
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ 

---------------  

 
 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 

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 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Σταθμών Νόμους του 1988 μέχρι (Αρ. 3) 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 2008. 
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84(Ι) του 2006 

85(Ι) του 2006 

170(Ι) του 2006. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου 

νέου όρου και του ορισμού του: 

  

 «“θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση 

δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων 

του κράτους” σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια με 

Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από την υποβολή 

προς αυτό καταλόγου τέτοιων θέσεων από την Αρχή, ο οποίος 

καταρτίζεται από αρμόδια για το σκοπό αυτό επιτροπή που 

συστήνεται από την Αρχή.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (8), του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (9): 

  

 «(9)  Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Διάταγμα που δημοσιεύεται 
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στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει θέσεις που 

συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας 

εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του 

κράτους.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΛΣΜ/ΔΠ/ΓΧ 
23.01.049.149.2008 
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