
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟ  

 
 
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
E.E.: L385, 
29.12.2004, 
σελ.1· 
L142, 
6.6.2009, 
σελ.1. 
 

Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με 
την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων 
στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
6ης Μαΐου 2009, και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  

 

 
 
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. 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως 2009 
(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 2010.  

 

Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού  
νόμου. 
 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
  
    (α) Mε την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου «Κύπρος» με τον ακόλουθο νέο 

ορισμό: 
 

«“Κύπρος” σημαίνει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου την επικράτεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβανομένου του εδάφους των Βρετανικών 
Στρατιωτικών Βάσεων»· και 
 

    (β) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «ταξιδιωτικό έγγραφο», αμέσως μετά τη λέξη 
«διαβατήριο» (δεύτερη γραμμή) και πριν την άνω τελεία, των λέξεων «(laissez 
passer)».  

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 66 
του βασικού  
νόμου. 
 
 
 
 
 

    6(Ι) του 2000 
    6(I) του 2002 
  53(Ι) του 2003 
  67(Ι) του 2003 
    9(Ι) του 2004 
241(Ι) του 2004 
154(Ι) του 2005 
112(Ι) του 2007 
122(Ι) του 2009. 
 

 

3. Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
   (α) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού και πριν από την τελεία, της φράσης 

«εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο παρόν άρθρο»· 
 
   (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
 

«(2)  Τα ταξιδιωτικά έγγραφα διαχωρίζονται σε διαβατήρια και προσωρινά διαβατήρια 
(laissez passer). Τα διαβατήρια διαχωρίζονται περαιτέρω σε κανονικά, διπλωματικά, 
υπηρεσιακά και διαβατήρια που εκδίδονται δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου.  Τα 
διαβατήρια όπως και τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα είναι ατομικά και εκδίδονται 
προσωπικά στο όνομα του αιτητή ή της αιτήτριας.»·  

 
    
 
 
 
 
   (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Διευθυντή» (τέταρτη 

γραμμή), των λέξεων «μέχρι πέντε χρόνια»· 
 
   (δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού, των λέξεων «στον καθορισμένο τύπο» 

(δεύτερη γραμμή), με την ακόλουθη φράση: 
 
              «Παράρτημα.                  στον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα  του παρόντος 
                                                     Νόμου»·  
 
   (ε) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης του εδαφίου (4) αυτού, με τις ακόλουθες νέες 

επιφυλάξεις: 
 
  «Νοείται ότι σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία και δεδομένα εκτός της 

ταυτότητας έχουν καταχωρηθεί προηγουμένως στο σύστημα αρχείου πληθυσμού η 
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προσκόμιση τους θα είναι προαιρετική: 
 
  Νοείται περαιτέρω ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή 

οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, κανένα πρόσωπο δε δικαιούται σε δωρεάν 
έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου αλλά καταβάλλει τα καθοριζόμενα στον παρόντα 
Νόμο τέλη.».  

 
   (στ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (5) αυτού, μετά τη λέξη 

«διεύθυνση» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «σύμφωνα με πιστοποίηση του 
κοινοτάρχη ή της αρμόδιας τοπικής αρχής»· 

 
   (ζ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού της φράσης «ή εκ μέρους του 

ενδιαφερόμενου προσώπου.» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο.»· 

 
   (η)  με την προσθήκη στο εδάφιο (8) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «διαβατήρια»  (δεύτερη 

γραμμή), των λέξεων «(laissez passer)»· 
 
   (θ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (9) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «διαβατήριο»  (δεύτερη 

γραμμή), των λέξεων «(laissez passer)»· και 
 
   (ι) με την αντικατάσταση του εδαφίου (10) αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

 «(10)  Η μορφή, ο τύπος, τα σχέδια και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με το 
διαβατήριο, καθορίζονται από το Διευθυντή, λαμβανομένου υπόψη και του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την 
καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών 
στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, και όπως περαιτέρω εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 67 
του βασικού  
νόμου. 
 

4. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:  
 

 «Έκδοση 
διαβατηρίου 
από το 
Διευθυντή. 

