
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ 

 
 

 

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 

65(Ι) του 2001 

78(Ι) του 2001 

126(Ι) του 2001 

102(Ι) του 2002 

186(Ι) του 2002 

24(Ι) του 2003 

 97(Ι) του 2004.          

         Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:   

 

 1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους του 1998 έως 2004 (που στη 

συνέχεια 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 

2006. 

 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

    2.  Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου και την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) 

αυτού σε εδάφιο (4): 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 31 

του βασικού 

νόμου. 

       «(3)  Κάθε τηλεοπτικός σταθμός έχει υποχρέωση να 

μεταδίδει μεταξύ των ωρών 18.00 και 22.00 ειδικό δελτίο 

ειδήσεων καταληπτό από κωφά άτομα, διάρκειας 

τουλάχιστο πέντε λεπτών της ώρας: 

                 Νοείται ότι η προβολή του πιο πάνω αναφερόμενου 

ειδικού δελτίου ειδήσεων θα γίνεται τουλάχιστον στο 

ήμισυ της τηλεοπτικής οθόνης.». 

 

   3.  Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του σε εδάφιο (1) και την 

προσθήκη αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

      «(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του 

παρόντος άρθρου, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν 

υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι οι υπότιτλοι ακολουθούν 

τους κανόνες της γλωσσικής πολιτικής της Δημοκρατίας.». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρ. Φακ. 23.02.016.2005 

ΛΣΜ/ΕΠ. 
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