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ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Πρωτότυπο  Πιστοποιητικό Εμπορικής Επωνυμίας (ή πιστό αντίγραφο) από τον 

Έφορο Εταιρειών, εγγεγραμμένης -κατόπιν της σχετικής συγκατάθεσης της Αρχής- 

στην αιτήτρια εταιρεία. 

 

Σε περίπτωση που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγγραφής της Εμπορικής 

Επωνυμίας (και της προηγούμενης συγκατάθεσης της Αρχής), τότε προσκομίζεται 

από την αιτήτρια εταιρεία το αποδεικτικό υποβολής και/ή πληρωμής της αίτησης 

εγγραφής εμπορικής επωνυμίας στον Έφορο Εταιρειών. Μόλις ολοκληρωθεί η 

διαδικασία εγγραφής, προσκομίζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό εμπορικής επωνυμίας 

(ή πιστό αντίγραφο). 

 

2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Εμπορικού Σήματος (ή πιστό αντίγραφο) από τον Έφορο 

Εταιρειών, εγγεγραμμένου -κατόπιν της σχετικής συγκατάθεσης της Αρχής- στην 

αιτήτρια εταιρεία.  

 

Σε περίπτωση που η διαδικασία εγγραφής του Εμπορικού Σήματος (και της 

προηγούμενης συγκατάθεσης της Αρχής) βρίσκεται σε εξέλιξη, τότε προσκομίζεται 

από την αιτήτρια εταιρεία το αποδεικτικό υποβολής και/ή πληρωμής της αίτησης 

εγγραφής εμπορικού σήματος στον Έφορο Εταιρειών. Μόλις ολοκληρωθεί η 

διαδικασία εγγραφής, προσκομίζεται πρωτότυπο (ή πιστό αντίγραφο) πιστοποιητικό 

Εμπορικού Σήματος. 

 

3. Πρωτότυπα πιστοποιητικά σύστασης της Εταιρείας και του εγγεγραμμένου γραφείου 

της, δεόντως πιστοποιημένα από τον Έφορο Εταιρειών. 

 

4. Πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό μετόχων δεόντως πιστοποιημένο από τον Έφορο 

Εταιρειών. 

 

5. Πιστό Αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας, δεόντως 

πιστοποιημένο από τον Έφορο Εταιρειών. 
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6. Πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό Διευθυντή και Γραμματέα της Εταιρείας 

δεόντως πιστοποιημένο από τον Έφορο Εταιρειών. 

 

7. Πρόσφατες πρωτότυπες Ένορκες Δηλώσεις των μετόχων της Εταιρείας (είτε είναι 

φυσικά είτε είναι νομικά πρόσωπα) ως τα επισυναπτόμενα δείγματα. Οι Ένορκες 

Δηλώσεις πρέπει να φέρουν και ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα της Εταιρείας. 

 

8. Ένορκη δήλωση του Διευθυντή ή του Γραμματέα της αιτήτριας εταιρείας αναφορικά 

με τυχόν συμφέροντα και το μερίδιο συμμετοχής της αιτήτριας εταιρείας σε άλλους 

ραδιοφωνικούς ή/και τηλεοπτικούς οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες ή 

περιοδικά (επισυνάπτεται σχετικό δείγμα). 

 

9. Πρόσφατο πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου κάθε μέτοχου από 

την αρμόδια αρχή της χώρας μόνιμης διαμονής του. 

 

10. Αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας κάθε μέτοχου. Εάν κάποιος μέτοχος είναι 

νομικό πρόσωπο προσκομίζεται πρωτότυπο Πιστοποιητικό Σύστασης της εταιρείας-

μετόχου από τον Έφορο Εταιρειών (ή πιστό αντίγραφο). 

 

11. Πιστό αντίγραφο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήτριας Εταιρείας να 

υποβάλει αίτηση προς την Αρχή για χορήγηση προσωρινής άδειας τηλεοπτικού 

οργανισμού και  με την οποία να εξουσιοδοτείται το άτομο το οποίο υπογράφει την 

αίτηση. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να φέρει τις απαραίτητες 

υπογραφές, ημερομηνία και σφραγίδα της Εταιρείας. 

