
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3497 της 4ης ΜΑ Ι ΟΥ 2001 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Αρχείου Καταγραφής Μητρικών και Περιγεννητικών Θανάτων Νόμος του 2001
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 88(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
 ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Καταγραφής Μητρικών και 
Περιγεννητικών Θανάτων Νόμος του 2001. 

Συνοπτικός τίτλος. 

2. «Αρχείο» σημαίνει το αρχείο που ιδρύεται με βάση το άρθρο 3· Ερμηνεία. 

«άμεσος μητρικός θάνατος» σημαίνει το θάνατο που είναι αποτέλεσμα μαιευτικών 
επιπλοκών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της λοχείας· 

 

«αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών» είναι η επεξεργασία που διεξάγεται 
στο σύνολο της ή εν μέρει με αυτόματο τρόπο· 

 

«έμμεσος μητρικός θάνατος» σημαίνει το μητρικό θάνατο που είναι αποτέλεσμα 
ασθένειας που παρουσιάζεται στη διάρκεια ή μετά από εγκυμοσύνη, τοκετό ή λοχεία· 

 

«επεξεργασία πληροφοριών» είναι η συστηματική συλλογή, καταχώρηση, συσχέτιση, 
τροποποίηση, διαγραφή και μετάδοση προσωπικών πληροφοριών με τη χρήση ή χωρίς 
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και η χρησιμοποίηση μαθηματικών μεθόδων για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων από τις πληροφορίες αυτές· 
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«μητρικός θάνατος» σημαίνει το θάνατο γυναίκας από οποιαδήποτε αιτία κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης ή σαράντα δύο μέρες μετά τη λήξη της ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια της κύησης και περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο μητρικό θάνατο και δεν 
περιλαμβάνει θάνατο από τυχαία αιτία άσχετη με την εγκυμοσύνη· 

 «περιγεννητικός θάνατος» σημαίνει το θάνατο— 
 (α) εμβρύου που επισυμβαίνει μετά την εικοστή τέταρτη εβδομάδα της κύησης 

ή τη λήξη της. ή 
 (β) βρέφους που επισυμβαίνει μέχρι και δώδεκα μήνες μετά τη γέννηση του· 

 «προσωπική πληροφορία» είναι αυτή που αναφέρεται σε συγκεκριμένο φυσικό 
πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα η οποία δύναται να προσδιοριστεί ατομικά. 

Ίδρυση 
Αρχείου. 

3.—(1) Ιδρύεται Αρχείο καταγραφής μητρικών και περιγεννητικών θανάτων, η 
ρύθμιση και η λειτουργία του οποίου καθορίζονται με κανονισμούς, που θα κατατεθούν 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόμου. 

 (2) Το Αρχείο τελεί υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. 
Προστασία 
προσωπικών 
πληροφοριών. 

Αδικήματα και 
ποινές. 

4.  Η αυτοματοποιημένη τήρηση και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών 
ρυθμίζεται με την έκδοση Κανονισμών οι οποίοι πρέπει να βασίζονται στις πρόνοιες της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία του Ατόμου σχετικά με την Αυτόματη 
Επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών του 1981. 

5.  Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των 
Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή δύο χιλιάδων λιρών ή σε φυλάκιση δύο 
ετών ή και στις δύο ποινές μαζί. 
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