
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3496 της 4ης ΜΑΙΟΥ  2001 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 65(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους του 1998 έως (Αρ. 2) του 2001 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμοι του 1998 
έως (Αρ. 3) του 2001. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

7(Ι) του 1998 
88(Ι) του 1998 
13(Ι) του 1999 
159(Ι) του 1999 
23(Ι) του 2000 
55(Ι) του 2000 
134(Ι) του 2000 
18(Ι) του 2001 
53(Ι) του 2001. 

 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 46 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο εδάφιο: 

Τροποποίηση 
του άρθρου 46 
του βασικού 
νόμου. «(2) Εταιρεία που διενεργεί δημοσκόπηση τα αποτελέσματα της οποίας 

δημοσιοποιούνται κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου οφείλει πριν από τη 
δημοσίευσή της να καταθέσει στην Αρχή την ταυτότητα της έρευνας, υπόμνημα σχετικά 
με τη μεθοδολογία και τη δειγματοληψία που έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημοσκόπηση, 
αναλυτική κατάσταση του δείγματος πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε γι' αυτή, καθώς και 
δείγμα του ερωτηματολογίου της δημοσκόπησης: 

 

Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία της δημοσκόπησης που 
κατατίθενται στην Αρχή τυγχάνουν προστασίας ως απολύτως εμπιστευτικές πληροφορίες 
και βρίσκονται υπό τη φύλαξη του Προέδρου της Αρχής. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει 
πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, εκτός αν αποφασιστεί η διεξαγωγή ειδικής έρευνας.». 
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