
1 
 

                                                                          
         ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

    Έντυπο ραδ.αδ. 1/2018                                                                                                  

     Α/α …………….. 

        
ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ   

                                             
Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 7(Ι)/  

1998 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ) 

Άρθρα 12 – 25, 56 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 

 

ΜΕΡΟΣ Ι :  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΙΤΗΤΗ 

1. Πλήρες όνομα αιτητή / εγγεγραμμένο όνομα εταιρείας: 

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

2. Αριθμός εγγραφής εταιρείας : 

.......................................................................................................... 

3. Διακριτικό όνομα ραδιοφωνικού οργανισμού: 

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

4.  Εμβέλεια Ραδιοφωνικού Οργανισμού: 

 (Παγκύπρια / Τοπική / Μικρή Τοπική) 

……………………………………………………………………. 
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5. Επικοινωνία: 

Άτομο 

επικοινωνίας:....................................…………………………....………….……………………………………. 

Ιδιότητα:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνα: .....………........................…………………Τηλεομοιότυπο:...............…….............................  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

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

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 

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

Διεύθυνση Εγκαταστάσεων: 

………………….............................................................................................. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………..…………….……………………………………., με αρ. 

ταυτότητας………………………..………..., δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να 

υποβάλω προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αίτηση για ανανέωση της 

άδειας του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων - ραδιοφωνικού 

οργανισμού με το διακριτικό όνομα…………….….…………..…………………., υπεύθυνα 

δηλώνω τα πιο κάτω: 

 

1. Η παρούσα αίτηση της εταιρείας ........................................................................................ 

(στο εξής «η Εταιρεία») αφορά στην ανανέωση άδειας παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων - ραδιοφωνικού οργανισμού, όπως ορίζει ο περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμος 7(Ι)/1998 (όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Η Εταιρεία δεσμεύεται να ακολουθήσει 

οποιαδήποτε διαδικασία οριστεί από την Αρχή για ανανέωση της υπό αναφορά 

άδειας. 

 

2. Με την ανανέωση της άδειας, η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει ετησίως  

τα προβλεπόμενα από τους Νόμους τέλη για χορήγηση άδειας παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων - ραδιοφωνικού οργανισμού και δη στη συγκεκριμένη 

περίπτωση παγκύπριου / τοπικού / μικρού τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού ( 

παρακαλώ διαγράψτε αναλόγως με το τι ισχύει) ως επίσης και το 0,5% επί των 

εσόδων του από διαφημίσεις ή οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, όπως 

αυτά καθορίζονται στο άρθρο 24 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 
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3. Με την ανανέωση της άδειας του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

μέσων - ραδιοφωνικού οργανισμού, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι τόσο αυτή όσο και ο 

ραδιοφωνικός οργανισμός με το διακριτικό όνομα 

........................................................................... θα ακολουθούν και θα τηρούν τις διατάξεις και 

τις  πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών 

και/ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου και/ή οποιωνδήποτε άλλων Κανονισμών τους 

αντικαταστήσουν. 

 
4. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι ο υπό αναφορά πάροχος υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων - ραδιοφωνικός οργανισμός έχει εξασφαλίσει και κατέχει    

όλα τα νόμιμα δικαιώματα μετάδοσης όλων των προγραμμάτων και/ή παραγωγών 

που θα εκπέμπονται και ότι, όταν του ζητηθεί από την Αρχή, θα προσκομίσει όλα τα 

σχετικά τεκμήρια και/ή πρωτότυπα έγγραφα (συμβόλαια, εξουσιοδοτήσεις κλπ.) 

τα οποία έχει υπογράψει με τους νόμιμους παραγωγούς και / ή διανομείς των εν 

λόγω προγραμμάτων και/ή παραγωγών.  
 

 

 

  

Υπογραφή………………………………………..                    

Ημερομηνία..……………………………………. 

Ονοματεπώνυμο………………………….........                    

 Σφραγίδα εταιρείας………………………….. 

Ιδιότητα…………………………………………… 
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(Σημ.1: Το άτομο το οποίο υπογράφει την αίτηση πρέπει να είναι δεόντως 

εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. της Εταιρείας και πρέπει να υποβληθεί πιστό 

αντίγραφο της απόφασης του Δ.Σ. περί τούτου. 

