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 17Α, 17Γ, 17Δ, 
19(3) και (5), 19Α, 19Β,19Γ και 19Δ· 

   
  (γ)(i)      επιβάλλει κυρώσεις, αφού ακούσει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, για παράβαση 
των διατάξεων των άρθρων 17Α, 
17Γ, 17Δ, 19(3) και (5), 19Α, 19Β, 
19Γ και 19Δ. 
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  (ii) 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· 

   
  (δ)   σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε 

διάταξης των άρθρων 17Α, 17Γ, 17Δ, 
19(3) και (5), 19Α, 19Β,19Γ και 19Δ, 
δύναται να ζητά από το Δικαστήριο την 
έκδοση προσωρινών διαταγμάτων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
22Ε· 

   
  (ε)  υποβάλλει εισηγήσεις προς το Ίδρυμα 

σχετικά με την καλύτερη εφαρμογή των 
άρθρων 16Α, 17Α,17Γ, 17Δ, 19(3) και 
(5), 19Α, 19Β και 19Γ και 19Δ· 

   
  (στ) παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον 

τομέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και 
υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργικό 
Συμβούλιο για τον εκσυγχρονισμό του 
παρόντος Νόμου. 

   
  (2) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που της 

ανατίθεται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(1), η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει- 

   
  (α)   κατά πόσο το Ίδρυμα παρέχει πραγματικά 

μια ισορροπημένη δέσμη υπηρεσιών 
σύμφωνα με τους περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου (Δημόσια 
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 (Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική 
Υπηρεσία) Κανονισμούς του 2003· και 
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  (γ) κατά πόσο 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. 

   
  (3) 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: 

   
  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· 
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  (ii)   από ημερομηνία που θα καθορίσει το 
Υπουργικό Συμβούλιο με 
γνωστοποίησή του που θα 
δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

   
 Διοικητικό 

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

   
  (α)     Λ.Κ. 5.000, στην περίπτωση παράβασης  

από  τηλεοπτικό  σταθμό του Ιδρύματος· 
   
  (β)    Λ.Κ. 2.000, στην περίπτωση παράβασης 

από ραδιοφωνικό σταθμό του Ιδρύματος. 
   
  (2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται από την 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης λαμβάνοντας υπόψη τη 
φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, 
τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. 

       (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 Δημοκρατία. 

  . 
 Έκδοση 

προσωρινών 
διαταγμάτων. 

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

(2) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται 
οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1), έχει 
εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του περί 
Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων 
Νόμων του 1960 μέχρι (αρ.4) του 2002 και των περί 
Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, να 
εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα, 
περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με 
το οποίο να διατάσσει - 

 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 
Δικαστηρίου μέτρων προς άρση της 
παράνομης κατάστασης που δημιούργησε 
η σχετική παράβαση, και/ή 

  (γ)  τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της 
σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου ή τη 
δημοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης 
με σκοπό την απάλειψη των τυχόν 
συνεχιζόμενων επιπτώσεων της 
παράβασης, και/ή  
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  (δ)   οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε 
κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
υπόθεσης.» 

   
ΕΕ/ΑΠ/15012004 AOX 
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