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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ' Άρ. 936 της 12ης MA'I-QY 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ 8 
Κανονιστικά! Διοικηρκαι Πράξεις 

'Αριθμός 98 
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 85 ΚΑΙ NQMOL §9 ΤΟΥ 1%61 ΚΑΙ 59 ΤΟΥ 1971) 

Κανονισμοί δυνάμει τ®§; άρθρου 20 

Το Ύττουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει του άρθρου 20 
του περί 'Εγγραφής των Κατοίκων Νόμου χορηγούμενος αύτώ εξου
σίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανςνισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί 'Εγγραφής ·Εφημερΐς 
των Κατοίκων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τοΰ 1972 καΐ θά άνα Κυβερνήσεως, 
γινώσκωνται όμοΟ μετά τών περί 'Εγγραφής τών Κατοίκων Κανό Παράρτημα 
νισμών 1957 και 1967 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οι δασικοί ^ ^ :

1957 
Κανονισμοί»), οί δε βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί ■Επίσημθς 
θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί 'Εγγραφής τών Κατοίκων Κανό Έφημερίς 
νισμοί του 1957 εως 1972. Παράρτημα 

Τρίτον : 
20.10.1967. 

2. Οί δασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται— 
(α) διά τής διαγραφής τής λέξεως «Αποικία», οπουδήποτε αυτή 

έν αύτοΐς απαντάται, και τής αντικαταστάσεως της διά τής 
λέξεως «Δημοκρατία»* 

(β) διά τής διαγραφής τών λέξεων «ό Διοικητής 'Εγγραφής», 
οπουδήποτε αδταί έν αύτοϊς απαντώνται, και τής αντικατα
στάσεως των διά τών λέξεων «ό Λειτουργός Έγγραφης». 

3. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
τής διαγραφής τών' παραγράφων (β) και (δ) και τής έπαναριθμή-
σεως τής παραγράφου (γ) ώς παραγράφου ((3). 

4. Ή παράγραφος (γ) του Κανονισμού 6 τών δασικών Κανονι
σμών τροποποιείται διά τής έξ αυτής διαγραφής τών λέξεων «εκ 
τών Δυνάμεων τής Αυτής Μεγαλειότητος ή» (εβδόμη γραμμή) και 
τών λέξεων «ή (γ)» (ογδόη γραμμή). 

(267) 
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5. Ό Κανονισμός 9 των βασικών Κανονισμών διαγράφεται και 
αντικαθίσταται δια του ακολούθου Κανονισμού : 
«Αίτησις δι' 9. Οιαδήποτε διόρθώσις ή τροποποίησις τών λεπτομε
άντΐΑ£*τ<5"πα" ρειών Δελτίου Ταυτότητος έκτος αλλαγής διευθύνσεως 
Ταυτότητος γίνεται δι αντικαταστάσεως του Δελτίου Ταυτότητος και 
λόγφδιορθώ πάσα αίτησις δια τοιαύτην διόρθωσιν ή τροποποίησιν ύπο
σεως, κ.λ.π., βάλλεται επί του τύπου Γ έν τω Πρώτω ΠΊνακι». 
των έν αύτφ 
λεπτομερειών. 

6. Ό Κανονισμός 13 τών δασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «Λειτουργόν Έγγραφης ή Ύπάλ
ληλον Έγγραφης και ύποβάλη είς αυτόν αΐτησιν» και αντικαταστά
σεως αυτών διά τών λέξεων «Γραφεΐον Έγγραφης». 

7. Ό Κανονισμός 14 τών βασικών Κανονισμών δ ιαγράφετα ι και 
αντικαθίσταται διά τοϋ ακολούθου Κανονισμού : 

«Τρόπος 14.—(1) Το δελτίον ταυτότητος δύναται ν ά αποστολή είς 
αποστολής τον αίτητήν ταχυδρομικώς. 
ταυτότητος και (2) Είζ περίπτωσιν καθ ' ην ό α'ιτητής ήθελε π α ρ α λ ά β ε ι 
απόδειξις το δελτίον ταυτότητος του από το γραφεΐον του Λειτουρ
παρολαβής γ ο ΰ Έ γ γ ρ α φ η ς δέον δπως ύπογράψη σχετικήν άπόδειξιν 
αύτοΟ. παραλαβής ώς ό τύπος ΣΤ έν. τω Πρώτω Πίνακι». 

