KΕΦΑΛΑΙΟ 105
Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ
Άρθρα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7Α

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συνοπτικός τίτλος
Ερµηνεία
Εγκριµένα λιµάνια
∆ιευθυντής
∆ιευθυντής έχει εξουσίες αστυνοµικού
Απαγορευµένοι µετανάστες
Εξουσία απαγόρευσης εισόδου σε ορισµένες περιπτώσεις
3 του 22(Ι) του 2001. Εικονικός γάµος.
308834254

7Β
7Γ
7∆
8.
9.
9Α.
10.
11.
12.

3 του 22(Ι) του 2001. Συµβουλευτική Επιτροπή.
3 του 22(Ι) του 2001. Ιεραρχική προσφυγή.
3 του 22(Ι) του 2001. Αδικήµατα και ποινές.
Ορισµένα πρόσωπα εισέρχονται ελεύθερα
∆ιαβατήρια και θεωρήσεις
3 του 178(Ι) του 2004. Έκδοση θεωρήσεων στα σύνορα.
Κανένας αλλοδαπός δεν έχει απόλυτο δικαίωµα εισόδου
Ειδικές διατάξεις που αφορούν πληρώµατα πλοίων ή αεροσκάφους φιλικών Κρατών
Ειδικές διατάξεις σε σχέση µε πρόσωπα που εισέρχονται ή εγκαταλείπουν τη ∆ηµοκρατία
739188790

13. ∆ιάταγµα σε απαγορευµένο µετανάστη να εγκαταλείψει τη ∆ηµοκρατία
14. ∆ιατάγµατα απέλασης
14A. Απέλαση αλλοδαπών εργαζοµένων
14ΑΑ. 2 του 88(Ι) του 2002. Έκδοση ενιαίου τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου για την απέλαση
αλλοδαπών.
14Β. 2 του 100(Ι) του 1996. Παράνοµη εργοδότηση αλλοδαπού.
14Γ. 4 του 164(Ι) του 2001. Λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων. 138(Ι) του 2001.
15. Επαναπατρισµός απόρων εργαζοµένων
16. Ανάκτηση εξόδων απέλασης, κλπ.
16A. ΄Εξοδα απέλασης µετανάστη εργάτη
915349304

17.
18.
18A.
18Β.
18Γ.
18∆.
18Ε.
18ΣΤ
18Ζ

Ευθύνη πλοίου ή αεροσκάφους να επαναπατρίζει απαγορευµένο µετανάστη
Εξουσία έρευνας προσώπου και αποσκευών ύποπτου µετανάστη
3 του 8(Ι) του 2007. Ερµηνεία για την εφαρµογή των άρθρων 18Α µέχρι 18∆.
3 του 8(Ι) του 2007. Απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας από τη ∆ηµοκρατία διά της
αεροπορικής οδού µέσω άλλου κράτους µέλους Σένγκεν.
3 του 8(Ι) του 2007. Υποβολή αίτησης διέλευσης διά της αεροπορικής οδού από άλλο
κράτος µέλος Σένγκεν προς τη ∆ηµοκρατία.
3 του 8(Ι) του 2007. Επιφύλαξη στην εφαρµογή των άρθρων 18Β και 18Γ.
3 του 8(Ι) του 2007. Γενική επιφύλαξη για την εφαρµογή των άρθρων 18ΣΤ µέχρι 18ΛΗ.
3 του 8(Ι) του 2007. Ερµηνεία για σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 18Ζ µέχρι 18ΚΗ.
3 του 8(Ι) του 2007. Πεδίο εφαρµογής των διατάξεων για τους επί µακρόν διαµένοντες
υπηκόους τρίτων χωρών.
422695398

18Η
18Θ
18Ι
18ΙΑ
18ΙΒ
18ΙΓ
18Ι∆
18ΙΕ
18ΙΣΤ

3 του 8(Ι) του 2007. ∆ιάρκεια παραµονής.
3 του 8(Ι) του 2007. Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος του επί µακρόν
διαµένοντος.
3 του 8(Ι) του 2007. ∆ιαδικασία απόκτησης του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος.
3 του 8(Ι) του 2007. ∆ηµόσια τάξη και δηµόσια ασφάλεια.
3 του 8(Ι) του 2007. Άδεια παραµονής του επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ.
3 του 8(Ι) του 2007. Απώλεια του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος και επανάκτησή
του.
3 του 8(Ι) του 2007. Ανάκληση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος.
3 του 8(Ι) του 2007. ∆ιαδικαστικές εγγυήσεις και δικαίωµα προσφυγής.
3 του 8(Ι) του 2007. Προστασία από την απέλαση.

