
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ 

-----------------------   

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 285 

26 του 1959 

19 του 1960 

21 του 1964 

29 του 1966 

59 του 1966 

53 του 1968 

43 του 1972 

78 του 1986 

18 του 1987 

69 του 1987 

248 του 1988 

27 του 1989 

227 του 1989 

42 του 1990 

99 του 1990 

192 του 1991 

36(Ι) του 1992 

8(Ι) του 1993 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Αστυνομίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως “ο 

βασικός νόμος”). 
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64(Ι) του 1996 

94(Ι) του 1998 

112(Ι) του 1999 

36(Ι) του 2002 

68(Ι) του 2003. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη σ’ 

αυτό νέων 

άρθρων. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, 

αμέσως μετά το άρθρο 7 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

  

 «Τήρηση 

Αρχείου 

Προηγούμενων 

Καταδικών. 

7Α.  Για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικών 

ποινικού μητρώου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας 

τηρεί Αρχείο Προηγουμένων Καταδικών.   

   

 Έκδοση 

πιστοποιητικών 

ποινικού 

μητρώου. 

7Β.  (1)  Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ή 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένος από αυτόν 

αξιωματικός εκδίδει, ύστερα από σχετική αίτηση 

αιτητή ή δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον 

αιτητή προσώπου, αφού βεβαιωθεί ότι το 

μητρώο του αιτητή είναι λευκό, πιστοποιητικό 

λευκού ποινικού μητρώου: 
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  (α) σε πολίτη της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ή 

    

  (β) σε αλλοδαπό που διαμένει νόμιμα στην 

Κύπρο για έξι τουλάχιστον μήνες. 

    

    (2)  Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ή κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός 

εκδίδει, ύστερα από σχετική αίτηση του αιτητή ή 

δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον αιτητή 

προσώπου, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 

στο οποίο αναφέρονται οι καταδίκες που τον 

αφορούν: 

   

  (α) σε πολίτη της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ή 

    

  (β) σε αλλοδαπό που διαμένει νόμιμα στην 

Κύπρο για έξι τουλάχιστον μήνες. 

    

Ε  . Ε  .  Π   α  ρ  . Ι ( I ) ,  Α  ρ  . 3 7 9 1 ,  3 1 / 1 2 / 2 0 0 31 9 6 ( I ) / 2 0 0 3



 4

  

70 του 1981

134 του 1988.

138(Ι) του 2001.

  (3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί 

Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου και 

του περί Επεξεργασίας ∆εδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 

Ατόμου) Νόμου, για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόμου παρέχεται πιστοποιητικό 

λευκού ποινικού μητρώου και σε όσους έχουν 

καταδικαστεί για πρώτη φορά για αδίκημα για το 

οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης όχι 

μεγαλύτερη των τριών μηνών ή πρόστιμο όχι 

μεγαλύτερο των χιλίων λιρών. 

   

  

 

 

   (4)  Ανεξάρτητα από την επιβληθείσα ποινή 

και νοουμένου ότι οι καταδίκες δεν έχουν 

αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί 

Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμους 

δεν εκδίδεται πιστοποιητικό λευκού ποινικού 

μητρώου, αναφορικά με καταδίκη, για τα 

ακόλουθα αδικήματα: 

   

  (α) Αδικήματα εναντίον της ∆ημόσιας 

Τάξεως, άρθρα 36 - 42, Κεφ. 154. 

    

  (β) Φόνο εκ προμελέτης και απόπειρα, 

άρθρο 203, Κεφ. 154. 
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  (γ) Ανθρωποκτονία και απόπειρα, άρθρα 

205, 209, 214, Κεφ. 154. 

    

  (δ) Αδικήματα κατά των ηθών, άρθρα 144-

177, Κεφ. 154. 

    

  (ε) Ληστεία και απόπειρα, άρθρα 282-286, 

Κεφ. 154. 

    

  (στ) ∆ιάρρηξη, άρθρα 291-296, Κεφ. 154. 

    

  (ζ) Κλοπή, άρθρο 255-272, Κεφ. 154. 

    

  (η) Εμπρησμός και απόπειρα, άρθρα 315-

316, Κεφ. 154. 

    

  

 

29 του 1977

67 του 1983

20(Ι) του 1992

5(Ι) του 2000

41(Ι) του 2001.

(θ) Οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση 

του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 

Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου. 
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  (ι) Εκρηκτικές Ύλες, εκτός από φυσσίγγα, 

άρθρο 4(4), Κεφ. 54. 

    

  

 

38 του 1976

28(Ι) του 1992

19(Ι) του 1994

96(Ι) του 1994

50(Ι) του 1995

138(Ι) του 2000.

(ια) Εισαγωγή/Κατοχή/Μεταφορά/Χρήση 

απαγορευμένου τύπου πυροβόλου 

όπλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί 

Πυροβόλων Όπλων Νόμου.». 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

3.  το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη νέας παραγράφου (κ) αμέσως μετά την 

παράγραφο (θ) αυτού: 

  

 «(κ) τον τύπο της αίτησης και το τέλος για έκδοση 

πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, τον τύπο του 

πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου και του 

πιστοποιητικού ποινικού μητρώου: 
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Τρίτος 

Πίνακας, 

Μέρος Ι, 

Μέρος ΙΙ, 

Μέρος ΙΙΙ. 