8. Ό Κανονισμός 15 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «διά την άντικατάστασιν δελτίου 
ταυτότητος δπερ άπωλέσθη ή κατεστράφη» (πρώτη και δευτέρα 
γραμμαί) και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «διά τήν 
άντικατάστασιν δελτίου ταυτότητος ένεκεν απώλειας ή καταστροφής 
αύτου ή οιουδήποτε έτερου λόγου». 

9. Ό Κανονισμός 17 τών βασικών Κανονισμών διοτ/ράφεται, του 
Κανονισμού 18 έπαναριθμουμένου ώς Κανονισμού 17. 

10. Ό Κανονισμός 17 (ώς οδτος έπανηριθμήθη) τών βασικών Κα
νονισμών τροποποιείται διά τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς εκατόν πεντήκοντα λίρας» (δευ
τέρα και τρίτη γραμμαί) και τής αντικαταστάσεως των διά τών 
λέξεων «είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τό εν έτος ή είς πρόστιμον 
μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας (£200) ή εις άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας». 

11. 'Αμφότεροι οί Πίνακες τών βασικών Κανονισμών διαγράφονται 
καΐ αντικαθίστανται διά τών ακολούθων Πινάκων, αντιστοίχως : 

«ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
Τύπος Α. 

Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
(Κανονισμός 7) 

Αίτησις διά παραχώρησιν Δελτίου Ταυτότητος 
είς πρόσωπον δπερ μέχρι τούδε δεν έχει έγγραφη' 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Λεπτομέρειαι αίτητοΟ 

"Ονομα Έπώνυμον 
Τόπος Γεννήσεως 'Ημερομηνία Γεννήσεως 
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Επάγγελμα 'Ιθαγένεια 
Φυλον 
"Ονομα πατρός Έπώνυμον 
Πατρωνυμικόν δνομα μητρός 
Διεύθυνσις κατοικίας 

ΜΕΡΟΣ II 
(Συμπληρώσατε μόνον δ,τι άφορα ύμας) 

Συνεπλήρωσα το δωδέκατον ^τος της ηλικίας μου κατά την 
19 

Άφίχθην εις Κύπρον κατά την 19 
Άπελύθην εκ των τάξεων της 'Αστυνομίας, των Φυλακών, του Πτω
χοκομείου, 'Ασύλου κατά την 19. . . . , 
καΐ αιτούμαι την εκδοσιν Δελτίου Ταυτότητος. . 

Προς ύποστήριξιν της αιτήσεως μου προσκομίζω— 
(α) δύο φωτογραφίας μεγέθους ΊΥζ' 'XI ιΑ' ' ' 
(β) πιστοποιητικόν γεννήσεως, πιστοποιητικών γάμου, διαβατή

ριον, πιστοποιητικόν Ιθαγενείας, ύπ' αριθμόν 

Μαρτυρία Υπαλλήλου Έγγραφης. 

Υπογραφή αΐτητοΰ 
Διά τόν αίτητήν 

Υπογραφή πατρός η κηδεμόνας. 
'Ημερομηνία. 

ΣΗΜ.—Αϊ φωτογραφίαι δέον νά είναι πρόσφατοι καΐ νά παρουσιά
ζωσι εξ ολοκλήρου τό πρόσωπον τοΟ αίτητου, ήτοι τήν κε
φαλήν άνευ καλύμματος, καθώς και αμφότερους τους ώμους. 
Πρόσωπον δπερ συνήθως φέρει κάλυμμα συμφώνως προς 
θρησκευτικά ή φυλετικά έθιμα δύναται νά φέρη τούτο, νοου
μένου δτι τό τοιοΟτον κάλυμμα δέν θά άποκρύπτη τά κύρια 
χαρακτηριστικά του προσώπου του. 

(Τά μέρη 111 και IV είναι δι' όπηρεσιακήν χρήσιν) 

ΜΕΡΟΣ III 
Λειτουργόν 'Εγγραφής, 

Υποβάλλεται προς εκδοσιν Δελτίου Ταυτότητος. 
Είσεπράχθη τό ποσόν : μίλς, 
αριθμός αποδείξεως F 286/286Β 

Ό αίτητής επιθυμεί δπως παραλαβή τό Δελτίον Ταυτότητος του 
από τό γραφεΐον τούτο περί τήν 19 

Υπάλληλος 'Εγγραφής. 
'Ημερομηνία 

ΜΕΡΟΣ IV 
Ή Μκδοσις Δελτίου Ταυτότητος εγκρίνεται. 