480674207

18ΙΖ
18ΙΗ
18ΙΘ
18Κ
18ΚΑ
18ΚΒ
18ΚΓ
18Κ∆
18ΚΕ

3 του 8(Ι) του 2007. ∆ικαιώµατα των επί µακρόν διαµενόντων και ίση µεταχείριση.
3 του 8(Ι) του 2007. Υποχρέωση επανεισδοχής.
3 του 8(Ι) του 2007. ∆ικαίωµα και όροι διαµονής στη ∆ηµοκρατία υπηκόων τρίτων χωρών
που απέκτησαν το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος σε πρώτο κράτος µέλος.
3 του 8(Ι) του 2007. ∆ιαδικασία για την παραχώρηση άδειας µετανάστευσης στη
∆ηµοκρατία του επί µακρόν διαµένοντος σε πρώτο κράτος µέλος άλλο από τη ∆ηµοκρατία.
3 του 8(Ι) του 2007. Μέλη οικογένειας.
3 του 8(Ι) του 2007. ∆ηµόσια υγεία.
3 του 8(Ι) του 2007. ∆ηµόσια τάξη και δηµόσια ασφάλεια.
3 του 8(Ι) του 2007. ∆ικαιώµατα του επί µακρόν διαµένοντος πρώτου κράτους µέλους στη
∆ηµοκρατία.
3 του 8(Ι) του 2007. Απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος στη
∆ηµοκρατία από τον κάτοχο του ίδιου καθεστώτος σε πρώτο κράτος µέλος.
504186511

18ΚΣΤ
18ΚΖ
18ΚΗ
18ΚΘ
18ΚΙ
18Λ
18ΛΑ
18ΛΒ
18ΛΓ

3 του 8(Ι) του 2007. Ανάκληση της άδειας διαµονής και υποχρέωση επανεισδοχής.
3 του 8(Ι) του 2007. ∆ιαδικαστικές εγγυήσεις.
3 του 8(Ι) του 2007. Σηµείο επαφής.
3 του 8(Ι) του 2007. Ερµηνεία για την εφαρµογή των άρθρων 18ΚΙ µέχρι 18ΛΗ.
3 του 8(Ι) του 2007. Πεδίο εφαρµογής και επιφυλάξεις.
3 του 8(Ι) του 2007. Μέλη της οικογένειας.
3 του 8(Ι) του 2007. Υποβολή της αίτησης για την άσκηση του δικαιώµατος οικογενειακής
επανένωσης.
3 του 8(Ι) του 2007. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος οικογενειακής επανένωσης.
3 του 8(Ι) του 2007. Είσοδος, διαµονή και υποχρέωση για συµµόρφωση µε µέτρα
ενσωµάτωσης των µελών οικογένειας.
28803408

18Λ∆
18ΛΕ
18ΛΣΤ
18ΛΖ
18ΛΗ
19.
19Α.
19Β.
19Γ.

3 του 8(Ι) του 2007. ∆ικαιώµατα µελών της οικογένειας.
3 του 8(Ι) του 2007. Αυτονόµηση της άδειας διαµονής µέλους της οικογένειας.
3 του 8(Ι) του 2007. Απόρριψη, ανάκληση ή µη ανανέωση αίτησης.
3 του 8(Ι) του 2007. ∆ηµόσια τάξη, δηµόσια ασφάλεια και δηµόσια υγεία.
3 του 8(Ι) του 2007. Άσκηση προσφυγής.
Αδικήµατα και πρόστιµα
4 του 8(Ι) του 2007. Υποβοήθηση της παράνοµης εισόδου, διέλευσης και παραµονής.
4 του 8(Ι) του 2007. Ηθική αυτουργία, συνέργεια, απόπειρα.
4 του 8(Ι) του 2007. Άλλες κυρώσεις.
106991291

19∆.
19Ε.
19ΣΤ.
19Ζ.
19Η.
19Θ.
20.
21.

4 του 8(Ι) του 2007. Ευθύνη νοµικών προσώπων.
4 του 8(Ι) του 2007. Κυρώσεις εναντίον νοµικών προσώπων.
4 του 8(Ι) του 2007. Επέκταση της δικαιοδοσίας των ∆ικαστηρίων.
4 του 8(Ι) του 2007. ∆ιεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες.
4 του 8(Ι) του 2007. Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών.
4 του 8(Ι) του 2007. Ερµηνεία σε σχέση µε την εφαρµογή των άρθρων 19Α µέχρι 19Η.
Εξουσία του Υπουργικού Συµβουλίου να εκδίδει Κανονισµούς
Επιφύλαξη
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
603811919

Συνοπτικός τίτλος.
Κεφ. 105
2 του 1972
54 του 1976
50 του 1988
197 του 1989
100(Ι) του 1996
43(Ι) του 1997
14(Ι) του 1998
22(I) του 2001
164(I) του 2001
88(Ι) του 2002
220 του 2002

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως
Νόµος.

66(Ι) του 2003
178(Ι) του 2004
8(Ι) του 2007.
Ερµηνεία.
2(α) του 8(Ι) του
2007.