 

Σημ.2: Τα στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα δήλωση αντιστοιχούν στα 

στοιχεία που απαιτούν τόσο ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών 

Νόμος 7(Ι)/1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), όσο και οι δυνάμει αυτού 

εκδοθέντες περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμοί του 2000, 

Κ.Δ.Π. 10/2000, όπου και  περιγράφονται αναλυτικά.  Τονίζεται ότι, σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του πιο πάνω Νόμου: «1) H Αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, 

η οποία λαμβάνεται από το ήμισυ τουλάχιστο του όλου αριθμού των μελών της, και 

αφού προηγουμένως ακούσει τον ενδιαφερόμενο, να ανακαλέσει οποτεδήποτε 

οποιαδήποτε άδεια παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων― (α) Αν 

αποδειχθεί ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 22, βάσει των οποίων εγκρίθηκε 

αρχικά η χορήγηση της άδειας, έπαυσαν να πληρούνται· ή … (στ) αν η άδεια 

εξασφαλίστηκε με βάση ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες κατά την υποβολή 

της σχετικής αίτησης·».) 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ:  ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

 ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

 

1. Πιστοποιητικό Εμπορικής Επωνυμίας από το Γραφείο Εφόρου Εταιρειών, 

εγγεγραμμένης στο όνομα της αδειούχου εταιρείας παρόχου υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων – ραδιοφωνικού οργανισμού. Σε περίπτωση 

κατά την οποία η εταιρεία δεν έχει εξασφαλίσει το εν λόγω 

Πιστοποιητικό, τότε θα πρέπει να υποβάλει στην Αρχή, Πιστοποιητικό 

που θα φέρει την προέγκριση του Εφόρου και την αίρεση ότι θα 

καθίσταται τελική η έγκρισή του, αφού εξασφαλισθεί η σχετική 

συγκατάθεση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.  

 

 

2. Πιστοποιητικό Εμπορικού Σήματος από το Γραφείο Εφόρου Εμπορικών 

Σημάτων, εγγεγραμμένου στο όνομα της αδειούχου εταιρείας παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων – ραδιοφωνικού οργανισμού. Σε 

περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία δεν έχει εξασφαλίσει το εν λόγω 

Πιστοποιητικό, τότε θα πρέπει να υποβάλει στην Αρχή, Πιστοποιητικό 

που θα φέρει την προέγκριση του Εφόρου και την αίρεση ότι θα 

καθίσταται τελική η έγκρισή του, αφού εξασφαλισθεί η σχετική 

συγκατάθεση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.  
 

3. Πιστό αντίγραφο της απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας όσον αφορά στην 

εξουσιοδότησή του προς το άτομο το οποίο υπογράφει την αίτηση, το 

οποίο πρέπει να φέρει τις απαραίτητες υπογραφές, ημερομηνία και 

σφραγίδα της Εταιρείας.  

 

4. Πρόσφατα *  πιστοποιητικά του Εφόρου Εταιρειών: 

Α. Μετόχων 

Β. Εγγεγραμμένου γραφείου 

Γ. Διευθυντή και Γραμματέα. 

            

            5.  Υπεύθυνη Δήλωση της Εταιρείας ότι : 
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Α. δεν κατέχει άλλη άδεια παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων – 

ραδιοφωνικού οργανισμού· 

Β. δεν κατέχει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 

5% σε εκδοτικό οίκο, εφημερίδα, περιοδικό ή τηλεοπτικό οργανισμό παγκύπριας 

εμβέλειας.  

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα της 

Εταιρείας. 

6. Ενδεικτικό οργανόγραμμα με όλες τις θέσεις προσωπικού που υπάρχουν 

και/ή προβλέπεται να υπάρχουν στον οργανισμό. 

 

7. 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. 
 

8. Σε περίπτωση αναμετάδοσης προγράμματος άλλου οργανισμού, να 

προσκομιστεί το πρωτότυπο της σχετικής συμφωνίας. 

 

* 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. 
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 ΜΕΡΟΣ ΙV : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

 

Εγώ ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………..…………….……………………………………., με 

αρ. ταυτότητας………………………..………..., δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία της πιο πάνω αίτησης καθώς και των 

συνυποβληθέντων εγγράφων / δικαιολογητικών  είναι αληθή και ορθά. 

Υποβάλλεται προς στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, η παρούσα αίτηση για 

ανανέωση της άδειας του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων –

ραδιοφωνικού οργανισμού  με το διακριτικό όνομα…………….….…………..…………………., 

σήμερα την    …………../……………/…………….  

 

Υπογραφή………………………………………………………………………                          

Ιδιότητα………………………………………………………………………… 

 

Σφραγίδα εταιρείας………………………….......................................... 

 

 