Λειτουργός Έγγραφης. 
Ημερομηνία 
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ΜΕΡΟΣ V 
Παρέλαβον σήμερον τό Δελτίον Ταυτότητος μου όπ' άρ. 

Ημερομηνία. 
Υπογραφή αίτητου. 

ΤΥΠΟΣ Β. 

'Αριθμός 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΕΛΤΙΟΜ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ 

Ημερομηνία. Λειτουργός Έγγραφης. 

"Ονομα 

Τόπος Γεννήσεως 

Επάγγελμα 

"Ονομα πατρός 

"Ονομα μητρός 

Διεύθυνσις 

Έπώνυμον 

'Ημερομηνία Γεννήσεως 

' Ι θαγένεια 

Έπώνυμον 

Έπώνυμον 

ΤΥΠΟΣ Γ 
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
(Κανονισμοί 9 και 10) 

Αίτησις δι' αντικατάσταση; Δελτίου Ταυτότητος 
ένεκεν φθοράς, βλάβης, διορθώσεως ή τροποποιήσεως 

έκτος αλλαγής διευθύνσεως. 

Εΐμαι 

Ή μη ν 

ΜΕΡΟΣ 1 

κάτοχος Δελτίου Ταυτότητος ύπ' αριθμόν 

τό όποιον επισυνάπτω/παρέδωσα εις τήν Άστυνομίαν, Άιμενικάς 
'Αρχάς τήν 19 καΐ αΙτοΟμαι 
τήν αντικατάσταση/ τούτου λόγω— 
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(α) φθοράς ή βλάβης προξενηθείσης ένεκεν 
(β) τροποποιήσεως των λεπτομερειών, ήτοι, ονοματεπωνύμου, 

τόπου/χρόνου γεννήσεως, επαγγέλματος, Ιθαγενείας' 
(γ) αλλαγής της φωτογραφίας. 

Λεπτομέρειαι αίτητου 
"Ονομα Έπώνυμον. . . 
Τόπος Γεννήσεως 'Ημερομηνία γεννήσεως 
Επάγγελμα 'Ιθαγένεια. 
Φυλον 
"Ονομα πατρός Έπώνυμον 
Πατρωνυμΐκόν δνομα μητρός ; . . ' 
Διεύθυνσις κατοικίας 

2. Προς ύποστήριξιν της αΐτήσεώς μου προσκομίζω— 
(α) δύο φωτογραφίας μεγέθους VA' 'XVA' ' · 
(β) πιστοποιητικόν γεννήσεως, πιστοποιητικόν γάμου, διαβατή

ριον, πιστοποιητικόν Ιθαγενείας, ύπ* αριθμόν 

Υπογραφή αίτητου. 

(Υπάλληλος Έγγραφης) . 

Ημερομηνία 

ΣΗΜ.—ΑΊ φωτογραφίαι δέον νά είναι πρόσφατοι και νά παρουσιά
ζωσι έξ ολοκλήρου τό πρόσωπον του αίτητου, ήτοι τήν κε
φαλήν άνευ καλύμματος καθώς καΐ αμφότερους τους ώμους. 
Πρόσωπον δπερ συνήθως φέρει κάλυμμα συμφώνως προς 
θρησκευτικά ή φυλετικά έθιμα δύναται νά φέρη τούτο, νοου
μένου δτι τό τοιούτον κάλυμμα δέν θά άποκρύπτη τά κύρια 
χαρακτηριστικά του προσώπου του. 
(Τά μέρη 11 καΐ 111 είναι δι' όπηρεσιακήν χρήσιν) 

ΜΕΡΟΣ Ι·Τ 
Λειτουργόν Έγγραφης, 

Υποβάλλεται προς Κκδοσιν νέου Δελτίου Ταυτότητος είς^άντικατά
στασιν του παλαιού. 
Είσεπράχθη τό ποσόν : μίλς, 
αριθμός αποδείξεως F 286/286Α 

Ό αίτητής επιθυμεί δπως παραλαβή τό Δελτίον Ταυτότητος του 
άπό τό γραφεΐον τοΰτο περί τήν 1 9 . . . . 
'Ημερομηνία 

Υπάλληλος Έγγραφης. 