2.—(1) Στο Νόµο αυτό, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείµενο —
“αλλοδαπός” σηµαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι Κύπριος υπήκοος·
"απαγορευµένος µετανάστης" σηµαίνει πρόσωπο το οποίο είναι απαγορευµένος
µετανάστης βάσει των διατάξεων του Νόµου αυτού·
"άπορο πρόσωπο" σηµαίνει πρόσωπο το οποίο κατά τη γνώµη του ∆ιευθυντή,
είναι ή ενδέχεται να καταστεί ανίκανο να συντηρεί τον εαυτό του και τους
εξαρτωµένους του ή ενδέχεται να καταστεί βάρος των δηµοσίων εσόδων·
"διαβατήριο" σηµαίνει έγκυρο διαβατήριο που εκδίδεται σε πρόσωπο από ή εκ
µέρους της Κυβέρνησης του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος ή έγκυρο
διαβατήριο ή άλλο έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδίδεται σε πρόσωπο από
αρχή που αναγνωρίζεται από την Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας στο
Ηνωµένο Βασίλειο, τέτοιο διαβατήριο ή έγγραφο το οποίο είναι συµπληρωµένο
αφού προσαρτηθεί σε αυτό φωτογραφία του προσώπου στο οποίο αναφέρεται
και αφού οπισθογραφηθούν επί αυτού όλες οι λεπτοµέρειες, οπισθογραφήσεις
και θεωρήσεις που απαιτούνται από καιρό σε καιρό από την Κυβέρνηση ή αρχή
που εκδίδει τέτοιο διαβατήριο ή έγγραφο και από την Κυβέρνηση της Αυτής
Μεγαλειότητας και από οποιουσδήποτε κανονισµούς εκάστοτε σε ισχύ στην
επικράτεια για το σκοπό αυτό·

2 του 66(Ι) του
2003.

«∆ιευθυντής σηµαίνει τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος.
"∆ικαστήριο" σηµαίνει Επαρχιακό ∆ικαστήριο και περιλαµβάνει µέλος τέτοιου
∆ικαστηρίου,
"εγκριµένο λιµάνι" σηµαίνει θαλάσσιο λιµάνι ή αερολιµάνι που κηρύχτηκε από
το Υπουργικό Συµβούλιο ως λιµάνι εισόδου ή λιµάνι αναχώρησης για τους
σκοπούς του Νόµου αυτού·

2 του 22(Ι) του
2001.

«Εικονικός γάµος» σηµαίνει γάµο ο οποίος τελέστηκε µεταξύ πολίτου της
∆ηµοκρατίας ή αλλοδαπού που διαµένει νόµιµα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε
αλλοδαπό, µε αποκλειστικό σκοπό την είσοδο και παραµονή του τελευταίου στη
∆ηµοκρατία·

2(β) του 8(Ι) του
2007.

“ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές” σηµαίνει εκείνες
τις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο·

2(β) του 8(Ι) του
2007.
2(β) του 8(Ι) του
2007.

“Επιτροπή” σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

17(ΙΙΙ) του 2004.

2(γ) του 8(Ι) του
2007.

“Eυρωπαίος πολίτης” σηµαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαµβάνει πρόσωπα που έχουν
την ιθαγένεια κράτους συµβαλλόµενου µέρους της Συµφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο τη 2α Μαΐου
1992 και η οποία κυρώθηκε µε τον περί της Συµφωνίας Συµµετοχής της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λεττονίας, της ∆ηµοκρατίας της
Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της
∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής
∆ηµοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και της Τελικής Πράξης
(Κυρωτικό) Νόµο του 2004·
"ηµεδαπός Κύπριος" Καταργήθηκε µε 2(γ) του 8(Ι) του 2007.

2 του 2/72.
856697201

2 του 220(Ι) του
2002.

«Θεώρηση» σηµαίνει την εξουσιοδότηση που χορηγείται ή την απόφαση που
λαµβάνεται, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά από οποιαδήποτε διάταξη του
παρόντος Νόµου, από τις προξενικές αρχές της ∆ηµοκρατίας, η οποία απαιτείται
για την είσοδο αλλοδαπού στη ∆ηµοκρατία.

2(β) του 8(Ι) του
2007.
2(β) του 8(Ι) του
2007.

