
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4629, 1.12.2017  Ν. 168(Ι)/2017 

Ν. 168(Ι)/2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2015 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

141(Ι) του 2002 

65(Ι) του 2003 

76(Ι) του 2003 

62(Ι) του 2004 

13(Ι) του 2006 

123(Ι) του 2007 

92(Ι) του 2009 

81(Ι) του 2010 

44(Ι) του 2011 

36(Ι) του 2013 

174(Ι) του 2013 

15(Ι) του 2015 

16(Ι) του 2015 

44(Ι) του 2015 

166(Ι) του 2015. 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως (Αρ. 4) του 2015 (που στο 

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμοι του 2002 έως 2017.  

 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2 

του βασικού  

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

   

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

των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:  
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 «“ληξιαρχικό μητρώο” σημαίνει το μητρώο το οποίο τηρεί ο 

Ληξίαρχος και στο οποίο καταχωρίζει τις γεννήσεις και τους 

θανάτους της Επαρχίας του· 

 

“μητρώο πολιτών της Δημοκρατίας” σημαίνει το μητρώο στο 

οποίο εγγράφονται όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· 

 

“πρόσωπο κυπριακής καταγωγής” σημαίνει πρόσωπο το οποίο 

γεννήθηκε στην Κύπρο, πριν από τις 16 Αυγούστου 1960, κατά 

το χρόνο που οι γονείς του διέμεναν συνήθως στην Κύπρο, και 

περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που κατάγεται από τέτοια 

πρόσωπα·»·  

  

 (β)  με την αντικατάσταση από αυτό των ορισμών των όρων 

«εγγραφή» και «θνησιγονία» με τους ακόλουθους νέους 

ορισμούς, αντίστοιχα:  

 

«“εγγραφή” σημαίνει την καταχώριση προσωπικών στοιχείων 

των κατοίκων της Κύπρου στα μητρώα που καθορίζονται στον 

παρόντα Νόμο· 

  

 “θνησιγονία” σημαίνει το θάνατο εμβρύου το οποίο γεννιέται με 

βάρος τουλάχιστον πεντακοσίων (500) γραμμαρίων ή με ηλικία 

κύησης τουλάχιστον είκοσι δύο (22) συμπληρωμένων 

εβδομάδων ή με μήκος σώματος από την κορυφή της κεφαλής 

έως την πτέρνα τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εκατοστόμετρων·». 

και 

  

 (γ)  με την αντικατάσταση από αυτό των όρων «αρχείο πληθυσμού» 

και «έντυπο καταχώρησης θανάτου» και των ορισμών αυτών με 

τους ακόλουθους νέους όρους και τους ορισμούς τους, 

αντίστοιχα:  
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   «“Αρχείο Πληθυσμού” σημαίνει το Αρχείο στο οποίο συλλέγονται 

και συγκεντρώνονται τα προσωπικά στοιχεία για το σύνολο των 

κατοίκων της Κύπρου και περιλαμβάνει το μητρώο πολιτών της 

Δημοκρατίας, το ληξιαρχικό μητρώο, το ειδικό μητρώο 

καταχώρισης γεννήσεων Κυπρίων πολιτών οι οποίες 

επεσυνέβησαν εκτός Κύπρου, το ειδικό μητρώο θανάτων 

Κυπρίων πολιτών οι οποίοι επεσυνέβησαν εκτός Κύπρου, τον 

εκλογικό κατάλογο, το μητρώο δελτίων ταυτοτήτων και το μητρώο 

αλλοδαπών· 

 

   “ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου” σημαίνει το έντυπο με το 

οποίο παρέχονται στο Ληξίαρχο λεπτομέρειες που αφορούν το 

θάνατο σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Νόμου·». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 19 

του βασικού  

νόμου. 

3.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

 «(3) Με την καταχώριση γέννησης προσώπου το οποίο έχει την 

κυπριακή υπηκοότητα, το πρόσωπο αυτό εγγράφεται αυτόματα και 

στο μητρώο πολιτών της Δημοκρατίας.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 20 

του βασικού  

νόμου. 

4.  Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «έντυπο καταχώρησης θανάτων» 

(τρίτη γραμμή) με τη φράση «ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου, 

όπως αυτό καθορίζεται από το Διευθυντή,». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 22 

του βασικού  

νόμου. 

5.  Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «έντυπο καταχώρησης θανάτου» 

(έκτη και έβδομη γραμμή) με τις λέξεις «ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης 

θανάτου». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 23 

του βασικού  

νόμου. 

6.  Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  

 

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

   

  «Έντυπο ιατρικής πιστοποίησης θανάτου.». 

