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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                        Ν. 77(Ι)/2016 
Αρ. 4570, 1.7.2016                               

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 77(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 
 

      H 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 

17(Ι) του 2009 
136(Ι) του 2009 
118(Ι) του 2010 
 73(Ι) του 2011 
88(Ι) του 2012 
46(Ι) του 2013 
86(I) του 2014 
94(Ι) του 2015 

 201(Ι) του 2015. 

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Οργανισμών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμους του 1998 έως (Αρ. 2) του 2015 (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 Οργανισμών Νόμοι του 1998 έως 2016. 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το  άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
    
   «(1) Η Αρχή απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο οι οποίοι διορίζονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και πέντε 
(5) μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.»

.
 και 

   
  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
            «(2) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα µέλη της Αρχής διορίζονται για περίοδο έξι (6) 

ετών και προέρχονται από το χώρο των γραµµάτων, των τεχνών, της επιστήµης ή της 
τεχνολογίας ή είναι πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις και αναγνωρισµένη πείρα στα θέµατα 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µε υψηλό επαγγελµατικό και ηθικό επίπεδο: 

 
Νοείται ότι, η θητεία του Προέδρου δύναται να ανανεωθεί µόνο µία φορά.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 56 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 



1023 

 
  (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1εΑ) αυτού της φράσης «30ή Ιουνίου 2016» (τέταρτη 

γραμμή) με τη φράση «30ή Ιουνίου 2017»· 
   
  (β)  με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1εΓ) αυτού της φράσης «30ή 

Ιουνίου 2016» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «30ή  Ιουνίου 2017»· και 
   
  (γ)  με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (1εΕ) αυτού της φράσης «30ή 

Ιουνίου 2016»  (όγδοη και ένατη γραμμή) με τη φράση «30ή Ιουνίου 2017». 
   
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

4.  Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 30ή Ιουνίου 2016. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00 

http://www.mof.gov.cy/gpo