ΜΕΡΟΣ III 
Ή άντικατάστασις εγκρίνεται. 

Λειτουργός Έγγραφης. 
{Ημερομηνία 
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ΜΕΡΟΣ IV . 
Παρέλαβον σήμερον το Δελτίον Ταυτότητος μου ύπ' άρ, 

Υπογραφή αιτητου. 

Ημερομηνία 

ΤΥΠΟΣ Δ 
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
(Κανονισμός 11) 

Αίτησις δι' άντικατάστασιν Δελτίου Ταυτότητος 
ένεκεν απώλειας ή καταστροφής. 

ΣΗΜ.—Το Μέρος Ι δέον να συμπληρωθή εις 'Αστυνομικόν Σταθμόν, 
το Μέρος 11 ύπό του αιτητου και αϊ λεπτομέρειαι του Μέ
ρους 111 ύπό του Λειτουργού Έγγραφης ή αντιπροσώπου 
αύτοΰ. 

ΜΕΡΟΣ Ι 
'Αριθμός 'Αστυνομικής αναφοράς "Ωρα 
Ημερομηνία 
'Όνομα :..... 'Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος ........ 
Λεπτομέρειαι περί τής απώλειας ή καταστροφής 
"Ονομα του 'Αστυνομικού, δστις εδέχθη την άναφοράν '. .. 
'Αριθμός 
'Αστυνομικός Σταθμός ,. 
ΣΗΜ.—Αίτησις προς τον Λειτουργόν 'Εγγραφής δέον νά ύπρβληθή 

εντός 14 ημερών άπό τής απώλειας ή καταστροφής του 
Δελτίου Ταυτότητος. 

ΜΕΡΟΣ II 
Λεπτομέρειαι αίτητου' 

'Αριθμός απολεσθέντος ή κοααστραφέντος Δελτίου Ταυτότητος 

"Ονομα 'Επώνυμον 
Τόπος Γεννήσεως 'Ημερομηνία γεννήσεως 
'Επάγγελμα. 'Ιθαγένεια 
Φυλον 
"Ονομα πατρός Επώνυμον.... 
Πατρωνυμικόν δνομα μητρός ; 
Διεύθυνσις κοττοικίας 

ΜΕΡΟΣ III 
Δήλωσις προς άντικατάστασιν απολεσθέντος Δελτίου Ταυτότητος 
(Δέον νά γίνη ενώπιον εξουσιοδοτημένου Λειτουργού Έγγραφης) 
Έ γ ώ ό υποφαινόμενος δηλώ 

επισήμως καΐ είλικρινώς δτι αί λεπτομέρειαι at διδόμεναι εις τά 
Μέρη Ι και 11 του παρόντος τύπου είναι, εξ δσων γνωρίζω, όρθαί 
και δτι ουδέποτε παρέδωσα το Δελτίον Ταυτότητος μου ύπ* αριθμόν 

ε'ις οίονδήποτε μη έξουσιοδοτημένον πρόσωπον. 
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Υποβάλλω τήν παρουσαν δήλωσιν, ιτιστεύων δτι αϋτη είναι δρθή 
καΐ γνωρίζων δτι οιοσδήποτε δστις ήθελεν έσκεμμένως κάμει ψευδή 
κατάθεσιν είς οιανδήποτε τοιαύτην δήλωσιν θα υπόκειται είς φυλά
κισιν μή ύπερβαίνουσαν τα τρία έτη ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον 
τάς πεντακόσιας λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

Υπογραφή δηλούντος 

Ή παροΟσα δήλωσις έγένετο ύπό τοΰ ώς άνω αναφερομένου είς 
της 'Επαρχίας 

τη 19 
Υπογραφή και τίτλος πιστοποιουντος προσώπου. 

ΜΕΡΟΣ IV 
Αίτησις προς τον Λειτουργόν 'Εγγραφής 

Υποβάλλω τήν παροΟσοα/ αΐτησιν προς έξέτασιν ύπό του Λειτουρ
γού 'Εγγραφής και αιτούμαι τήν έκδοσιν νέου Δελτίου Ταυτότητος 
είς άντικατάστασιν του άπολεσθέντος/καταστραφέντος Δελτίου. 

