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Ό περί Ραδιοφωνικού 'Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμψώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 61 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ραδιοφωνικού Ίδρύ Συνοπτικός 
ματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1972 και θά άναγινώ τίτλος, 
σκηται όμου μετά τοΰ περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ. 300Α, 
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 46 τοΰ 1957 

21 τοΰ1960 
20 τοΰ 1 960 
2 7 τ ο ΰ 1 9 6 1 
6 9 τ ο ΰ 1 9 6 1 
26 τοΰ 1962 
3 9 τ ο ΰ 1 9 6 3 

2. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
δια της εις αυτό προσθήκης ευθύς μετά τήν παράγραφον (ε) της άκο τοΰ άρθρου 
λούθου νέας παραγράφου : ] 7 ToC δα

, σικοΰ νόμου. 
«(εε) έκδίδη τας δυνάμει τοΰ περί 'Ασυρμάτου Τηλεγρα

Κεψ. 307. φίας Νόμου και των βάσει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών 
άπαιτουμένας αδείας εγκαταστάσεως, κατοχής και λει
τουργίας ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και αδείας πωλητών 
ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και είσπράττη τά διά τήν εκ
δοσιν ή άνανέωσιν τών τοιούτων άδειων νενομισμένα τέλη 
καθ' δν τρόπον ήθελε κρίνει κατάλληλον, και προς τον 
σκοπόν τούτον δπως προβαίνη μεθ' οιασδήποτε άλλης 
'Αρχής ή προσώπου ε'ις τοιαύτας διευθετήσεις οϊας θά 
έθεώρει αναγκαίας προς τον σκοπόν της τοιαύτης εισπρά
ξεως». 

3 . Τό άρθρον 26 τοΰ βασικού νόμου καταργείται : Καταργησις 
Νοείται δτι οιονδήποτε ποσόν είσεπράχθη ύπό τοΰ Διευθυντού Τμή ™υαΡθ,?ου 

r ο , ■> * ~ ο > Ι, „Λ„' , , . e # 26 του Soc

μοπος Ταχυδρομείων επι τη βάσει του άρθρου τούτου κατά την ημε σικοο νόμου. 
ραν ενάρξεως ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου θά καταβληθη είς τό 
Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα Κύπρου ώς έάν τό άρθρον τοΰτο δεν κατηρ
γεΐτο και οιαδήποτε ποσά παραμένουν οφειλόμενα ύπό τών κατόχων 
αδειών ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων κατά τήν ρηθεΐσαν ήμέραν θά 
είσπραχθώσι παρά τών οφειλετών ύπό τοΰ Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου διά συνοπτικής διαδικασίας ώς αστικά χρέη οφειλόμενα προς 
τό "Ιδρυμα κατά τον αυτόν τρόπον ώς ποσά οφειλόμενα είς τό Τα
μεΐον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων δυνάμει τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ περί 
Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου. 

4. Ό περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμος θά άναγινώσκηται, 
έρμηνεύηται καί έφαρμόζηται τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ πα
ρόντος Νόμου. 

'Ερμηνεία 
καίεφαρμογή 
τοΰ περί 
'Ασυρμάτου 
Τηλεγραφίας 
Νόμου. 
Κεφ. 307. 


