Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015

Ν. 15(Ι)/2015
15(Ι)/2015

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

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

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αρχείου

141(Ι) του 2002

Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2013 (που στο εξής θα

65(Ι) του 2003

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος

76(Ι) του 2003

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμοι του 2002 έως

62(Ι) του 2004

2015.

13(Ι) του 2006
123(Ι) του 2007
92(Ι) του 2009
81(Ι) του 2010
44(Ι) του 2011
36(I) του 2013
174(I) του 2013.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο

του άρθρου 61

61:

του βασικού
νόμου.
«Υποχρέωση

61. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου

για απόκτηση

84, κάθε πρόσωπο που έχει την κυπριακή υπηκοότητα και

δελτίου

έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας του

ταυτότητας.

υποχρεούται να κατέχει δελτίο ταυτότητας και κάθε
πρόσωπο ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών δύναται να
αποκτήσει δελτίο ταυτότητας.».

Τροποποίηση

3. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο

του άρθρου 63

63:

του βασικού
νόμου.
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«Έκδοση

63.-(1) Τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Διευθυντή, ο

δελτίου

οποίος έχει την εξουσία να λαμβάνει και να διαχειρίζεται τα

ταυτότητας.

προσωπικά στοιχεία των αιτητών, περιλαμβανομένων και των
δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτητών ηλικίας άνω των
δώδεκα (12) ετών.
(2) Η μορφή, ο τύπος, τα σχέδια και οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία σχετικά με το δελτίο ταυτότητας αποφασίζονται από
το Διευθυντή κατ’ ανάλογο τρόπο με τα διαβατήρια με
βιομετρικά στοιχεία.
(3) Η αίτηση για χορήγηση δελτίου ταυτότητας υποβάλλεται
απ’ ευθείας στους Επάρχους, στους Προϊσταμένους των
κυπριακών προξενικών αρχών και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
του Πολίτη, στον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή,

Πρώτος

με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται στον Πρώτο

Πίνακας.

Πίνακα.
(4) Οι λειτουργοί που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις πρέπει να
είναι δεόντως εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από το
Διευθυντή για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των
αιτητών.
(5) Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από
την έκδοση δελτίου ταυτότητας, και διαγράφονται εντός
σαράντα οχτώ (48) ωρών από την έκδοση του δελτίου
ταυτότητας.
(6) Οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο παραλείπει με πρόθεση
να προβεί στη διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως
προνοείται στο εδάφιο (5), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και
στις δύο αυτές ποινές.».
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Τροποποίηση

4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 64 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

του άρθρου 64

διαγραφή από αυτό των λέξεων «από δώδεκα» (δεύτερη γραμμή).

του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση

5. Το εδάφιο (4) του άρθρου 66 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 66

αντικατάσταση από αυτό της φράσης «καθορίζεται στο Παράρτημα του

του βασικού

παρόντος Νόμου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «αποφασίζεται

νόμου.

από το Διευθυντή» και με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού, της λέξης
«Παράρτημα».

Τροποποίηση

6. Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του Πρώτου
Πίνακα
του βασικού

(α) Με τη διαγραφή κάτω από τον τίτλο «ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ» της ακόλουθης διάταξης:

νόμου.
«Διαβατήριο χωρίς βιομετρικά στοιχεία …………………….. 50 ευρώ»∙ και

(β) με την αντικατάσταση από αυτόν του τίτλου «ΤΕΛΗ/ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» και των διατάξεων κάτω
από αυτόν, με το ακόλουθο κείμενο:
«ΤΕΛΗ/ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ TΑΥΤΟΤΗΤΑΣ»
(Άρθρα 63, 64 και 65)

Έκδοση/Ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία…30 ευρώ
Έκδοση/Ανανέωση

Δελτίου

Ταυτότητας

με

βιομετρικά

στοιχεία

περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικο………………………...20 ευρώ
Αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία………30 ευρώ
Πρώτη και κάθε μεταγενέστερη αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας με
βιομετρικά στοιχεία λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς..………..30 ευρώ
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Πρώτη και κάθε μεταγενέστερη αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας με
βιομετρικά στοιχεία περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικο λόγω
απώλειας ή κλοπής ή φθοράς..………………………………….. 20 ευρώ.».

Κατάργηση του
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

7. Το Παράρτημα του βασικού νόμου καταργείται.