 

12. Δεσμευτική δήλωση της αιτήτριας εταιρείας για πλήρη συμμόρφωση προς τον περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Κανονισμούς του 2000 (Κ.Δ.Π.10/2000). 

 

13. Ενδεικτικό οργανόγραμμα με όλες τις θέσεις προσωπικού που υπάρχουν και/ή 

προβλέπεται να υπάρχουν στον οργανισμό καθώς και προδιαγραφές της κάθε θέσης ή 

εναλλακτικά σύντομο βιογραφικό (όνομα, ηλικία, μόρφωση & πείρα) του κάθε 

προτεινόμενου προσώπου που θα στελεχώσει την κάθε θέση. 
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14. Προτεινόμενο Εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού οργανισμού. Σημειώνεται 

ότι, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε γενικού ενδιαφέροντος 

οργανισμό/εκπομπή, θα πρέπει να τηρούνται, μεταξύ άλλων, και όσα ορίζει το άρθρο 

26(1)(α) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 

(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) σε σχέση με τα ποσοστά των ενημερωτικών 

και πολιτιστικών προγραμμάτων που μεταδίδονται από γενικού ενδιαφέροντος 

οργανισμό/εκπομπή, μεταξύ των ωρών 12:00 και 24:00. 

 

15.  Πιστό αντίγραφο της συμφωνίας αναμετάδοσης προγράμματος άλλου οργανισμού 

(εάν θα υπάρχει αναμετάδοση). 

 

16. Δεσμεύσεις της αιτήτριας εταιρείας: 

 για την εξασφάλιση της ανάπτυξης των τομέων  της ενημέρωσης, της 

επιμόρφωσης και της ψυχαγωγίας και την προφορά προς όλες τις 

μορφές του λόγου και της τέχνης, καθώς και την ικανότητα τήρησης 

των δεσμεύσεων αυτών (άρθρο 22(1)(γ) του Ν.7(Ι)/98 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα),  

 ότι θα εξασφαλίσει τη δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία 

των δημοσιογράφων και άλλων δημιουργών στον οργανισμό καθώς 

επίσης και η δέσμευση ότι θα ρυθμίσει τους όρους απασχόλησης των 

συντακτών και των άλλων εργαζομένων (άρθρο 22(1)(δ) του Ν.7(Ι)/98 

όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), 

 για την πολυφωνία και τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση του κοινού και 

των φορέων του (άρθρο 26(1)(γ) του Ν.7(Ι)/98 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), 

 για τη διαφύλαξη της ποιότητας της γλώσσας (άρθρο 26(1)(δ) του 

Ν.7(Ι)/98 όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα),  

 για το σεβασμό της προσωπικότητας, της υπόληψης και του ιδιωτικού 

βίου του ατόμου (άρθρο 26(1)(ε) του Ν.7(Ι)/98 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και 

 για τη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομίας 

του λαού της Κύπρου (άρθρο 26(1)(ζ) του Ν.7(Ι)/98 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

17. Πολιτική της αιτήτριας εταιρείας αναφορικά με την: 
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 Προστασία Ανηλίκων (άρθρο 29 του Ν.7(Ι)/98 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 Καταπολέμηση των διακρίσεων (άρθρο 30 του Ν.7(Ι)/98 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 Διαφημιστική της πολιτική (άρθρα 30Ε, 30ΣΤ, 30Η – 30ΙΑ, 34Δ του 

Ν.7(Ι)/98 όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα & Παράρτημα ΙΧ 

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

(Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 Ισότιμη Μεταχείριση των Κομμάτων (άρθρο 45(1) του Ν.7(Ι)/98 όπως 

αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

18. Στοιχεία Μελών Επιτροπής Δεοντολογίας (Κανονισμός 21(2) των Κ.Δ.Π.10/2000). 