 67. - (1)   Τα διαβατήρια εκδίδονται από το Διευθυντή, ο οποίος έχει την 
εξουσία να λαμβάνει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία και τα 
δακτυλικά αποτυπώματα των αιτητών: 
 
 Νοείται ότι τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια εκδίδονται 
κατόπιν σύστασης του Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
 (2)   (α)  Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ταξιδιωτικού εγγράφου 

υποβάλλεται απ’ ευθείας στους Έπαρχους, στους 
Προϊσταμένους των κυπριακών προξενικών αρχών και στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.   

 
                 (β)  Η αίτηση για διπλωματικό ή υπηρεσιακό διαβατήριο 

υποβάλλεται στο Διευθυντή με τη σύσταση του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 

 
 (3)  Οι λειτουργοί που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις πρέπει να είναι 
δεόντως εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από το Διευθυντή και για τη 
λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτητών. 
 
        (4) Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την έκδοση 
διαβατηρίου και διαγράφονται εντός 48 ωρών από την έκδοση του 
διαβατηρίου. 

 
        (5) Οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο με πρόθεση παραλείπει να 
προβεί στην διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων όπως προνοείται στο 
εδάφιο (4), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης 
του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.».  
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Τροποποίηση  
του άρθρου 68 
του βασικού  
νόμου. 
 
 

5. Το άρθρο 68 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
   (α)  Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «ταξιδιωτικού εγγράφου» 

(πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «προσωρινού διαβατηρίου»· και  
 
   (β)  με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «και τους Επάρχους» (τρίτη 

γραμμή).   
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 69 
του βασικού  
νόμου. 
 

6.  Το άρθρο 69 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
   (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού από τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:  
 
               «Τοπική ισχύς 
                 ταξιδιωτικών  
                 εγγράφων.»· 
    
   (β)     με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης και της καθέτου «διαβατήρια/» 

(πρώτη γραμμή)· και 
 
   (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

«(2)  Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει ταξιδιωτικό έγγραφο που να ισχύει για 
καθορισμένη χώρα, αν τούτο επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον ή κατόπιν αίτησης  του 
ενδιαφερόμενου προσώπου.». 

 
Τροποποίηση  
του τίτλου του  
Δεύτερου Μέρους 
του βασικού  
νόμου. 
 

7.  Ο τίτλος του Δεύτερου Μέρους του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
αυτό της καθέτου και των λέξεων «/ταξιδιωτικών εγγράφων».  
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 70 
του βασικού  
νόμου. 
 

8.  Το άρθρο 70 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
   (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του σε εδάφιο (1)· 
 
   (β)      με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, όπως έχει αριθμηθεί 

σύμφωνα με την παράγραφο (α), του σημείου του κόμματος μετά τη λέξη «επωνύμου» 
(δεύτερη γραμμή), με τελεία και τη διαγραφή από αυτή της φράσης «τροποποίηση ή 
προσθήκη στοιχείων που δεν είναι δυνατό να καταχωρηθούν στο ισχύον διαβατήριο.» 
(δεύτερη και τρίτη γραμμή)· και  

 
   (γ) με την αναρίθμηση της παραγράφου (ε) αυτού σε εδάφιο (2). 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 71 
του βασικού  
νόμου. 
 

9.  Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
   (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού με άνω και κάτω 

τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
  
      «Νοείται ότι οι πρόνοιες του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που η 

φθορά ή η κλοπή δεν είναι λόγω υπαιτιότητας του κατόχου.»· 
   
   (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
 «(2)  Αν δηλωθεί περίπτωση απώλειας διαβατηρίου για δεύτερη  ή περισσότερες 

φορές,  τα τέλη που καταβάλλονται για την απόκτηση διαβατηρίου είναι διπλάσια της 
προηγούμενης για κάθε φορά.»· και 

 
   (γ)  με τη διαγραφή από αυτό των εδαφίων (3), (4) και (5).   
 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 72 
του βασικού  
νόμου. 
 

10.  Το άρθρο 72 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
   (α)       με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
 
              «Ακυρότητα 
                ταξιδιωτικού  
                εγγράφου.»· και  
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   (β)       με τη διαγραφή από αυτό της λέξης και της καθέτου «διαβατηρίου/» (δεύτερη γραμμή).    
 
 

Διαγραφή των  
άρθρων 74 και  
75 του βασικού  
νόμου. 
 

11.  Τα άρθρα 74 και 75 του βασικού νόμου διαγράφονται. 
 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 85 
του βασικού  
νόμου. 
 

12.  Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 85 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση από αυτή των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «χίλια 
ευρώ». 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 86 
του βασικού  
νόμου. 
 

