
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ 

---------------------- 
 

 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.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών 

και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους του 1998 έως 2008 (που στο 

εξής 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 

2009. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή στο τέλος του ορισμού του όρου «πολιτική διαφήμιση» 

της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «ή 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 34Δ 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 34Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

  (α) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του πλαγιότιτλου 

αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «ή 

εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»·  

  

  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «βουλευτικών εκλογών» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή), της φράσης «ή εκλογών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου». 

  

  (γ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά τη  φράση «βουλευτικών εκλογών» 

(πρώτη γραμμή), της φράσης «ή των εκλογών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

  

  (δ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά τη  φράση «βουλευτικών εκλογών» 

(τρίτη γραμμή), της φράσης «ή εκλογών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου». 

  

  (ε)  με την προσθήκη στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά τη  φράση «βουλευτικών εκλογών» 

(τρίτη και τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή εκλογών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

  

  (στ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) 

αυτού, αμέσως μετά τη  φράση «βουλευτικών εκλογών» 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή εκλογών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

  

  (ζ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) 
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αυτού, αμέσως μετά τη  φράση «βουλευτικών εκλογών» 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή εκλογών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

  

  (η)  με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη  

φράση «βουλευτικών εκλογών» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή), της φράσης «ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου». 

  

  (θ)   με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού,  αμέσως μετά τη  

φράση «βουλευτικών εκλογών» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «ή των εκλογών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου». 

  

  (ι)   με την προσθήκη στον ορισμό του όρου “προεκλογική 

περίοδος”, που περιλαμβάνεται στο εδάφιο (7) αυτού, 

αμέσως μετά τη  φράση «βουλευτικών εκλογών» 

(δεύτερη και τρίτη γραμμή), της φράσης «ή των εκλογών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

  

  (ια) με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της 

παραγράφου (α) του ορισμού του όρου “υποψήφιος”, 

που περιλαμβάνεται στο εδάφιο (7) αυτού. και 

  

  (ιβ)  με την αντικατάσταση στο τέλος της υποπαραγράφου (ii) 

της παραγράφου (β) του ορισμού του όρου “υποψήφιος”, 

που περιλαμβάνεται στο εδάφιο (7) αυτού, της άνω και 

κάτω τελείας με άνω τελεία, την προσθήκη, αμέσως μετά, 

της λέξης «και» και την προσθήκη στη συνέχεια και πριν 

την επιφύλαξη αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

    

   «(γ) στην περίπτωση εκλογών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου:  

    

    (i) πρόσωπο που υποβάλλει 
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10(Ι) του 2004 

202(Ι) του 2004 

207(Ι) του 2004. 

υποψηφιότητα με βάση τον περί 

Εκλογής των Μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο 

στην περίπτωση που το πρόσωπο 

αυτό εκτίθεται στην εκλογή 

μεμονωμένως, ή  

     

    (ii)  το συνδυασμό ενός κόμματος ή το 

συνδυασμό συνασπισμού πλειόνων 

συνεργαζομένων κομμάτων ή το 

συνδυασμό ανεξαρτήτων όταν οι 

υποψήφιοι με βάση τον περί 

Εκλογής των Μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο 

εκτίθενται ή πρόκειται να εκτεθούν 

στην εκλογή εν συνδυασμώ:».  

     

Τροποποίηση 

του άρθρου 45 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 45 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α) Με την προσθήκη σ’ αυτό μετά τις λέξεις «τους 

Bουλευτές» (τέταρτη γραμμή) του σημείου του κόμματος 

και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «τα Μέλη 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»· και 

   

  (β) με τη διαγραφή από αυτό της λέξης «Βουλευτές,» που 

απαντάνται στη συνέχεια (τέταρτη γραμμή) και την 

προσθήκη μετά τη λέξη «υποψήφιους» (τέταρτη γραμμή) 

της φράσης «τόσο για ανάδειξη των Μελών της Βουλής 

των Αντιπροσώπων όσο και για ανάδειξη των Μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,». 
 

Αρ. Φακ.: 23.02.050.005-2009 
ΛΣΜ/ΤΚ/ΔΠ/ΜΑΤ 
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