
Ο περί Τύπου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 84(Ι) του 2002  
Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2001 
 Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 43 έως 48, 49 έως 55 και 56 έως 60 της Συνθήκης 

περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
 υλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος.  
145 του 1989 
 77(Ι) του 2001. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τύπου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και 
θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τύπου Νόμους του 1989 έως 2001 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Τύπου Νόμοι του 1989 έως 2002. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

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

(α) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου ορισμού στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 
«'αλλοδαπός' σημαίνει οποιοδήποτε δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης»· και 

 (β) με την προσθήκη στον ορισμό «Κύπριος δημοσιογράφος» μετά τη λέξη «Δημοκρατία» 
(πρώτη γραμμή) των λέξεων «ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 9 του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή από 
πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», και 

 (β) με την προσθήκη μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (τέταρτη γραμμή) των λέξεων «ή από 
πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 
«Καταχώρηση 
δηλώσεων για  
έκδοση  
αποδείξεων. 

12. Δήλωση που κατατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 
του παρόντος Νόμου καταχωρίζεται την ίδια ημέρα στο Υπουργείο, αφού 
καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη όπως καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα 
του παρόντος Νόμου, και εκδίδεται απόδειξη στην οποία φαίνεται η ημερομηνία 
της κατάθεσης. Η απόδειξη αυτή γίνεται δεκτή στο Δικαστήριο ως αποδεικτικό 
στοιχείο του περιεχομένου της δήλωσης στην οποία αναφέρεται.». 

 Τέταρτο  

Παράρτημα. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18 του 
βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 18 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «ή σε 
πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», και 

 (β) με την προσθήκη μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή από 
πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Κατάργηση των 
άρθρων 33 και 34 
του βασικού νόμου. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των άρθρων 33 και 34. 
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7. Το Τρίτο και Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
Τρίτο και Τέταρτο Παράρτημα: 

Αντικατάσταση του 
τρίτου και τέταρτου 
Παραρτήματος του 
βασικού νόμου. 

«ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

(Άρθρο 35(1)) 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Η ΚΑΤΟΧΗ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ 

 

Στοιχεία:  

1. Όνομα και Διεύθυνση κατόχου.  

2. Επιτήδευμα ή επάγγελμα. 

3. Περιγραφή Πιεστηρίου (Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή και τύπος 
πιεστηρίου). 

 

4. Διεύθυνση οικήματος στο οποίο στεγάζεται το τυπογραφείο ή το Τυπογραφικό 
πιεστήριο. 

 

ΔΗΛΩΣΗ  

Εγώ ................................................ από  .......................................................... 

ορκίζομαι και δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθινά. 

 

(Υπογραφή κατόχου)  

Η Ένορκος Δήλωση έγινε ενώπιον μου σήμερα .................................... από τον 
  ....................................................γνωστό σ' εμένα με του οποίου η ταυτότητα 
βεβαιώθηκε ενόρκως από .................................................. γνωστό σ' εμένα). 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

(Άρθρα 9, 10, 12, 35(1), 37(2))   

1. Για έκδοση απόδειξης για έκδοση εφημερίδας από πολίτη της 
Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από Νομικό 
Πρόσωπο που διοικείται ή ελέγχεται από πολίτες της Δημοκρατίας ή 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 9. 

£ 30.00  

2. Για έκδοση εφημερίδας από αλλοδαπό δυνάμει του άρθρου 10. £100.00  

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, αλλοδαπός δεν 
περιλαμβάνει πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

3. Για κατοχή τυπογραφικού πιεστηρίου και ίδρυση τυπογραφείου στη 
Δημοκρατία από αλλοδαπό δυνάμει του άρθρου 35(1). 

£100.00  

4. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού δυνάμει του άρθρου 37(2) £ 5.00».  

8.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε 
ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Τα άρθρα 4, 6 και 7 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση τους 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3612, 21/6/2002 84(I)/2002


