
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ  

ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟ  

 
    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

141(Ι) του 2002. 

 

 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο του 2002 (που θα αναφέρεται μαζί 

ως «ο βασικός νόμος»), και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμοι του 

2002 και 2003. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού  

νόμου. 

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

  

 (α)  Με την προσθήκη σ΄ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, 

των ακόλουθων νέων ορισμών:  

  

  «‘∆ιευθυντής’ σημαίνει το ∆ιευθυντή του Τμήματος. 

  

  ‘∆ικαστήριο’ σημαίνει το αρμόδιο Επαρχιακό ή    

 Οικογενειακό ∆ικαστήριο.». και 

  

 (β) με τη διαγραφή από αυτό των ακόλουθων ορισμών: 

  

  «‘Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών’ και ‘Λειτουργός’.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

από αυτό των λέξεων “ο Προϊστάμενος του Τμήματος” (δεύτερη και 

τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τη λέξη “ο 

∆ιευθυντής”. 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

από την παράγραφο (στ) αυτού της λέξης “Οικογενειακών” (πρώτη 

γραμμή) .  

 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 66 

του βασικού  

νόμου. 

5.  Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού των λέξεων 

“Λειτουργού Μετανάστευσης” (πέμπτη γραμμή) με τη λέξη 

“∆ιευθυντής” .   

       

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (7) αυτού των λέξεων 

“Λειτουργό Μετανάστευσης” (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη 

“∆ιευθυντής” . 

  

 (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (8) αυτού της λέξης 

“Λειτουργός” (πρώτη γραμμή) με τη λέξη “∆ιευθυντής” .και 

  

 (δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (9) αυτού της λέξης 

“Λειτουργός” (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη λέξη 

“∆ιευθυντής”. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 68 

του βασικού 

νόμου. 

 6.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 68 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης “Λειτουργό” (δεύτερη 

γραμμή) με τη λέξη “∆ιευθυντή”. 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 69 

του βασικού 

νόμου. 

 7.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 69 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης “Λειτουργός” (πρώτη 

γραμμή) με τη λέξη “∆ιευθυντής”. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 71 

του βασικού 

νόμου. 

 8.  Το εδάφιο (5) του άρθρου 71 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης “Λειτουργός” (πρώτη 

γραμμή) με τη λέξη “∆ιευθυντής”. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 75 

του βασικού 

νόμου. 

 9.  Το άρθρο 75 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «Προϊστάμενο του Τμήματος» 

(τρίτη γραμμή) και «Προϊστάμενος του Τμήματος» (τέταρτη 

γραμμή) με τις λέξεις “∆ιευθυντή” και “∆ιευθυντής”, αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 76 

του βασικού 

νόμου. 

10.  Το άρθρο 76 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

 

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων 

“Προϊστάμενο του Τμήματος” (τρίτη γραμμή) με τη λέξη 

“∆ιευθυντή” . και 

       

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού των λέξεων 

“Λειτουργό Εγγραφής” (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη 

λέξη “∆ιευθυντή”. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 78 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Το άρθρο 78 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων “Βοηθό Λειτουργό Εγγραφής” 

με τις λέξεις «Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 82 

του βασικού 

νόμου. 

12.  Το άρθρο 82 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή, από την αρχή του κειμένου του, του αριθμού «(1)». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 93 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 93 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

 

 

  

 (α) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού των 

λέξεων “Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών” (πρώτη γραμμή) με 

τις λέξεις “Το Τμήμα” .και 

       

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού των 

λέξεων “στην Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών” με τις λέξεις “στο 

Τμήμα”. 

       

Τροποποίηση  

του άρθρου 95 

του βασικού 

νόμου. 

14.  Το άρθρο 95 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «την Κεντρική 

Υπηρεσία Εκλογών» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις “το Τμήμα”. 

 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 96 

του βασικού 

νόμου. 

15.  Το άρθρο 96 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού των λέξεων “στην Κεντρική 

Υπηρεσία Εκλογών” (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις “στο Τμήμα”. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 100 

του βασικού  

νόμου. 

16.  Το άρθρο 100 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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 (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου 

(1) αυτού των λέξεων “της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών” 

(τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις “του Τμήματος” . 

       

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου 

(1) αυτού των λέξεων «στην Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών» 

(δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις “στο Τμήμα” . 

       

 (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού των λέξεων 

“η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών” (πρώτη γραμμή) με τις 

λέξεις “το Τμήμα” .και 

  

 (δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού των λέξεων 

“η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών» (πρώτη γραμμή) με τις 

λέξεις “το Τμήμα”. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 101 

του βασικού  

νόμου. 

17.  Το άρθρο 101 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

 

  

      (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού των λέξεων 

«Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών» (πρώτη γραμμή) με τις 

λέξεις “Το Τμήμα” .  και 

  

      (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού των λέξεων 

“στην Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, η οποία” (τρίτη και 

τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις “στο Τμήμα, το οποίο”. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 104 

του βασικού 

νόμου. 

18.  Το άρθρο 104 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού των λέξεων “της 

Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών” (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις 

λέξεις “του Τμήματος”. 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 107 

του βασικού 

νόμου. 

19.  Το άρθρο 107 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων “Η Κεντρική Υπηρεσία 

Εκλογών” (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις “Το Τμήμα”. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 123 

του βασικού 

νόμου. 

20.  Το άρθρο 123 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων και αριθμού “το εδάφιο (2) 

του άρθρου” (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις “το άρθρο”. 

  

Κατάργηση του 

άρθρου 125 του 

βασικού νόμου. 

21.  Το άρθρο 125 του βασικού νόμου καταργείται. 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

βασικού νόμου 

και του παρόντος 

Νόμου. 

22. Ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος τίθενται σε ισχύ από τη 

δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας. 

 

 

 

ΛΣΜ/ΓΧ 
23.01.037.2003 
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