“Κοινότητα” σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα·
“κράτος µέλος” σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
"µετανάστης" σηµαίνει αλλοδαπό ο οποίος, χωρίς να είναι µόνιµα
εγκατεστηµένος σε αυτή, νόµιµα εισέρχεται στη ∆ηµοκρατία µε σκοπό να
διαµείνει εκεί µόνιµα·
"µόνιµα εγκατεστηµένος" σηµαίνει —
(α) πρόσωπο το οποίο είναι ηµεδαπός της ∆ηµοκρατίας·
(β) πρόσωπο το οποίο κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό µόνιµης διαµονής που
εκδίδεται βάσει των διατάξεων οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδίδονται βάσει
του Νόµου αυτού ή το οποίο δικαιούται σε έκδοση οποιουδήποτε τέτοιου
πιστοποιητικού·
"νοµοθέτηµα" σηµαίνει οποιοδήποτε Νόµο και περιλαµβάνει οποιαδήποτε
διοικητική πράξη που εκδίδεται βάσει της εξουσιοδότησης οποιουδήποτε Νόµου
και οποιοδήποτε διάταγµα που εκδίδεται κατά την άσκηση των εξουσιών που
χορηγούνται από οποιαδήποτε τέτοια διοικητική πράξη·
"πρόσφυγας" σηµαίνει πρόσωπο στο οποίο επιτράπηκε να εισέλθει ή να
εγκατασταθεί στη ∆ηµοκρατία µετά την τρίτη ηµέρα του Σεπτέµβρη, του 1939,
ως διευθέτηση έκτακτης ανάγκης για λόγους ανθρωπιστικούς, χωρίς να
τηρηθούν οι Νόµοι που αφορούν τη µετανάστευση, αλλά δεν περιλαµβάνει
πρόσωπο παντρεµένο µε µόνιµo κάτοικο της ∆ηµοκρατίας·
"προσωρινά εγκατεστηµένος" σηµαίνει αλλοδαπό όχι µόνιµα εγκατεστηµένο ο
οποίος νόµιµα εισέρχεται στη ∆ηµοκρατία για οποιοδήποτε σκοπό άλλο από
εκείνο της εκεί µονίµου διαµονής.

2 του 66(Ι) του
2003.
141(Ι) του 2002
65(Ι) του 2003.
2(β) του 8(Ι) του
2007.

«Τµήµα» σηµαίνει το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης, η
δηµιουργία του οποίου προνοείται από τον περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµο.
“υπήκοος τρίτης χώρας” σηµαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι Ευρωπαίος
πολίτης·
(2) Πρόσωπο δεν θα θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στην έννοια των ορισµών
"ηµεδαπός της ∆ηµοκρατίας" και "µόνιµη διαµονή" —
(α) αν αυτό είναι πρόσφυγας·
(β) µόνο λόγω του γεγονότος ότι αυτό γεννήθηκε στην ∆ηµοκρατία, αν κατά το
χρόνο της γέννησης του η µητέρα του ήταν πρόσφυγας· ή
(γ) µόνο λόγω του γεγονότος ότι γεννήθηκε στη ∆ηµοκρατία, αν κατά το χρόνο
της γέννησης του η µητέρα του δεν ήταν πρόσωπο που εµπίπτει εντός
οποιασδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και
(β), του ορισµού "µόνιµη διαµονή" και η οποία µέχρι τότε δεν κατέστη πρόσωπο
που να εµπίπτει εντός της κατηγορίας που αναφέρθηκε στην παράγραφο (β) του
ορισµού που προαναφέρθηκε.

Εγκριµένα λιµάνια.

3. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να δηλώνει µε γνωστοποίηση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας οποιοδήποτε λιµάνι της ∆ηµοκρατίας ως
εγκριµένο λιµάνι για τους σκοπούς του Νόµου αυτού.

∆ιευθυντές.

4.—(1) Ο ∆ιοικητικός Γραµµατέας είναι ο ∆ιευθυντής για τη ∆ηµοκρατία αλλά
δύναται να εκχωρεί την εκτέλεση όλων ή οποιωνδήποτε καθηκόντων του και την
άσκηση όλων ή οποιωνδήποτε εξουσιών που χορηγήθηκαν σε αυτόν βάσει του
Νόµου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν δυνάµει αυτού σε
οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο του γραφείου του.
(2) Ο ∆ιοικητής είναι ο ∆ιευθυντής για την επαρχία αλλά δύναται να εκχωρεί
την εκτέλεση όλων ή οποιωνδήποτε των καθηκόντων του και την άσκηση όλων
ή οποιωνδήποτε των εξουσιών που χορηγήθηκαν σε αυτόν βάσει του Νόµου
αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν δυνάµει αυτού σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα είτε ονοµαστικά είτε µε το όνοµά του
αξιώµατος του ή αξιώµατος τους.
55499851

Ο ∆ιευθυντής έχει
εξουσίες
αστυνοµικού.

5. Για το σκοπό εκτέλεσης των καθηκόντων του βάσει του Νόµου αυτού, ο
∆ιευθυντής θα έχει τις εξουσίες αστυνοµικού και δύναται να επιβιβάζεται και
ερευνά οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος που εισέρχεται στη ∆ηµοκρατία.

Απαγορευµένοι
µετανάστες.

