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Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) 'Νόμος 
του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 68 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ραδιοφωνικού Συνοπτικός 

Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα ανα τίτλ0^· 
γινώσκηται ομού μετά του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Κεφ. 300Α. 
Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο δασικός νόμος»). 46του 1959 

21 του 1960 
27 του 1961 
69 του 1961 
26 του 1962 
39 του 1963 
61 του 1972 
52 του 1977. 

2. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τρο™

(α) Διά της εν τω τέλει του εδαφίου (3) αυτού προσθήκης των π ο ί η ° ^ 
λέξεων <«ως ήθελε καθορισθή»* και Τ^ταΓβα" 

(β) διά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης, του ακολούθου νέου σικού νόμου. 
εδαφίου:· 

«(5) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει αμελλητί και 
εν πάση περιπτώσει εντός τριών μηνών από της ημερο
μηνίας ενάρξεως της ισχύος του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύ
ματος Κύπρου (Τροποποιητϋκού) Νόμου του 1985 ΚΙανο-
νισμούς, δημοσιευόμενους εν τη επισήιμω εφημερίδι της 
Δημοκρατίας, διά την εφαρμογήν των οιοΰτάξεων του πα
ρόντος άρθρου :ι 

Νοείται ότι Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του 
παρόντος άρθρου κατατίθενται *ις την Βουλήν των Αντι
προσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης 
καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως 
αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω κατατε
θέντας Κανονισμούς, εν όλω ή εν «μέρει, τότε ούτοι αμέ
σως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημο
σιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και 
τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περι
πτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό 
της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται ως 
ήθελον ούτω τροίποποιηιθή εν τη ε'πιίσήμω εφημερίδι της 
Δημοκρατίας και τίθεν/rai εν ισχύ ι από της τοιαύτης 
δημοσιεύσεως :ΐ 

Νοείται περαιτέρω ότι εις ην περίπτωσιν το Υπσυργιΐκόν 
Συμβούλιον δεν ήθελεν ©κδώσει και καταθέσει εις την 
Βουλήν των Αντιίπροσώπων τους ως προείρηιται Κανο
νισμούς εντός της εν τω τιαρόντχ εδαφίω οριζόμενης χρο
νικής περιόδου, τότε η Βουλή των Αντιπροσώπων χωρεί 
η ιδία εις την όκδοσιν των Κ'ανονιίσμών αυτών ότε και 
δημοσιεύονται εις την ειπίισημον εφημερίδα της Δημοκρα
τίας ως ήβελον εγκριθή δι* αποφάσεως της Βουλής των 
Αντιπροσώπων.» J 