 

19. Όλες οι μελέτες, έγγραφα και στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται στον Κανονισμό 16 

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

(Κ.Δ.Π.10/2000), ο οποίος αναφέρει: 

16.-(1)Οι ραδιοφωνικοί θάλαμοι, τα συστήματα θαλάμων και ο σχετικός εξοπλισμός 

διατηρούνται και λειτουργούν πάντοτε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση 

των απαιτήσεων όλων των σχετικών κανονισμών της ΔΕΤ μαζί με τις εκάστοτε 

αναθεωρήσεις τους και των σχετικών νόμων της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβάνοντας 

διάγραμμα της δομής του εξοπλισμού και περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

(2) Η τεχνική μελέτη ενός ραδιοφωνικού σταθμού εκπονείται από προσοντούχο 

επιστήμονα εγγεγραμμένο στο μητρώο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής και της Μηχανικής της 

Πληροφορικής. 

(3) Η τεχνική μελέτη των εγκαταστάσεων των ραδιοφωνικών θαλάμων περιλαμβάνει 

και τα πιο κάτω: 

(α)Κατάλογο εξοπλισμού παραγωγής και επεξεργασίας ήχου 

(ηλεκτροακουστικού εξοπλισμού), τεχνικές προδιαγραφές αυτού, 

διαγράμματα συνδεσμολογίας μηχανημάτων, τύποι και διατομές 

καλωδίων, συνδέσεις, κατόψεις χώρων στούντιο στους οποίους 

σημειώνονται οι θέσεις του εξοπλισμού· 

 (β) μελέτη ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης· 

 (γ) αρχιτεκτονική αποτύπωση του χώρου· 

 (δ) αντίγραφο της μελέτης ηλεκτρικής εγκατάστασης που υποβάλλεται 

από τον ενδιαφερόμενο στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου· 
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 (ε) δομή σταθμού σε σχέση με την εξασφάλιση συνεχούς και 

αδιάλειπτης ροής προγράμματος [εφεδρικοί θάλαμοι, θάλαμοι 

παραγωγής, υποστήριξη εκπομπής (συστήματα αδιάλειπτης παροχής 

ηλεκτρικής ισχύος – UPS)], εάν προβλέπονται· 

 (στ) μελέτη πυρασφάλειας των θαλάμων, εγκεκριμένη από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία· 

 

20. Κατάσταση κεφαλαιουχικών δαπανών. 

 

21. Προβλεπόμενο Λογαριασμό Κερδοζημιών για τα επόμενα τρία έτη. 

 

22. Προβλεπόμενη Κατάσταση Ταμειακής Ροής για τα επόμενα τρία έτη. 

 

23. Προβλεπόμενη Κατάσταση Εξόδων Προσωπικού για τα επόμενα δυο έτη.  

 

Σημειώσεις:  

i. Κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης, η Αρχή δύναται να ζητήσει 

οποιαδήποτε επιπρόσθετα έγγραφα/ στοιχεία. 

ii. Για τους σκοπούς της παρούσας αίτησης, «πρόσφατα» θα θεωρούνται από την 

Αρχή, πιστοποιητικά τα οποία φέρουν ημερομηνία μέχρι και 1 μήνα πριν από 

την ημέρα υποβολής της αίτησης. 

iii. Στα πλαίσια της αρμοδιότητας της Αρχής για ενδελεχή έρευνα του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αδειούχων εταιρειών, στις περιπτώσεις όπου 

μέτοχος κατέχει πέραν του 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της 

αιτήτριας εταιρείας, διενεργείται προσωπική συνέντευξη του μέτοχου από 

αρμόδιο Λειτουργό της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Στην περίπτωση που 

ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο διενεργείται προσωπική συνέντευξη του 

Γραμματέα ή του Διευθυντή της εταιρείας-μετόχου. 

iv. Tα επισυνημμένα δείγματα εγγράφων θα πρέπει να συμπληρώνονται πλήρως 

και να διαμορφώνονται αναλόγως από τους αιτητές με τη διαγραφή και/ή 

απάλειψη των στοιχείων που δεν τους αφορούν και/ή δεν ισχύουν στην 

περίπτωσή τους.  
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Δείγμα Ένορκης Δήλωσης  
(ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ) 

        

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………………… 

Αναφορικά με τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο 7(Ι)/98 (όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και αναφορικά με την εταιρεία ……………………..……......................... 

με αρ.εγγραφής………………….. 
 

