
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟ 

 
 
 
 
 
Συνοπτικός τίτλος. 
 
 
 

141(Ι) του 2002 
  65(Ι) του 2003 
  76(Ι) του 2003 
  62(Ι) του 2004 
  13(Ι) του 2006. 

            Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου 

Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως 

2006 (που στη συνέχεια 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 2007. 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

ένθεση σ΄ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
  
 «πιστοποιητικό εκτοπισμένου δυνάμει καταγωγής» 

σημαίνει πιστοποιητικό που, σύμφωνα με το άρθρο 121Α, 

εκδίδεται σε πρόσωπα, των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα 

είναι εκτοπισθέντες·». 
  
Προσθήκη νέου 
άρθρου 121Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 121 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:  
  
 «Πιστοποιητικό 

εκτοπισμένου 

δυνάμει 

καταγωγής. 

 

 

 

 

 
Πέμπτος 

Πίνακας. 

121Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του 

παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, 

πρόσωπο, του οποίου ο πατέρας ή η μητέρα 

θεωρείται εκτοπισθείς ή εκτοπισθείσα, αντίστοιχα, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 119, μπορεί 

να ζητήσει από το Διευθυντή την έκδοση σ΄ αυτόν, 

πιστοποιητικού εκτοπισμένου δυνάμει καταγωγής, 

στον τύπο που καθορίζεται στον Πέμπτο Πίνακα 

του παρόντος Νόμου.  
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  (2) Το πιστοποιητικό, που εκδίδεται δυνάμει 

του εδαφίου (1), βεβαιώνει ότι το πρόσωπο που 

καθορίζεται σ΄ αυτό, είναι τέκνο εκτοπισθέντος 

γονέα με τον ίδιο τόπο καταγωγής, νοουμένου ότι 

η καταγωγή του είναι η ίδια με εκείνην που έχει 

καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο γεννήσεων, κατά 

τις πρόνοιες του άρθρου 8 ή, μετά από διόρθωση 

του Αρχείου, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 40. 
   
  (3) Το πιστοποιητικό, που εκδίδεται δυνάμει 

του εδαφίου (1), δεν συνδέεται με οποιαδήποτε 

εκλογικά δικαιώματα ή εκλογική διαδικασία και δεν 

καθιστά τον κάτοχό του δικαιούχο οποιασδήποτε 

κρατικής παροχής ή άλλου ωφελήματος.». 
  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη σ’  
αυτόν Πέμπτου  
Πίνακα. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’  

αυτόν, αμέσως μετά τον Τέταρτο Πίνακα, του ακόλουθου Πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ΕΠ.
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 «ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 (Άρθρο 121Α) 
 

Πιστοποιητικό Εκτοπισμένου δυνάμει Καταγωγής  
 

Πιστοποιείται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο Αρχείο Πληθυσμού, το 

πρόσωπο που περιγράφεται κατωτέρω είναι εκτοπισμένο δυνάμει καταγωγής, 

δεδομένου ότι ο πατέρας / η μητέρα του είναι εκτοπισμένος/εκτοπισμένη από τον ίδιο 

τόπο προέλευσης. 

 

 

Όνομα: ………………………………………………………. 

Επώνυμο: ……………………………………….................. 

Αρ. Ταυτότητας: …………………………………………….. 

Τόπος Γέννησης: …………………………………………… 

Τόπος Διαμονής: …………………………………………… 

Τόπος Καταγωγής: …………………………………………. 

 

Ονοματεπώνυμο πατέρα: ………………………................. 

Ονοματεπώνυμο μητέρας: ………………………………….. 

 

 

 

Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.». 
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