6.—(1) Τα ακόλουθα πρόσωπα θα είναι απαγορευµένοι µετανάστες και,
τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού ή των διατάξεων που δυνατό να
περιέχονται σε οποιουσδήποτε Κανονισµούς που εκδόθηκαν δυνάµει αυτού ή σε
οποιοδήποτε ∆ιάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου, δεν θα επιτρέπεται η
είσοδος στη ∆ηµοκρατία σε:—
(α) οποιοδήποτε άπορο πρόσωπο·
(β) οποιοδήποτε ηλίθιο ή παράφρονα ή διανοητικά ασθενή ή οποιοδήποτε
πρόσωπο το οποίο για οποιαδήποτε άλλη αιτία είναι ανίκανο να φροντίζει
κατάλληλα τον εαυτό του·
(γ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο πιστοποιήθηκε από ιατρό ότι υποφέρει από
µεταδοτική ή µολυσµατική ασθένεια η οποία, κατά τη γνώµη του ιατρού,
αποτελεί κίνδυνο στη δηµόσια υγεία ή το οποίο αρνείται να συµµορφωθεί µε τις
προϋποθέσεις οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει οποιουδήποτε
νοµοθετήµατος για το συµφέρον της δηµόσιας υγείας·
(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, χωρίς να του απονεµηθεί χάρη, έχει
καταδικαστεί για φόνο ή ποινικό αδίκηµα για το οποίο η ποινή της φυλάκισης
έχει επιβληθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα και το οποίο, λόγω των
συναφών περιστάσεων θεωρείται από το ∆ιευθυντή ως ανεπιθύµητος
µετανάστης·
(ε) οποιαδήποτε πόρνη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ζει από τα έσοδα της
πορνείας·
(στ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, από τα Επίσηµα Κυβερνητικά αρχεία ή από
επίσηµες πληροφορίες που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο από
Υπουργό των Αποικιών ή από τον Κυβερνήτη οποιασδήποτε Βρεττανικής
Αποικίας, Προτεκτοράτου ή υπό εντολή επικράτειας ή από την Κυβέρνηση
οποιουδήποτε ξένου Κράτους ή από οποιαδήποτε άλλη έµπιστη πηγή θεωρείται
από το Υπουργικό Συµβούλιο ως ανεπιθύµητο πρόσωπο·
(ζ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο φαίνεται από µαρτυρία την οποία το
Υπουργικό Συµβούλιο δυνατό να θεωρήσει επαρκή, ότι ενδέχεται να
συµπεριφερθεί κατά τέτοιο τρόπο που να καταστεί επικίνδυνο στην ησυχία,

δηµόσια τάξη, έννοµη τάξη ή δηµόσια ήθη ή να προκαλέσει έχθρα, µεταξύ των
πολιτών της ∆ηµοκρατίας και της Αυτής Μεγαλειότητας ή να ραδιουργήσει
εναντίον της εξουσίας της Αυτής Μεγαλειότητας και αρχής στη ∆ηµοκρατία·
Κεφ. 154.

(η) οποιοδήποτε µέλος παράνοµου συνδέσµου όπως ορίζεται στο άρθρο 63 του
Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε Νόµου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτό·
(θ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο απελάθηκε από τη ∆ηµοκρατία είτε βάσει του
Νόµου αυτού ή είτε βάσει οποιουδήποτε νοµοθετήµατος σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία της απέλασης του·
(ι) οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η είσοδος στη ∆ηµοκρατία απαγορεύεται
βάσει οποιουδήποτε νοµοθετήµατος εκάστοτε σε ισχύ·
(κ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εισέρχεται ή διαµένει στη ∆ηµοκρατία κατά
παράβαση οποιασδήποτε απαγόρευσης, όρου, περιορισµού ή επιφύλαξης που
περιλαµβάνεται στο Νόµο αυτό ή σε οποιουσδήποτε Κανονισµούς που
εκδόθηκαν βάσει του Νόµου αυτού ή σε οποιαδήποτε άδεια που παραχωρήθηκε
ή εκδόθηκε βάσει του Νόµου αυτού ή των Κανονισµών αυτών·
(λ) οποιοδήποτε αλλοδαπό ο οποίος, αν επιθυµεί να εισέλθει στη ∆ηµοκρατία ως
µετανάστης, δεν έχει στην κατοχή του επιπρόσθετα από διαβατήριο που φέρει
Βρεττανική Προξενική θεώρηση για τη ∆ηµοκρατία άδεια µετανάστευσης που
χορηγείται από τον ∆ιευθυντή σύµφωνα µε οποιουσδήποτε Κανονισµούς που
εκδόθηκαν βάσει του Νόµου αυτού·
(µ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο θεωρείται ως απαγορευµένος µετανάστης
βάσει των διατάξεων του Νόµου αυτού.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο ή, µε τις οδηγίες του, οποιοσδήποτε ∆ιευθυντής
δύναται να χορηγεί άδεια σε απαγορευµένο µετανάστη για να εισέρχεται και
παραµένει στη ∆ηµοκρατία για τέτοια περίοδο και τηρουµένων τέτοιων όρων
και προϋποθέσεων όπως το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να θεωρήσει ορθό.
(3) ΄Αδεια που χορηγείται βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού δύναται
οποτεδήποτε να ανακληθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο και, όταν άδεια
ανακαλείται µε τον τρόπο αυτό, το πρόσωπο προς το οποίο αυτή χορηγήθηκε
δύναται να τύχει χειρισµού κατά τον τρόπο που εκτίθεται στην παράγραφο (δ) ή
(στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 13, ανάλογα µε την περίπτωση, ωσάν οι πιο
πάνω παράγραφοι να εφαρµόζονταν στο εδάφιο αυτό.