   

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης 

«καταχώρησης» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «ιατρικής 

πιστοποίησης»· και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της λέξης 

«καταχώρησης» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «ιατρικής 

πιστοποίησης». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 24 

του βασικού  

νόμου. 

7.  Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  

 

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

«έντυπο καταχώρησης θανάτου» (δεύτερη γραμμή) με τις 

λέξεις «ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου»· και 

   

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

«έντυπο καταχώρησης θανάτου» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή) με τις λέξεις «ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης 

θανάτου». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 25 

του βασικού  

8.  Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «έντυπο καταχώρησης θανάτου» 
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νόμου. (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης 

θανάτου». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 26 

του βασικού  

νόμου. 

9.  Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) Με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «εντύπου 

καταχώρησης θανάτου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τις 

λέξεις «ληξιαρχικού εντύπου δήλωσης θανάτου»· και 

   

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού της 

φράσης «Πιστοποίηση θανάτου από ιατρό» (πρώτη 

γραμμή) με τη φράση «Ιατρική πιστοποίηση θανάτου». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού  

νόμου. 

10.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «το έντυπο καταχώρησης 

θανάτου» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «, μαζί με ένα από τα έντυπα 

που αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος Νόμου, το ληξιαρχικό 

έντυπο δήλωσης θανάτου». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 28 

του βασικού  

νόμου. 

11.  Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «έντυπο 

καταχώρησης θανάτου» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «ληξιαρχικό 

έντυπο δήλωσης θανάτου». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου  31 

του βασικού  

νόμου. 

12.  Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   

 (α) Με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «ιατρικό 

πιστοποιητικό» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «έντυπο 

ιατρικής πιστοποίησης». 
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 (β) με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «εντύπου 

καταχώρησης θανάτου» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις 

«ληξιαρχικού εντύπου δήλωσης θανάτου»· και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «έντυπο 

καταχώρησης θανάτου» (έκτη γραμμή) με τις λέξεις 

«ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου  33 

του βασικού  

νόμου. 

13.  Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ανάκριση» (τρίτη γραμμή), 

της φράσης «και στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου  41 

του βασικού  

νόμου. 

14.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 

41 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο 41: 

 «Διόρθωση 

λάθους. 

41. Ο Διευθυντής εγκρίνει τη διόρθωση λάθους σε 

καταχώριση στο Αρχείο Πληθυσμού η οποία προέκυψε εξ 

αβλεψίας των αρμόδιων λειτουργών που προέβησαν 

στην εν λόγω καταχώριση.». 

  

Τροποποίηση  

του τίτλου του 

ΜΕΡΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΥ του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΤΡΙΤΟΥ 

του βασικού 

νόμου. 

15. Ο τίτλος του ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ του 

βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο τίτλο:  

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Εγγραφή πολιτών της Δημοκρατίας και δελτία ταυτότητας». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 59 

του βασικού  

νόμου. 

16.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή από αυτό του σημείου του κόμματος και 

της φράσης «, όπως ήθελε καθοριστεί με Κανονισμούς,» 

(πρώτη και δεύτερη γραμμή)·  

   

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (στ) αυτού της 

λέξης «ιθαγένεια» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 

«κοινότητα»· και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος 

της παραγράφου (θ) αυτού με το σημείο του κόμματος και 

με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου  (ι):  

 

«(ι) η θρησκευτική ομάδα.».  

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 60 

του βασικού  

νόμου. 

17.  Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   

 (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (1): 

  

 «(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 

84, τα πρόσωπα που έχουν την κυπριακή υπηκοότητα και 

βρίσκονται στη Δημοκρατία εγγράφονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου: 
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 Νοείται ότι, σε περίπτωση που τέτοια πρόσωπα δεν έχουν 

εγγραφεί, υποχρεούνται να το πράξουν εντός τεσσάρων (4) 

μηνών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία.»· και 

  

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

παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) πιο πάνω» (πρώτη 

γραμμή) με τη φράση «στο εδάφιο (1)». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την  

προσθήκη νέου 

άρθρου 73Α. 

18.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 73 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 73Α:  

  «Παράδοση 

διαβατηρίου και 

δελτίου ταυτότητας 

σε περίπτωση 

καταδίκης. 

73Α.- (1) Ο Διευθυντής Φυλακών 

ενημερώνει το Τμήμα σε περίπτωση 

καταδίκης πολίτη της Δημοκρατίας σε ποινή 

φυλάκισης ενός (1) έτους και άνω και ο 

καταδικασθείς πολίτης υποχρεούται να 

παραδώσει σε αυτόν, αμέσως και εν πάση 

περιπτώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από την καταδίκη του, το διαβατήριο και το 

δελτίο ταυτότητάς του.  

