Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Πρακτορείου

Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους

87 του 1989
131(Ι) του 1999
146(Ι) του 2000
55(Ι) του 2003
34 (Ι) του 2004

περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμους του 1989 μέχρι 2009 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακού Πρακτορείου
Ειδήσεων Νόμοι του 1989 έως 2011.

51(Ι) του 2005
27(Ι) του 2009.

Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

Τροποποίηση

2.

του άρθρου 5

αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού και την αντικατάστασή της στο τέλος

του βασικού

της τελείας με άνω τελεία, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε):

νόμου.

«(ε) προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμει βραβεία.».
Τροποποίηση

3.

Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του άρθρου 7

αμέσως μετά το εδάφιο (9) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (10):

του βασικού
νόμου.

«(10) (α) Το Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στη σύσταση
συμβουλευτικών

επιτροπών

αποτελούμενων

από

ένα

ή/και

περισσότερα μέλη του και/ή τον Διευθυντή και/ή από υπαλλήλους του
Πρακτορείου:
Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να διορίζει ως μέλη στις
συμβουλευτικές

επιτροπές,

επιπρόσθετα

των

προσώπων

που

αναφέρονται πιο πάνω, και πρόσωπα που υπηρετούν σε κρατικές
υπηρεσίες και/ή σε άλλους οργανισμούς, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,
και/ή εμπειρογνώμονες που κατέχουν την τεχνική ή επαγγελματική
κατάρτιση επί του εξεταζόμενου κάθε φορά θέματος:
Νοείται περαιτέρω ότι ο διορισμός μέλους στις συμβουλευτικές

2

επιτροπές ως ανωτέρω, δεν επιτρέπεται σε περίπτωση κατά την οποία
ο εν λόγω διορισμός δυνατό να φέρει το πρόσωπο αυτό το οποίο
πρόκειται να διοριστεί αντιμέτωπο προς τα οικονομικά ή άλλα
συμφέροντα του Συμβουλίου.
(β)

Το Συμβούλιο δύναται να μεταβάλλει τη σύνθεση οποιασδήποτε

συμβουλευτικής επιτροπής, να παύει υφιστάμενα και να διορίζει νέα
μέλη και να πληροί χηρεύουσες θέσεις σε αυτήν.
(γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οιουδήποτε νόμου, η νομιμότητα της
συγκρότησης

οποιασδήποτε

συμβουλευτικής

επιτροπής

και

η

εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας δεν επηρεάζονται λόγω
θανάτου, παραίτησης, αφυπηρέτησης, απουσίας ή άλλου κωλύματος
μέλους της, σε οποιοδήποτε στάδιο της ενώπιόν της διαδικασίας.
(δ) Οι πράξεις και εργασίες οποιασδήποτε συμβουλευτικής επιτροπής
έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και υποβάλλονται στο Συμβούλιο για
λήψη απόφασης.
(ε) Απαρτία σε κάθε συμβουλευτική επιτροπή αποτελεί το ήμισυ του
αριθμού των μελών της πλέον ενός.
(στ)

Σε

κάθε

συμβουλευτική

επιτροπή

προεδρεύει

πρόσωπο

οριζόμενο από το Συμβούλιο.
(ζ) Το Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία των συνεδριάσεων
των συμβουλευτικών επιτροπών με εσωτερικούς κανονισμούς.
(η) Θέματα, που εγείρονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συνεδρίας
οποιασδήποτε συμβουλευτικής επιτροπής που προνοείται από το
παρόν εδάφιο, αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία των μελών της, σε
περίπτωση

δε

ισοψηφίας,

ο

πρόεδρος

επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.»

Αρ. Φακ. 23.01.052.215-2011
ΕΗ/ΚΜ

κάθε

συμβουλευτικής

