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PRESS LAW
(AMENDMENT) 84(Ι) OF 2002
PRESS LAWS OF 1989-2001
PERMIT BY VIRTUE OF ARTICLE 12
Permit for the publication of …………………….in the Republic of Cyprus is granted
to ........................................................................................
The permit is granted subject to the following conditions:
The company has the obligation to deliver to the Press and Information Office one
signed copy of the above publication within three days from the date of each issue.
In case the publication is in circulation abroad as newspaper or magazine under the
same title, any further owner in Cyprus of a newspaper or magazine
bearing this particular title will have to secure the written approval of its foreign owner
and supply the Press and Information Office a copy of the relevant agreement between
the interested parties. Only under this condition will its registration in Cyprus be final.
The permit is granted under the condition that the logo and the printing types which will
be used will not be the same or similar in any way with those of international magazines
already in circulation which contain the name ......................................
The permit is valid for one year from the date of issue and is automatically renewed,
provided that the publication continues to be published on a regular basis.
(Yiannoula Koratzitou-Christodoulou)
for Director
Press and Information Office

Nicosia, 3/7/2008
G.C.

Αρ.Φακ.Ν.3590
(Έντυπο Υ.Ε.4)
Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ (TΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ 84(I) ΤΟΥ 2002
(ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989-2001)
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12
Κατατέθηκε στις 21 Αυγούστου 2008 από τον ………………………………………
ιδιοκτήτη του εντύπου με τον τίτλο …………………………. η ένορκος δήλωση που
προνοείται από τον περί Τύπου Νόμο.
Η άδεια χορηγείται με τους ακόλουθους όρους:
Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποστέλλει υπογραμμένα αντίγραφα των εκδόσεων του
εντύπου αυτού στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών εντός 3 ημερών από την ημέρα
έκδοσης.
Σε περίπτωση που το έντυπο κυκλοφορεί στο εξωτερικό και έχει καθιερωθεί περιοδικό ή
εφημερίδα με τον ίδιο τίτλο, πρέπει να εξασφαλίζεται η άδεια του ξένου ιδιοκτήτη για να
είναι οριστική η καταχώρησή του στην Κύπρο.
Η άδεια παραχωρείται υπό τον όρο ότι το λογότυπο και τα τυπογραφικά στοιχεία που θα
χρησιμοποιηθούν δεν θα προσομοιάζουν με οποιοδήποτε τρόπο με κυκλοφορούντα
διεθνή περιοδικά που περιέχουν το όνομα του εν λόγω εντύπου εκτός και αν πάλι
εξασφαλιστεί άδεια.
Η άδεια αυτή ισχύει για ένα χρόνο και αυτομάτως ανανεώνεται εφόσον το έντυπο
συνεχίζει να εκδίδεται κανονικά.

(Γιώργος Παπάκυριακου)
για Διευθυντή
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
Λευκωσία,21.8.08.
Γ.Κ.