   

  (2)  Σε περίπτωση που ο 

καταδικασθείς πολίτης της Δημοκρατίας δεν 

παραδώσει για οποιοδήποτε λόγο το 

διαβατήριο και το δελτίο ταυτότητάς του στο 

Διευθυντή Φυλακών εντός της 

προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας, 

ο Διευθυντής ακυρώνει το διαβατήριο και το 

δελτίο ταυτότητας, εάν αυτά βρίσκονται σε 

ισχύ.». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 85 

του βασικού  

νόμου. 

19. Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α)  

 

Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού των 

λέξεων «έντυπο καταχώρησης θανάτου» (τρίτη γραμμή) με τις 

λέξεις «ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου»· και 

   

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

λέξεων «έντυπο καταχώρησης θανάτου» (δεύτερη και τρίτη 

γραμμή) με τις λέξεις «ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 90 

του βασικού  

νόμου. 

20. Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) 

αυτού της λέξης «τριών» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 

«τεσσάρων (4)». και 

   

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«μαζί» (τριακοστή γραμμή), της φράσης «, εξαιρουμένης της 

περίπτωσης καταδίκης προσώπου για αδίκημα σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου (α), λόγω παράλειψης εγγραφής στο 

Αρχείο Πληθυσμού εντός τεσσάρων (4) μηνών, για την οποία το 

εν λόγω πρόσωπο υπόκειται μόνο σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 109 

του βασικού  

νόμου. 

21.  Το άρθρο 109 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης 

«οποιοσδήποτε από τους γονείς του ήταν πολίτης της 

Δημοκρατίας ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο της γέννησής 

του δε ζούσαν οι γονείς του, οποιοσδήποτε από αυτούς, θα 

εδικαιούτο,» (δεύτερη μέχρι τέταρτη γραμμή) με τη φράση «ήταν 

πολίτης της Δημοκρατίας οποιοσδήποτε γονέας αυτού ή, σε 

περίπτωση κατά την οποία δεν ζούσε ο γονέας αυτός κατά το 

χρόνο της γέννησης του εν λόγω προσώπου, ο γονέας αυτός 

θα εδικαιούτο,». και 

  

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης 

«οποιοσδήποτε από τους γονείς του ήταν πολίτης της 

Δημοκρατίας ή σε περίπτωση που οι γονείς του δε ζούσαν, κατά 

το χρόνο της γέννησής του, οποιοσδήποτε από αυτούς θα 

εδικαιούτο,» (δεύτερη μέχρι τέταρτη γραμμή) με τη φράση «ήταν 

πολίτης της Δημοκρατίας οποιοσδήποτε γονέας αυτού ή, σε 

περίπτωση κατά την οποία δεν ζούσε ο γονέας αυτός κατά το 

χρόνο της γέννησης του εν λόγω προσώπου, ο γονέας αυτός 

θα εδικαιούτο,». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 110 

του βασικού 

νόμου. 

 

22.  Το άρθρο 110 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της τρίτης επιφύλαξης 

του εδαφίου (2) αυτού με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης τέταρτης επιφύλαξης:  

  

 «Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, πρόσωπο που απέκτησε την 

κυπριακή υπηκοότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

δεν δύναται να μεταφέρει το δικαίωμα εγγραφής ως Κυπρίου πολίτη σε 

τέκνο του που δεν είναι τέκνο του/της συζύγου ή σε επόμενο αλλοδαπό 

ή αλλοδαπή σύζυγο, ανάλογα με την περίπτωση.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 113 

23.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 113 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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του βασικού  

νόμου. 

 (α)  Με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη 

«πολιτογραφημένο» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «δυνάμει 

των διατάξεων του άρθρου 111 ή εγγεγραμμένο πρόσωπο 

δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 110»· και 

  

 (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

  

 «(γ) μέσα σε δέκα (10) χρόνια από την εγγραφή ή 

πολιτογράφησή του καταδικάστηκε σε οποιαδήποτε 

χώρα σε φυλάκιση για ιδιαιτέρως ειδεχθές αδίκημα ή 

για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα, νοουμένου 

ότι η εν λόγω καταδίκη αφορά αδίκημα το οποίο 

αποτελεί και στη Δημοκρατία αδίκημα το οποίο είναι 

ιδιαιτέρως ειδεχθές ή ενέχει ηθική αισχρότητα και το 

οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης.». 

  

 