Ε Ν Ο Ρ Κ Η  Δ Η Λ Ω Σ Η 
 

(Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει) 
 

Ο/Η υποφαινόμενος/η …………………………..…………………..……., με αρ. ταυτότητας 

……………....….. και διεύθυνση ……....………………………….……………, δηλώνω ενόρκως ότι: 
 

1. Είμαι  / δεν είμαι πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, 

είμαι πολίτης ……………………………. (όνομα κράτους-μέλους).  

 
 

2. Κατέχω συνολικά …….…………………..……..……………………………….…… (ολογράφως και 

αριθμητικά) μετοχές, ονομαστικής αξίας €……..... η κάθε μία, στην εταιρεία 

……………….………………..… με αρ.εγγραφής…………….……….. που ισοδυναμεί με ποσοστό 

……….…. του μετοχικού της κεφαλαίου, μερίδιο που δεν συγκρούεται με τις πρόνοιες 

της Νομοθεσίας. 

 

 

 

3. Είμαι αποκλειστικός κύριος των πιο πάνω μετοχών και δεν τις κατέχω ως 

εντολοδόχος τρίτου προσώπου. 
 

4. Η κατοχή των μετοχών αυτών από εμένα, δεν προσκρούει στις διατάξεις του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα), τις οποίες μελέτησα επισταμένως και γνωρίζω καλά. 
 

5. Κατέχω / δεν κατέχω ή ελέγχω / δεν ελέγχω με οποιονδήποτε τρόπο, ποσοστό μετοχών ως 

ακολούθως:    

Μέσο Ποσοστό 

Ραδιοφωνικός/οι  Οργανισμός/οι ……………………………..  

Τηλεοπτικός/οι  Οργανισμός/οι………………………………..  

Εκδοτικός/οι  Οίκος/οι…………………………………………  
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Εφημερίδα/ες…………………………………………………...  

Περιοδικό/ά…………………………………………………….  

   Σύνολο  

 

 

6.   Α.  Δεν έχω συζυγική σχέση με άλλο υφιστάμενο ή προτιθέμενο μέτοχο της αδειούχου  

εταιρείας. 

       Β. Έχω συζυγική σχέση με τον/ την εξής υφιστάμενο ή προτιθέμενο μέτοχο της αδειούχου  

εταιρείας:…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Α. Δεν έχω καμία συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με άλλους 

υφιστάμενους ή προτιθέμενους μέτοχους της αδειούχου  εταιρείας. 

       Β. Έχω εξ αίματος / εξ αγχιστείας συγγένεια με τον / τους 

……………………………………………………..…………………………………… Συγκεκριμένα, η 

συγγένεια που έχω είναι 

…………….…………………………..………………………………………….… (περιγραφή) και 

αποτελεί, σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία, συγγένεια  ……. βαθμού. 

 

8. Έχω / δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας  και πάσχω / δεν 

πάσχω από διανοητική ασθένεια. 

 
9. Όλα τα πιο πάνω ορκίζομαι και καταθέτω ενόρκως ότι είναι ορθά και αληθή. 

 
 

 

           Ο/Η ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

                ………………………………. 

Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιόν μου 

στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………….….. 

σήμερα την …………………… 

……………………………………… 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 
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Δείγμα Ένορκης Δήλωσης  
(ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ) 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………… 

Αναφορικά με τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο 7(Ι)/98 (όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και αναφορικά με την εταιρεία  ……………………..……......................... με 

αρ.εγγραφής………………….. 

Ε Ν Ο Ρ Κ Η  Δ Η Λ Ω Σ Η 

(Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει) 
 

Ο/Η υποφαινόμενος/η ………………….…………………………., με αρ. ταυτότητας ………………. 

και διεύθυνση………………………………………………………………..……,  Γραμματέας / 

Διευθυντής της εταιρείας ………………….………………… με Αρ.Εγγραφής………………… (στο 

εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία») δηλώνω ενόρκως ότι: 

 

1. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά ………………………………………………… (ολογράφως και 

αριθμητικά) μετοχές στην αιτήτρια εταιρεία ………………….…………………….……… με 

αρ.εγγραφής ……………………, ονομαστικής αξίας €………….. η κάθε μία, που αντιστοιχεί 

με ποσοστό ………... του μετοχικού της κεφαλαίου, μερίδιο που δεν συγκρούεται με τις 

πρόνοιες της Νομοθεσίας. 
 