      Νοείται ότι  μέχρι την έκδοση Κανονισμών, ο 

τύπος της αίτησης για έκδοση ποινικού μητρώου θα 

είναι όπως καθορίζεται στον Τρίτο Πίνακα, Μέρος Ι, 

ο τύπος του πιστοποιητικού λευκού ποινικού 

μητρώου θα είναι όπως καθορίζεται στον Τρίτο 

Πίνακα, Μέρος ΙΙ και ο τύπος πιστοποιητικού 

ποινικού μητρώου όπως καθορίζεται στον Τρίτο 

Πίνακα, Μέρος ΙΙΙ:  

   

       Νοείται περαιτέρω ότι μέχρι την έκδοση 

Κανονισμών, το τέλος της αίτησης για την έκδοση 

των πιο πάνω πιστοποιητικών είναι δέκα λίρες.». 

 

 

 

 

ΕΗ/ΓΧ 
23.01.276.2002 
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
 
                       
                                          ΚΥΠΡΙΑΚΗ               ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
                                                                                             ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ   
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
-----------------   

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
1. Ονοματεπώνυμο: .................................................................................................. 
 (Κεφαλαία) 
 

2. Παρούσα ∆ιεύθυνση και από πότε ....................................................................... 

(Αναφέρετε χωριό/πόλη, οδό, αριθμό και ταχυδρομικό τομέα) 

 

3. Υπηκοότητα (μόνο για αλλοδαπούς) .................................................................... 

4. Αρ. ∆ιαβατηρίου ....................................... Ημερ. Έκδοσης .................................. 

Τόπος Έκδοσης .................................................................................................... 

5. Σκοπός που ζητείται το πιστοποιητικό .................................................................. 

6. Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας ........................................................................................ 

 

Ημερομηνία ...................................   ................................................. 

                    Υπογραφή αιτητή 

 

 

 

Κάθε αίτηση να συνοδεύεται από: 

 

1. Απόδειξη πληρωμής (F. 107) για το ποσό των £10 από τον Αστυνομικό 

∆ιευθυντή της Επαρχίας ή το Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών. 

2. ∆ελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. 

3. Έντυπα αιτήσεως μπορούν να εξασφαλίζονται από οποιοδήποτε Αστυνομικό 

Σταθμό ή το ∆ιαδίκτυο στην Ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου στη διεύθυνση 

www.police.gov.cy. 
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MONO ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

-----------------------      

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ∆ΙΚΩΝ 

 

Α. Έλεγχος στοιχείων 

 

Ι. Ημερομηνία Παραλαβής ................................................................................ 
 
ΙΙ. Τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση ελέγχθηκαν και βρέθηκαν 

όρθα/λανθασμένα. 
 
 
Ημερομηνία ................................    ...................................... 
          Υπογραφή 
 

Β. Έλεγχος Ποινικού Μητρώου 

 

Ι. Ο αιτητής δε βαρύνεται με καταδίκες. 
 
ΙΙ. Ο αιτητής βαρύνεται με καταδίκες. 
 (Αρ. Ποινικού Μητρώου ...........................)  
 
 Καταδίκη ........................................................................................................  
 .......................................................................................................................  
 
Ημερομηνία ................................    ......................................  
          Υπογραφή 

 

Γ. Στοιχεία Πιστοποιητικού 

 

Πιστοποιητικό με αριθμό ................. εκδόθηκε την ................................. με τις  

ακόλουθες οπισθογραφήσεις: 

 

Ημερομηνία ...........................................   .................................. 
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                Υπογραφή   
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 
 
                                          ΚΥΠΡΙΑΚΗ               ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
                                                                                             ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ   
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
-----------------   

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 

Αριθμός Απόδειξης:  .............................       Λευκωσία, ..........................  

 

Βεβαιούται ότι ο/η .................................................................................................. από 

.............................................................. δεν έχει οποιαδήποτε προηγούμενη καταδίκη. 

 

Ο έλεγχος έγινε από τα αρχεία που τηρούνται στο Αρχείο Προηγούμενων 

Καταδικών που τηρεί η Αστυνομία της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 

 

-----------------------------------  

 

∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/∆ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  

(μόνο για αλλοδαπούς) 

Αρ.                              ...........................   ................................................ 

Ημερομηνία Έκδοσης ...........................   ................................................ 

Τόπος Έκδοσης          ...........................   Αρ. ∆.Τ..................................... 

  

 

 

-------------------------------------- 

 

 

 ................................... 

Αρχηγός Αστυνομίας 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
 
 
                                          ΚΥΠΡΙΑΚΗ               ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
                                                                                             ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ   
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
-----------------   

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 

Αριθμός Απόδειξης .....................................  Λευκωσία, ..............................  
 
Βεβαιούται ότι ο/η ............................................................................................. έχει τις 
πιο κάτω καταδίκες: 
 

1. .......................................................................................................................... 
 
2. .......................................................................................................................... 
 
3. ..........................................................................................................................   
 

Ο έλεγχος έγινε από τα αρχεία που τηρούνται στο Αρχείο Προηγούμενων 

Καταδικών που τηρεί η Αστυνομία της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 

 

-----------------------------------  

 

∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ή 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  

(μόνο για αλλοδαπούς) 

Αρ.                              ...........................   ................................................ 

Ημερομηνία Έκδοσης ...........................   ................................................ 

Τόπος Έκδοσης          ...........................   ................................................ 

   Αρ. ∆.Τ. ................................. 

 

-------------------------------------- 

 

                                                                                                    ................................... 

                   Αρχηγός Αστυνομίας 
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