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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                     Ν. 95(Ι)/2017 

Αρ. 4612, 14.7.2017                               

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 95(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2009 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 104 του 2003 
   66 του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Γάμου Νόμους του 2003 και 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γάμου 
Νόμοι του 2003 έως 2017. 

  
Τροποποίηση 
του Πρώτου 
Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

2. Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Πρώτο Πίνακα: 
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«ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΥΠΟΣ Α 

 

(Άρθρο 4) 

 

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ  

ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΓΑΜΟ 

Προς το Λειτουργό Τέλεσης Γάμου του Δήμου .................................................. 

 Οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι 

(α) ο ............................................................................................................. και 

(β) η ................................................................................................................ 

 Διά του παρόντος σας δίνουμε ειδοποίηση ότι επιθυμούμε τη σύναψη γάμου μεταξύ μας: 

Παραθέτουμε πιο κάτω τα προσωπικά μας στοιχεία, τα οποία, απ΄ ό,τι είμαστε σε θέση να πιστεύουμε και 
να γνωρίζουμε, είναι ορθά. Δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει μεταξύ μας σχέση τέτοια, η οποία θα μπορούσε να 
καταστήσει το γάμο μας ανυπόστατο και άκυρο λόγω συγγένειας εξ’ αίματος ή άλλης στενής συγγένειας. 

  Στοιχεία άνδρα (α) Στοιχεία γυναίκας (β) 

Ονοματεπώνυμο: .......................................... .......................................... 

Ημερ. Γέννησης: .......................................... .......................................... 

Τόπος Γέννησης: .......................................... .......................................... 

Οικογ. Κατάσταση: .......................................... .......................................... 

Επάγγελμα: .......................................... .......................................... 

Υπηκοότητα: .......................................... .......................................... 

Παρούσα διεύθυνση: .......................................... .......................................... 

Μόνιμη διεύθυνση: .......................................... .......................................... 

Αρ. ταυτότητας ή Αρ. 
Διαβατηρίου: (για αλλοδαπούς) 

 
.......................................... 

 
.......................................... 

Χώρα έκδοσης: .......................................... .......................................... 

Ημερομηνία έκδοσης: .......................................... .......................................... 

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

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

 

*Ημερομηνία άφιξης στην Κύπρο: 

 

 
.......................................... 

 

 
.......................................... 

Ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης: 

................(ημέρα)/.................(μήνας)/................(έτος) 

 
Υπογραφή: 

 
(α)..................................... 

 
(β)..................................... 

* Να συμπληρωθεί μόνο από πρόσωπα που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. 

Σημ.:   Η διγαμία, δηλαδή η τέλεση γάμου πριν τη νόμιμη διάλυση του υφιστάμενου, είναι αδίκημα και οι   
ένοχοι διγαμίας υπόκεινται στην τιμωρία που προνοείται για το αδίκημα αυτό. 
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ΤΥΠΟΣ Β 

  

[Άρθρο 6(1)] 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ 

  

Εγώ, ο ...................................................... Λειτουργός Τέλεσης Γάμων στο Δήμο ................................................... διά του 

παρόντος πιστοποιώ ότι κατά την ………… ημέρα του ...................... (μήνας) ...................(έτος) επιδόθηκε ειδοποίηση 

για πρόθεση σύναψης γάμου μεταξύ των προσώπων που ονομάζονται και περιγράφονται σε αυτήν, η οποία 

παραδόθηκε υπογραμμένη από τα πρόσωπα που φαίνονται πιο κάτω, και η οποία καταχωρίστηκε δεόντως στο βιβλίο 

Ειδοποιήσεων Γάμου του πιο πάνω Δήμου. 

 

Ο γάμος μεταξύ των προσώπων αυτών θα τελεστεί στο Γραφείο μου ή ................. την ................. (ημέρα) του 

......................... (μήνας) του ...............(έτος) και ώρα ......................., στην παρουσία δύο μαρτύρων. 

 

Ονοματεπώνυμο 

Αρ. Δελτίου 

Ταυτότητας 

ή Διαβατηρίου 

Οικογενειακή 

Κατάσταση 

(Άγαμος/ 

Διαζευγμ,/ 

Χήρος/α) 

Τόπος 

Μόνιμης Διαμονής 

Α.Β. ..................................             ...................................             .................................. 

Γ.Δ. ..................................             ...................................             ................................... 

  

Ημερομηνία καταχώρισης της ειδοποίησης 

......................(ημέρα) /..............................(μήνας) /............... (έτος) 

 

Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού 

......................(ημέρα) /..............................(μήνας) /............... (έτος) 

Μαρτυρία η υπογραφή μου 

Σήμερα την ......................(ημέρα) /........................(μήνας) /............... (έτος) 

                                                                           (Υπογραφή) 

                                                                                 Λειτουργός Τέλεσης Γάμων  

Το πιστοποιητικό αυτό θα είναι άκυρο, εκτός αν ο γάμος τελεστεί κατά την πιο πάνω καθορισμένη ημερομηνία. 

 

   

  

 



859 
 

 

ΤΥΠΟΣ Γ 

 

[Άρθρο 12(1)] 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΜΟΥ 

  

Γάμος που τελέστηκε στα ............................. στην Επαρχία της ........................ στην Κύπρο. 

  

Αρ. Ημερομηνία 

Τέλεσης 

Γάμου 

Όνομα και 

Επώνυμο 

προσώπων 

Ημερομηνία 

Γεννήσεως 

Οικογενειακή 

(Κατάσταση 

Διαζευγμένος/ 

ή Χήρος/α 

Υπηκοότητα 

 

Τόπος 

και 

Διαμονή 

Ονοματεπώνυμο 

Γονέων 

 

Παντρεύτηκαν την ........................ σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου. 

Από μένα  ................................... Λειτουργός Τέλεσης Γάμων  ..................... 

(Όνομα ολογράφως)      (Υπογραφή) 

  

Ο παρών γάμος 

τελέστηκε μεταξύ 

μας 

1. .................... Μάρτυρες 1. (Όνομα ολογράφως)  

(Υπογραφή)  

Αρ. Δ.Τ. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 2. .................... 

 

2. (Όνομα ολογράφως)  

(Υπογραφή) 

Αρ. Δ.Τ. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 
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[Section 12(4)] 

CERTIFICATE OF MARRIAGE 

  

Marriage solemnized at ............................. in the District of ..................................., Cyprus 

  

No.  Date of 

Marriage 

Name 

and 

Surname 

of Parties 

Date of 

Birth 

Marital 

Status 

Single or 

Divorced 

Widow/er 

Citizenship 

 

Permanent 

Residence 

Parent’s 

Name 

and 

Surname 

 

Married in the ………………………. according to the provisions of the …………………………. 

By me, ………………….............…                         Marriage Officer.………………………….. 
 (Signature) 

 
 

This marriage 

was solemnized 
between us 

1. ............................. In the presence of us 

(Witnesses) 

1. ............................................  

Name and Surname, Passport No. 

(Signature) 

 

 2. ............................. 

 

2. ............................................  

Name and Surname, Passport No. ». 

(Signature) 

 

 

 
 

 
 
 

 