13. Η παράγραφος (γ) του άρθρου 86 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση από αυτή των λέξεων «διακόσιες λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις 
«πεντακόσια ευρώ». 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 87 
του βασικού  
νόμου. 
 

14.  Το άρθρο 87 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των 
λέξεων «πέντε χιλιάδες λίρες» (έκτη γραμμή), με τις λέξεις «δέκα χιλιάδες ευρώ». 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 88 
του βασικού  
νόμου. 
 

15.  Το άρθρο 88 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των 
λέξεων «χίλιες πεντακόσιες λίρες» (έκτη γραμμή), με τις λέξεις «τρεις χιλιάδες ευρώ». 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 89 
του βασικού  
νόμου. 
 

16.  Το άρθρο 89 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
   (α)  Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού από τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:  
 
              «Πλαστογράφηση 
                ταξιδιωτικών  
                εγγράφων.»· 
 
   (β)    με την προσθήκη στην παράγραφο (στ) αυτού, μετά τη λέξη «προβαίνει» (πρώτη 

γραμμή), της φράσης «σε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση ή»·   
 
   (γ)  με την αντικατάσταση στην τελευταία παράγραφο του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων 

«πέντε χιλιάδες λίρες» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «δέκα χιλιάδες ευρώ»·  
 
   (δ)  με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) 

αυτού σε εδάφιο (2)· 
    
   (ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, όπως αυτό έχει αναριθμηθεί σύμφωνα με 

τα πιο πάνω, των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «χίλια 
ευρώ»· και 

 
   (στ)  με τη διαγραφή από αυτό της λέξης και της καθέτου «διαβατηρίου/», όπου η λέξη αυτή 

απαντάται στο εν λόγω άρθρο σε όλες τις γραμματικές αυτού παραλλαγές. 
 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 90 
του βασικού  
νόμου. 
 
 

17.  Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
   (α)   Με την αντικατάσταση από την τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου (θ) του 

εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «χίλιες πεντακόσιες λίρες» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις 
«πέντε χιλιάδες ευρώ»· και 

 
   (β)  με την αντικατάσταση από την τελευταία παράγραφο του εδαφίου (2) αυτού των λέξεων 

«επτακόσιες πενήντα λίρες.» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «τρεις χιλιάδες ευρώ.». 
 

Τροποποίηση   
του Πρώτου 
Πίνακα 
του βασικού  
νόμου. 

18.  Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Πρώτο 
Πίνακα : 
 
 
 
 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4253, 23/7/2010 81(I)/2010



 

 
 

5 

                                    «ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
                                           [Άρθρο 66(4)] 
 
ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 
 
Προσωρινό διαβατήριο (laissez passer) ……..…………….……   20  ευρώ 

Διαβατήριο χωρίς βιομετρικά στοιχεία ………...………...……….  50  ευρώ 

Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία ………………………………    70  ευρώ  

Διαβατήριο περιορισμένης χρονικής ισχύος…………………….    45  ευρώ  

Διπλωματικό διαβατήριο ………….………………………………    70  ευρώ  

Υπηρεσιακό διαβατήριο …………..………………………………    70  ευρώ  

Διαβατήριο για πολιτικούς πρόσφυγες ………………………….    90  ευρώ  

Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία (ταχείας έκδοσης)………..     120  ευρώ.». 

  

Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη 
Παραρτήματος. 

19.    Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του, του ακόλουθου 
Παραρτήματος: 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
                                                                  [Άρθρο 66(4)] 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
Αίτηση για Έκδοση/ Επανέκδοση Διαβατηρίου ή Προσωρινού Διαβατηρίου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας  
                  Έκδοση               Επανέκδοση                  Αντικατάσταση λόγω απώλειας/ κλοπής/ φθοράς 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες πριν να συμπληρώσετε την αίτηση αυτή. 
2. Αν η δήλωση αποδειχθεί αναληθής οι αιτητές υπόκεινται σε ποινική δίωξη. 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Αρ. Διαβατηρίου 
 
 
 
 
 
Γραφείο Παραλαβής: …………………………………………….. 
 
Αρ. Αίτησης:…………………………………………..……….…… 
 
Αρ. Απόδειξης:……………………………………………………..  
 