Εξουσία
απαγόρευσης
εισόδου σε
ορισµένες
περιπτώσεις.

7. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόµο αυτό ή σε
οποιουσδήποτε Κανονισµούς που εκδόθηκαν δυνάµει αυτού και άνευ βλάβης
οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών που χορηγήθηκαν στο Νόµο αυτό ή σε
οποιουσδήποτε Κανονισµούς που εκδόθηκαν δυνάµει αυτού για το σκοπό της
απαγόρευσης της εισόδου προσώπου στη ∆ηµοκρατία, το Υπουργικό Συµβούλιο
δύναται να απαγορεύει την είσοδο στη ∆ηµοκρατία οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο δεν είναι ούτε ηµεδαπός Κύπριος ούτε Βρεττανός υπήκοος ο οποίος έχει τη
συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία για περίοδο όχι λιγότερη των επτά ετών
εντός των τελευταίων δέκα ετών πριν από την είσοδο.

3 του 22(Ι) του
2001.
Εικονικός γάµος.

7Α.—(1)Αν ο ∆ιευθυντής διαπιστώσει µε βάση τα στοιχεία που αναφέρονται
στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αφού
συµβουλευθεί τη Συµβουλευτική Επιτροπή που ιδρύεται µε το άρθρο 7Β του
παρόντος Νόµου, ότι αλλοδαπός συνήψε εικονικό γάµο, τότε—
(α) Απαγορεύει στον εν λόγω αλλοδαπό να παραµείνει στη ∆ηµοκρατία·
(β) ακυρώνει ή δεν ανανεώνει την άδεια διαµονής που παραχωρήθηκε στον
αλλοδαπό και διατάζει την απέλασή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου

14.
(2) Ο ∆ιευθυντής ή εκπρόσωπός του δύναται να καλέσει σε συνέντευξη µαζί ή
χωριστά τους δύο συζύγους ή οποιοδήποτε πρόσωπο είναι σε θέση να του δώσει
πληροφορίες, για να διαπιστώσει αν ο γάµος είναι εικονικός.
(3) Στοιχεία που τείνουν να καταδείξουν ότι ένας γάµος είναι εικονικός είναι
κυρίως τα ακόλουθα:
(α) Το ζεύγος δε συζεί κάτω από την ίδια στέγη·
(β) οι σύζυγοι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ πριν από το γάµο τους·
(γ) η έλλειψη κατάλληλης συµβολής στην αντιµετώπιση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το γάµο·
(δ) οι δηλώσεις των συζύγων αναφορικά µε στοιχεία της ταυτότητάς τους
(όνοµα, διεύθυνση διαµονής, ιθαγένεια και επάγγελµα), τις περιστάσεις της
πρώτης τους γνωριµίας ή αναφορικά µε άλλες σηµαντικές πληροφορίες
προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν είναι αντιφατικές·
(ε) οι σύζυγοι δε µιλούν µια γλώσσα που να είναι αντιληπτή και από τους δύο·
(στ) έχει καταβληθεί χρηµατικό ποσό για τη σύναψη του γάµου (εκτός όπου τα
χρήµατα δίνονται υπό µορφή προίκας στις περιπτώσεις πολιτών χωρών όπου η
καταβολή προίκας είναι συνήθης πρακτική)·
(ζ) υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι έχουν στο παρελθόν
συνάψει εικονικό γάµο ή παρουσιάζουν προβλήµατα σε ότι αφορά την άδεια
διαµονής τους στη ∆ηµοκρατία.
(4) Οι πιο πάνω πληροφορίες δυνατό να προέρχονται από:
(α) ∆ηλώσεις από οποιοδήποτε από τους συζύγους ή από τρίτα πρόσωπα·
(β) έρευνες και συνεντεύξεις που διεξάγει ο ∆ιευθυντής·
(γ) έγγραφα που τέθηκαν υπόψη του Λειτουργού Μετανάστευσης.
3 του 22(Ι) του
2001.
Συµβουλευτική
Επιτροπή.

7Β.—(1) Ιδρύεται Συµβουλευτική Επιτροπή η οποία συµβουλεύει το ∆ιευθυντή
κατά την εξέταση περιπτώσεων ύπαρξης εικονικού γάµου.
(2) Η Συµβουλευτική Επιτροπή συνίσταται από—
(α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως·
(β) εκπρόσωπο του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας·
(γ) εκπρόσωπο του Επάρχου της Επαρχίας όπου κατοικεί το ζεύγος·
(δ) εκπρόσωπο του Λειτουργού Εγγραφής.