Προς ύποστήριξιν της αίτήσεώς μου προσκομίζω— 
(α) δύο φωτογραφίας μεγέθους iVa' 'XVA''' 
(β) πιστοποιητικόν. γεννήσεως, πιστοποιητικόν γάμου, διαβατή

ριον, πιστοποιητικόν ιθαγενείας, ύπ' αριθμόν 

Μάρτυς 

(Υπάλληλος 'Εγγραφής) 

Υπογραφή αίτητου. 
Ημερομηνία 

ΣΗΜ.—Αϊ φωτογραφίαι δέον νά έΐναι πρόσφατοι και να παρουσιά
ζωσίν έξ ολοκλήρου τό πρόσωπον .του αίτητου, ήτοι τήν κε
φαλήν άνευ καλύμματος καθώς και αμφότερους τους ώμους. 
Πρόσωπον δπερ συνήθως φέρει κάλυμμα συμφώνώς προς 
θρησκευτικά ή φυλετικά εθιμά'δύναται νά φέρη τοΒτο, νοου
μένου δτι τό τοιούτον κάλυμμα δεν θά άποκρύπτη. τά κύρια 
χαρακτηριστικά του προσώπου του. 
(Τά Μέρη V και VI είναι δ Γ'υπηρεσιακή ν χρήσιν) 

ΜΕΡΟΣ V 
Λειτουργόν Έγγραφης, 

Υποβάλλεται προς εκδοσιν νέου Δελτίου Ταυτότητος είς άντικατά
στασιν του παλαιού. 
ΕΊσεπράχθη τό ποσόν μίλς, 
αριθμός αποδείξεως F 286Α/286Β 

Ό α'ιτητής επιθυμεί δπως παραλαβή τό Δελτίον Ταυτότητος του άπό 
τό γραφεΐον τούτο περί τήν 19 

'Ημερομηνία 
Υπάλληλος Έγγραφης. 
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ΜΕΡΟΣ VI 
Ή άντικατάστασις εγκρίνεται. 

Λειτουργός Έγγραφης 
Ημερομηνία 

ΜΕΡΟΣ VII 
Παρέλαδον σήμερον το Δελτίον Ταυτότητος μου ύπ' άρ 

Υπογραφή αίτητοΟ. 
'Ημερομηνία 

ΤΥΠΟΣ Ε. 
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
(Κανονισμός 13) 

Κοινοποίησις αλλαγής διευθύνσεως 

Λειτουργόν Έγγραφης, 
Είμαι κάτοχος του υπ' αριθμόν 

Δελτίου Ταυτότητος και πληροφορώ υμάς δτι ή νέα μου διεύθυνσις 
είναι 
Πλήρες όνοματεπώνυμον 

Υπογραφή. 
Έν ,. . . . . . . . . . . 
η '·■·.·■ 

ΤΥΠΟΣ ΣΤ. 
Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΝΟ ΠΣΜΟΙ 
(Κανονισμός 14(2)) 

Άπόδειξις παραλαβής Δελτίου Ταυτότητος 

Έλοίβον παρά τοΟ Λειτουργού Έγγραφης το Δελτίον Ταυτότητος 
μου ύπ' αριθμόν 
Πλήρες όνοματεπώνυμον οάτητου. . 

Υπογραφή αίτητου. 
Έν 

Τη · 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑ: 

Δικαιώματα 

Περιπτώσεις εισπράξεως 
Δικαιωμάτων 

(α) "Εκδοσις Δελτίου Ταυτότητος 
(β) Άντικατάστασις Δελτίου Ταυτότη

τος ένεκεν διορθώσεως f\ τροποποιήσεως 
λεπτομερειών f\ αλλαγής της φωτογραφίας. 

(γ) Άντικατάστασις Δελτίου Ταυτότη
τος ένεκεν φθοράς ή δλάβης 

(δ) Άντικατάστασις απολεσθέντος ή κα
ταστραφέντος Δελτίου Ταυτότητος 

Δικαιώματα 
Πρόσωπα 
κάτω τών 
16 ετών 

250 μίλς 

250 μίλς 

250 μίλς 

250 μίλς 

Πρόσωπα 
άνω τών 
16 ετών 

500 μιλς 

250 μίλς 

250 μίλς 

600 μίλς 

Έξεδόθησαν τη 5η Αυγούστου 1971 
(Υ.Ε. 51/67/2.) 