Λήψη βιομετρικών χαρακτηριστικών  
 
Τύπος Διαβατήριου: 
 
                 Διαβατήριο χωρίς βιομετρικά χαρακτηριστικά 
 
                 Διαβατήριο με βιομετρικά χαρακτηριστικά 
 
                 Διπλωματικό Διαβατήριο                 
 
                 Υπηρεσιακό Διαβατήριο 
 
                 Διαβατήριο Περιορισμένης Ισχύος                 
 
                 Διαβατήριο δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου 
 
                 Προσωρινό Διαβατήριο (laissez passer)  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ                                        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας  
Όνομα 
Ημερομηνία Γέννησης 
Ιθαγένεια 

  
               Επώνυμο 

   Τόπος Γέννησης 
   Αρ. Διαβατηρίου 

 
  
  

 
ΜΕΡΟΣ V                                 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
 
(i) Κατέχετε άλλο κυπριακό Διαβατήριο;                            Αρ. Διαβατηρίου ή 
                                                                                          Ταξιδιωτικού Εγγράφου 
 
(ii) Κατέχετε Διαβατήριο άλλης χώρας;                              Αρ. Διαβατηρίου              
                                                                                                               
                                                                                           Χώρα Έκδοσης     
 
(iii) Έχετε απολέσει το κυπριακό Διαβατήριο;   
 
 

 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Ι                                          ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
Ονοματεπώνυμο (Κεφαλαία) – Βλέπε Σημείωση Α) 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 
 
--------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας   
Ημερομηνία Γέννησης   Τόπος Γέννησης  

Ιθαγένεια 
 

Φύλο (Άρρεν/ Θήλυ)   
Οικογενειακή κατάσταση      Έγγαμος/η        Άγαμος/η       Διαζευγμένος/η       Χήρος/α        Σε διάσταση 

Διεύθυνση 

                Επαρχία 
  Δήμος/ Κοινότητα 
                   Ενορία 
                     Οδός 
        Ταχ. Κώδικας 

  
  
 
 Αρ. Οικίας  Αρ. Διαμερ.  
 Αρ. Τηλ. Κατοικίας  Αρ. Τηλ. Εργασίας   

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ                                       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας  
Όνομα 
Ημερομηνία Γέννησης 
Ιθαγένεια 

  
 Πατρικό Επώνυμο 

   Τόπος Γέννησης 
   Αρ. Διαβατηρίου 

 
  
  

ΜΕΡΟΣ ΙV                                        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας  
Όνομα 
Ημερομηνία Γέννησης 
Ιθαγένεια 

  
               Επώνυμο 

   Τόπος Γέννησης 
   Αρ. Διαβατηρίου 

 
  
  

ΝΑΙ
ΟΙΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ
ΟΙΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ
ΟΙΙ 

ΟΧΙ 
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ΜΕΡΟΣ VΙ                ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
 
Εμείς οι υποφαινόμενοι γονείς/ κηδεμόνες του/ της …………………………………………………………………………………………………………………….  
αιτούμεθα την έκδοση διαβατηρίου/ προσωρινού διαβατηρίου σ’ αυτόν/ η και βεβαιούμε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή  
και ορθά. 
 
 
Υπογραφή Πατέρα                                                                                                      Αρ. Ταυτότητας  
 
 
 
 
 
 
Υπογραφή Μητέρας                                                                                                    Αρ. Ταυτότητας  
 
 
 
Υπογραφή Κηδεμόνα                                                                                                  Αρ. Ταυτότητας  
 
 
 
 

 

 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ/ 
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 
 
Παράδοση αίτησης: Η αίτηση για έκδοση/ επανέκδοση διαβατηρίου ή προσωρινού διαβατηρίου 
υποβάλλεται από τον/την αιτητή/αιτήτρια αυτοπροσώπως στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση ή στο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Αιτητές/Αιτήτριες που βρίσκονται εκτός Κύπρου παραδίδουν την αίτηση τους στις 
πλησιέστερες κυπριακές προξενικές αρχές/ πρεσβείες της Δημοκρατίας.  
 
Κατά την παράδοση της αίτησης θα λαμβάνονται η φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα του/της 
αιτητή/αιτήτριας από το Λειτουργό παραλαβής.  
 
