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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού

τίτλος.

Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και

87 του 1989

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κυπριακού Πρακτορείου

131(Ι) του 1999

Ειδήσεων Νόμους του 1989 μέχρι 2005 (που στο εξής θα

146(Ι) του 2000

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο

55(Ι) του 2003

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακού

34(Ι) του 2004

Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμοι του 1989 μέχρι 2009.

51(Ι) του 2005.
Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 2 του

προσθήκη σ’

βασικού νόμου.

αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«“καθορισμένη θέση” σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια
από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων του
εδαφίου (5) του άρθρου 8˙
“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

συμβαλλόμενο

μέρος

της

Συμφωνίας

για

τον

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία˙
“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη
Συμφωνία

για

τον

Ευρωπαϊκό

Οικονομικό

Χώρο

που

υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή
εκάστοτε τροποποιείται˙».
Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 8 του

προσθήκη μετά το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων νέων

βασικού νόμου.

εδαφίων:
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«(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου
(4), θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση
συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και
στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του
Πρακτορείου καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα
του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(6) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του
Νόμου

ή

των

δυνάμει

αυτού

εκδιδόμενων

κανονισμών, το Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ως
υπάλληλό του και πρόσωπο που δεν είναι
πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους,
εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της
Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, έχει τη συνήθη
διαμονή του στη Δημοκρατία και πληροί κατά τα
λοιπά όλες τις προϋποθέσεις και τα προσόντα
που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.».
Κατάργηση.

4. Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός)

131(Ι) του 1999.

Νόμος του 1999 καταργείται.
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