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  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 
84(Ι) του 2006 
85(Ι) του 2006 

170(Ι) του 2006 
117(Ι) του 2008 
17(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους του 1998 έως 2009 (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 (Αρ. 2) του 2009. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
τελείας στο τέλος του με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 

  
  «Νοείται ότι σε περίπτωση που η Αρχή ήθελε - 
   
  (α) χορηγήσει νέα άδεια τηλεοπτικού σταθμού, ή 
    
  (β) ανανεώσει άδεια υφιστάμενου αδειούχου τηλεοπτικού σταθμού, 
   
 …(Ι) του 2009. μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2009 και της 
1.7.2011, η οποία αποφασίσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως η 
ημερομηνία μετάβασης της Δημοκρατίας σε πλήρες ψηφιακό τηλεοπτικό 
περιβάλλον, ή οποιασδήποτε άλλης ημερομηνίας ήθελε αποφασίσει το 
Υπουργικό Συμβούλιο, τέτοια άδεια δεν θα ισχύει πέραν της 1.7.2011 ή 
πέραν της ημερομηνίας που ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ως 
την ημερομηνία μετάβασης της Δημοκρατίας σε πλήρες ψηφιακό τηλεοπτικό 
περιβάλλον.». 
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