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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου 
και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 300Α. 
46 του 1959 
21 τοϋ1960 
20τοϋ 1960 
27 του 1961 
69 τοϋ1961 
26 του 1962. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικού 
Νόμου διά 
της αντικατα
στάσεως 
της λέξεως 
«Κυβερνήτης» 
διά της 
λέξεως 
«Υπουργός». 

Τροποποί
ησις τοΰ 
άρθρου 2 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου διά 
της ένθέσεως 
νέου Μέρους 
καΐ νέου 
άρθρου. 

'Αριθμός 39 του 1963 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ως ό περί Ραδιοφω

νικού 'Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963, θα άνα
γινώσκηται δε όμου μετά τοΰ περί Ραδιοφωνικού Ίδρύμοττος Κύ
πρου Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ό βασικός Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά τής αν
τικαταστάσεως τής λέξεως «Κυβερνήτης», οσάκις αϋτη συναντάται 
ε'ις τά άρθρα 17 (1) (ε), 30 (2) και (3) και 31 διά τής λέξεως 
«Υπουργός». 

3. Το άρθρον 2 του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιεί
ται, τίθεται δε εν αύτω κατά τήν προσήκουσαν αλφαβητική ν τάξιν, ό 
ακόλουθος ορισμός : 

« «Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Εσωτερικών». 
4. Ό βασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται, τίθεται δε 

έν αύτω το άκόλουθον νέον Μέρος και νέον άρθρον : 
«ΜΕΡΟΣ Ι ΙΑ. 

Έξουσίαι 
'Υπουργού 
άναφορικώς 
προς το 
"Ιδρυμα. 

Έξουσίαι Υπουργού 
9Α.—(1) Ό Υπουργός δύναται, κατόπιν συμβουλευτικής 

γνωμοδοτήσεως τοΰ 'Ιδρύματος, νά έκδίδη προς τούτο 
οδηγίας γενικής φύσεως ώς προς τήν ένάσκησιν των αρμο
διοτήτων αύτοΰ, αναγκαίας διά το γενικόν συμφέρον τής 
Δημοκρατίας, το δε "Ιδρυμα όφείλεινά έφαρμόζη πασαν 
τοιαύτην όδηγίαν. 

(2) Το "Ιδρυμα οφείλει νά παρέχη ε'ις τον Ύπουργόν, 
κατ' άπαίτησιν αύτοΰ, εκθέσεις, λογαριασμούς και λοιπάς 
πληροφορίας σχετιζομένας προς τήν Ίδιοκτησίαν και τάς 
δραστηριότητας αύτοΰ' το "Ιδρυμα οφείλει ωσαύτως νά 
παρέχη πασαν εύκολίαν προς έξέλεγξιν των τοιούτων πλη
ροφοριών, καθ' δν χρόνον και τρόπον ήθελεν οδτος ευλό
γως απαιτήσει». 