Α. Ονόματα στα διαβατήρια: Το ονοματεπώνυμο του κατόχου στα διαβατήρια θα εκτυπώνεται στα 
Ελληνικά και στο Ρομανικό σύστημα γραφής. Το ονοματεπώνυμο του κατόχου θα μεταφέρεται αυτόματα στο 
Ρομανικό σύστημα γραφής με λατινικούς χαρακτήρες. Οι αιτητές πρέπει να συμπληρώνουν το όνομα τους 
στα Ελληνικά σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Γέννησης/ Γάμου. Σε περίπτωση που οι αιτητές επιθυμούν να 
γραφεί το όνομα τους διαφορετικά από ότι στο Ρομανικό σύστημα γραφής μπορούν να το γράψουν, με 
λατινικούς χαρακτήρες, στη δεύτερη γραμμή κάτω από το ονοματεπώνυμο τους.  
 
Β. Δήλωση Αιτητή/ Αιτήτριας: Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και να υπογράφεται από 
τον/την  αιτητή/αιτήτρια αν είναι άνω των 18 ετών.  
 
Γ. Δήλωση Γονέων/ Κηδεμόνων: Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για πρόσωπο κάτω των 18 
ετών, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και να υπογράφεται στο μέρος VI και από τους δύο γονείς ή 
τον κηδεμόνα του ενώπιον του Λειτουργού Παραλαβής. Αν η κηδεμονία/ γονική μέριμνα ασκείται 
αποκλειστικά από ένα γονέα δυνάμει σχετικού διατάγματος του Οικογενειακού Δικαστηρίου η αίτηση 

ΜΕΡΟΣ VΙΙ                         ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ (άνω των 18 χρονών) 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία στην αίτηση αυτή, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών και των εγγράφων που επισυνάπτονται, είναι αληθή 
 και ορθά και δεν έχω απολέσει ή αποποιηθεί την κυπριακή ιθαγένεια. 
 
Ημερομηνία ………/……………../……………….              
                                                                                                                                   Υπογραφή 
 
 

 
Υπογραφή Λειτουργού Παραλαβής: ……………………………………………………………… Ημερομηνία ………………../……………………../……………. 
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υπογράφεται μόνο από τον εν λόγω γονέα. Με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζεται διάταγμα του 
Οικογενειακού Δικαστηρίου για την κηδεμονία ή γονική μέριμνα.  
 
Δ. Κατά την παράδοση της αίτησης οι αιτητές/αιτήτριες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν τα πιο 
κάτω: 
 

1. Δελτίο Ταυτότητας 
 

2. Προηγούμενο Διαβατήριο ή Προσωρινό Διαβατήριο (όπου εφαρμόζεται) 
 

3. Βεβαίωση από την Αστυνομία σε περίπτωση απώλειας Διαβατηρίου 
 

4. Πιστοποιητικό Γάμου για παντρεμένες γυναίκες, που επιθυμούν να αναγραφεί το επώνυμο του συζύγου. 
 

5. Ο/Η αιτητής/αιτήτρια υποχρεούται να παρουσιάζει οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, τα οποία δυνατό να 
απαιτηθούν από τον υπεύθυνο Λειτουργό προς επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησης. 
 

6. Τα σχετικά τέλη που καταβάλλονται έναντι απόδειξης είναι: 
 

- Προσωρινό διαβατήριο (laissez passer).………………. 20 ευρώ 
- Διαβατήριο χωρίς βιομετρικά στοιχεία.…………………. 50 ευρώ 
- Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία……………………… 70 ευρώ 
- Διαβατήριο περιορισμένης χρονικής ισχύος.………….. 45 ευρώ 
- Διπλωματικό Διαβατήριο.………………………………... 70 ευρώ 
- Υπηρεσιακό Διαβατήριο.………………………………… 70 ευρώ 
- Διαβατήριο για πολιτικούς πρόσφυγες.………………… 90 ευρώ 
- Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία (ταχείας έκδοσης)...      120 ευρώ 

 
Αν πρόκειται για δεύτερη, τρίτη κ.ο.κ. απώλεια ή φθορά ή κλοπή τα τέλη είναι διπλάσια της 
προηγούμενης έκδοσης.  
 

7. Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για Διαβατήριο ή Προσωρινό Διαβατήριο για πρώτη φορά πρέπει επίσης 
να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
(ι)  Πιστοποιητικό Γέννησης  
(ιι)  Πιστοποιητικό κυπριακής ιθαγένειας αν ο/η αιτητής/αιτήτρια απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα με 

Πολιτογράφηση ή Εγγραφή. ». 
 
         
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.051.138-2010  
 
 
 
ΤΚ/ΜΣ/ΘΚ/ΝΑ 
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