2. Η Εταιρεία είναι αποκλειστικός κύριος των πιο πάνω μετοχών στην αιτήτρια 

εταιρεία και δεν τις κατέχει ως εντολοδόχος τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. 

 

5. Η κατοχή των μετοχών αυτών από την Εταιρεία δεν προσκρούει στις διατάξεις του 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), τις  οποίες η Εταιρεία μελέτησε επισταμένως και 

γνωρίζει καλά. 

 

6.   Α. Η Εταιρεία κατέχει και / ή ελέγχει την/τις εξής άλλη/ες άδεια/ες παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων - τηλεοπτικού ή/και ραδιοφωνικού 

οργανισμού:  

     Όνομα oργανισμού/ών:…….………………………………………..……………………………………………. 
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          Β. Η Εταιρεία δεν κατέχει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο άλλη/ες άδεια/ες  

παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων  - τηλεοπτικού ή/και ραδιοφωνικού 

οργανισμού. 

 

7. Η Εταιρεία κατέχει / δεν κατέχει ποσοστό μετοχών ως ακολούθως: 

 

Μέσο Ποσοστό 

Ραδιοφωνικός/οι  οργανισμός/οι ………………………………..…………....  

Τηλεοπτικός/οι  οργανισμός/οι ……………………………………..…...........  

Εκδοτικός/οι  Οίκος/οι……………………………………………………………....  

Εφημερίδα/ες……………………………………………………………………...  

Περιοδικό/ά……………………………………………………..………………....  

Σύνολο  

 

 

8. Όλα τα πιο πάνω ορκίζομαι και καταθέτω ενόρκως ότι είναι ορθά και αληθή. 

 

 
 

        
Ο/Η ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

 

 

                                         
…………………………………………. 

 
 
Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιόν μου 

στο Επαρχιακό Δικαστήριο ……….. 

σήμερα την …………………… 

……………………. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ  
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Δείγμα Ένορκης Δήλωσης  
(ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………… 

Αναφορικά με τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο 7(Ι)/ 1998 (όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και αναφορικά με την εταιρεία …………………..……......................... με 

αρ.εγγραφής………………….. 

Ε Ν Ο Ρ Κ Η  Δ Η Λ Ω Σ Η 
 

 

(Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει) 

 

 

1. Ο/Η υποφαινόμενος/η ……………………..……………………., με αρ. ταυτότητας 

……………………..  και διεύθυνση ……………………………………………………., είμαι Γραμματέας 

/Διευθυντής της αδειούχου εταιρείας ………………………...……………, με 

αρ.εγγραφής……………… (στο εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία») και δηλώνω ενόρκως 

ότι: 

 

2. Α. Η Εταιρεία κατέχει και / ή ελέγχει την/τις εξής άλλη/ες άδεια/ες παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων - τηλεοπτικού ή/και ραδιοφωνικού οργανισμού:  

   Όνομα 

οργανισμού/ών:…….…………………………………….………..……………………………………………. 
 

         Β. Η Εταιρεία δεν κατέχει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο άλλη/ες άδεια/ες 

παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων  - τηλεοπτικού ή/και ραδιοφωνικού 

οργανισμού. 

 

3. Η Εταιρεία ……………………………….….  κατέχει /δεν κατέχει ή ελέγχει / δεν ελέγχει με 

οποιονδήποτε τρόπο, ποσοστό μετοχών ως ακολούθως: 
 

Μέσο Ποσοστό 

Ραδιοφωνικός/οι  Οργανισμός/οι ………………………………..  

Τηλεοπτικός/οι  Οργανισμός/οι………………………………..  
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Εκδοτικός/οι  Οίκος/οι…………………………………………  

Εφημερίδα/ες…………………………………………………...  

Περιοδικό/ά…………………………………………………….  

Σύνολο  

 
 
 

4. Όλα τα πιο πάνω ορκίζομαι και καταθέτω ενόρκως ότι είναι ορθά και  αληθή. 
 

 

 

 

                  Ο/Η ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 
 
 

                         ………………………………. 

 

Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιόν μου                      

στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………              

σήμερα την ………………………….                                                  

……………………………………………                              Σφραγίδα Εταιρείας: ……………………….. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ   


