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Επίσημη 

Εφημερίδα Ε.Ε., 

L 298, 17.10.1989,  

σ. 23.  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα Ε.Ε., 

L 202, 30.07.1997,  

σ. 60. 

Για σκοπούς ορθής 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», όπως 

αυτή τροποποιήθηκε από την «Οδηγία 97/36/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 

1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

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 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 

2006 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους του 1988 μέχρι (Αρ. 2) του 2006 

(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 

μέχρι (Αρ. 3) του 2006. 
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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 

84(Ι) του 2006 

85(Ι) του 2006. 

 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 33 

του βασικού  

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 33 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (θ) αυτού, αμέσως 

μετά τη λέξη «επικαίρων,» (τρίτη γραμμή), της φράσης 

«τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων,». και 

   

 (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (ι) αυτού. 

 
 
ΛΣΜ/ΓΧ 
23.01.208.2006 
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