3 του 22(Ι) του
2001.
Ιεραρχική
προσφυγή.

7Γ.—(1) Απόφαση του ∆ιευθυντή που λαµβάνεται δυνάµει του εδαφίου (1) του
άρθρου 7Α υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού
Εσωτερικών και ασκείται µέσα σε είκοσι ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης.
(2) Η πιο πάνω απόφαση του ∆ιευθυντή δεν καθίσταται εκτελεστή πριν από την
πάροδο της προθεσµίας για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής και σε περίπτωση
άσκησης τέτοιας προσφυγής, πριν από την έκδοση εκτελεστής απόφασης σ’

αυτή.
(3) Ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει την απόφαση του µέσα σε ενενήντα ηµέρες
από την ηµεροµηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.
(4) Σε περίπτωση καταχώρησης ιεραρχικής προσφυγής, µε βάση το εδάφιο (1), ο
προσφεύγων δικαιούται να παραµείνει στη ∆ηµοκρατία µέχρι την έκδοση της
απόφασης του υπουργού.
3 του 22(Ι) του
2001.
Αδικήµατα και
ποινές.

7∆. Αλλοδαπός ή πολίτης της ∆ηµοκρατίας που τέλεσε εικονικό γάµο ή µε
οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλε στην τέλεση τέτοιου γάµου διαπράττει αδίκηµα
τιµωρούµενο µε ποινή φυλάκισης µέχρι τρία χρόνια ή µε χρηµατική ποινή µέχρι
τρεις χιλιάδες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές.».

Ορισµένα πρόσωπα
εισέρχονται
ελεύθερα.

8. Τα ακόλουθα πρόσωπα, αν είναι γνωστά στο διευθυντή ή αν η ταυτότητα τους
διαπιστώνεται προς ικανοποίηση του, θα επιτρέπεται να εισέρχονται στη
∆ηµοκρατία χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση:—
(α) οποιοσδήποτε ηµεδαπός Κύπριος ο οποίος δεν περιλαµβάνεται σε
οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που απαριθµούνται στις παραγράφους (ζ), (η),
(θ), ή (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 6·
(β) οποιοδήποτε πρόσωπο στην υπηρεσία της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας·
(γ) µέλη της Αυτής Μεγαλειότητας των εν ενεργεία Ναυτικών, Στρατιωτικών ή
Εναερίων ∆υνάµεων·
(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεόντως διαπιστεύτηκε στη ∆ηµοκρατία από
οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση·
(ε) οποιοσδήποτε Βρεττανός υπήκοος ο οποίος έχει τη συνήθη διαµονή του στη
∆ηµοκρατία για περίοδο όχι λιγότερη των επτά ετών εντός των τελευταίων δέκα
ετών πριν από την είσοδο και ο οποίος δεν περιλαµβάνεται σε οποιαδήποτε από
τις κατηγορίες που απαριθµούνται στις παραγράφους (στ), (ζ), (η), (θ) ή (ι) του
εδαφίου (1) του άρθρου 6·
(στ) σύζυγος και οποιοδήποτε ανύπαντρο τέκνο κάτω των δεκαοχτώ ετών
οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που απαριθµούνται στις προηγούµενες
παραγράφους.

∆ιαβατήρια
και
θεωρήσεις.

24216413

9.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8, κανένα πρόσωπο δεν θα
εισέρχεται στη ∆ηµοκρατία χωρίς διαβατήριο και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί
µε τον τρόπο αυτό θα θεωρείται ως απαγορευµένος µετανάστης:
Νοείται ότι, ο Ανώτερος ∆ιευθυντής δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να
παραλείπει τις προϋποθέσεις του εδαφίου αυτού.

3(α) του 220(Ι) του
2002.

(2) Απαγορεύεται η είσοδος στη ∆ηµοκρατία αλλοδαπού, εκτός εάν το
διαβατήριο του φέρει Κυπριακή προξενική θεώρηση, και οποιοσδήποτε
αλλοδαπός ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου, θεωρείται
απαγορευµένος µετανάστης.

3(β) του 220(Ι) του
2002.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, µε ∆ιάταγµα να διατάσσει όπως
διαβατήρια ή Κυπριακές προξενικές θεωρήσεις δυνατό να µην απαιτούνται στην
περίπτωση —
(α) Υπηκόων οποιασδήποτε χώρας· ή

(β) οποιασδήποτε τάξης προσώπων.
3(γ) του 220(Ι) του
2002.

