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Ο περί Εγγραφής των Κατοίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

(α) 

(β) 

(γ) 

Αριθμός 176 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής των Κατοίκων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Εγγραφής των Κατοίκων Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 ,του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
εξής: 

Με την ένθεση σ* αυτό των λέξεων «και χρώμα» μετά τις λέξεις 
«καθορισμένο τύπο» (τρίτη γραμμή). 
Με την αντικατάσταση της τελείας που βρίσκεται στο τέλος του 
με δύο τελείες. 
Με την προσθήκη μετά τις δύο τελείες των ακόλουθων 
επιφυλάξεων: 

«Νοείται ότι μπορεί να καθοριστεί διαφορετικός τύπος και 
διαφορετικό χρώμα για τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται 
σε αλλοδαπά πρόσωπα: 

Νοείται περαιτέρω ότι τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται 
σε αλλοδαπά πρόσωπα ισχύουν μέχρι δώδεκα (12) μήνες από 
την έκδοση τους και μπορούν, στην περίπτωση αλλοδαπών 
προσώπων που παραμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία μετά την 
πιο πάνω περίοδο, να ανανεώνονται για διαδοχικά χρονικά 
διαστήματα μέχρι δώδεκα (12) μήνες, αφού καταβληθούν τα 
καθορισμένα τέλη ανανέωσης.». 

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την ένθεση σ' αυτό των λέξεων «για την ανανέωση δελτίου ταυτότητας 
ή» μετά τη λέξη «αίτηση» (πρώτη γραμμή). 

4. Η παράγραφος (ί) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την ένθεση σ' αυτή των λέξεων «ακύρωση, λήξη,» 
μετά τη λέξη «απώλεια» (τρίτη γραμμή). 

5.—(1) Η παράγραφος (β) του άρθρου 20 του βασικού νόμου 
αντικαθίσταται με την ακόλουθη παράγραφο: 

«(β) που να καθορίζουν τον τύπο και το χρώμα των δελτίων 
ταυτότητας: 

Νοείται πως μπορεί να καθορίζεται διαφορετικός τύπος και 
διαφορετικό χρώμα για τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται σε 
αλλοδαπά πρόσωπα.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 85 
59 του 1967 
59 του 1971. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 
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(2) Η παράγραφος (γ) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την ένθεση σ' αυτή: 
(α) Των λέξεων «και, προκειμένου περί αλλοδαπού προσώπου, τη 

διάρκεια ισχύος ή την ανανέωση ή επανέκδοση δελτίου 
ταυτότητας που έχει λήξει» μετά τη λέξη «προσώπου» (δεύτερη 
γραμμή)* και 

(β) των λέξεων «ανανέωση ή επανέκδοση» μετά τη λέξη «διόρθωση» 
(τέταρτη γραμμή). 