(4)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), το Υπουργικό Συµβούλιο,
από καιρό σε καιρό, καθορίζει µε ∆ιάταγµά του —
(i) Τους υπηκόους οποιασδήποτε χώρας ή οποιαδήποτε τάξη προσώπων για τους
οποίους δεν απαιτείται Κυπριακή προξενική θεώρηση· και
(ii) τους υπηκόους οποιασδήποτε χώρας ή οποιαδήποτε τάξη προσώπων για τους
οποίους απαιτείται Κυπριακή προξενική θεώρηση.
(β) Για τους σκοπούς ητου παρόντος εδαφίου
εξουσιοδότηση που εκδίδεται από τη ∆ηµοκρατία για —

‘θεώρηση’

σηµαίνει

(i) Μία ή περισσότερες εισόδους στη ∆ηµοκρατία, χωρίς ούτε η διάρκεια
συνεχούς παραµονής ούτε η διάρκεια των διαδοχικών παραµονών να µπορεί να
υπερβεί τους τρεις µήνες ανά εξάµηνο από την ηµεροµηνία της πρώτης εισόδου·
2(α)(i) του 178(Ι)
του 2004.

(ii) την είσοδο µε σκοπό τη διέλευση (τράνσιτ) µέσω της ∆ηµοκρατίας για µία,
δύο ή κατ’ εξαίρεση περισσότερες φορές, για µετάβαση στην επικράτεια µη
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς η διάρκεια της θεώρησης να µπορεί να
υπερβεί τις πέντε ηµέρες κάθε φορά·

2(α)(ii) του 178(Ι)
του 2004.

(iii) τη διέλευση µέσω αερολιµένα.

2(β) του 178(Ι) του
2004.

(5) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς για τον καθορισµό των ειδών
των θεωρήσεων, τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις προξενικές αρχές
της ∆ηµοκρατίας για την έκδοση θεωρήσεων δυνάµει του παρόντος άρθρου
καθώς και τις διαδικασίες υποβολής ένστασης σε περίπτωση άρνησης
παραχώρησης της αιτούµενης θεώρησης.

3 του 178(Ι) του
2004.
Έκδοση
θεωρήσεων στα
σύνορα.

9Α- (1) Κατά παρέκκλιση από το γενικό κανόνα της έκδοσης θεωρήσεων από τις
προξενικές αρχές της ∆ηµοκρατίας, δύναται να χορηγείται κατ’ εξαίρεση
θεώρηση στα σύνορα, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος οφείλει να είναι κάτοχος
θεώρησης δυνάµει του παρόντος Νόµου για είσοδο ή διέλευση από τη
∆ηµοκρατία, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Ο εν λόγω υπήκοος πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόµου για την
είσοδο του στη ∆ηµοκρατία·
(β) ο εν λόγω υπήκοος δεν ήταν σε θέση να υποβάλει αίτηση θεώρησης εκ των
προτέρων στις αρµόδιες προξενικές αρχές της ∆ηµοκρατίας·
(γ) ο εν λόγω υπήκοος υποβάλλει, όπου αυτό είναι αναγκαίο, δικαιολογητικά
έγγραφα που αποδεικνύουν τους απρόβλεπτους και επιτακτικούς λόγους για την
είσοδό του στη ∆ηµοκρατία·
(δ) εξασφαλίζεται η επιστροφή στη χώρα καταγωγής του σε περίπτωση
σύντοµης διαµονής· και
(ε) σε περίπτωση που εν λόγω υπήκοος αιτείται θεώρησης διέλευσης, έχει στην
κατοχή του τις θεωρήσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση του ταξιδιού του
προς άλλα κράτη διέλευσης όπου αυτό απαιτείται καθώς και για το κράτος
προορισµού.
(2) ∆εν χορηγείται θεώρηση στα σύνορα σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος
θεωρείται ότι δυνατό να διαταράξει τη δηµόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή τις
διεθνείς σχέσεις της ∆ηµοκρατίας εκτός εάν ο ο Λειτουργός Μετανάστευσης
κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ανθρωπιστικούς ή εθνικού
συµφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων της ∆ηµοκρατίας.

(3) Θεωρήσεις που εκδίδονται στα σύνορα δεν θα ισχύουν για περισσότερες της
µίας εισόδου και η ισχύς της θεώρησης κατά την έννοια του άρθρου 9(4)(β) δεν
θα υπερβαίνει τις 15 ηµέρες και σε περίπτωση διέλευσης τις 5 ηµέρες.
(4) (α) Θεώρηση διέλευσης δύναται να χορηγείται στα σύνορα σε ναυτικό ο
οποίος οφείλει να είναι κάτοχος θεώρησης για είσοδο στη ∆ηµοκρατία δυνάµει
του παρόντος Νόµου, σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του
εδαφίου (1) και διέρχεται τα σύνορα της ∆ηµοκρατίας ενόψει ναυτολόγησης, εκ
νέου ναυτολόγησης ή αποναυτολόγησης.
(β) ∆ύναται να χορηγείται οµαδική θεώρηση διέλευσης στα σύνορα σε
ναυτικούς της ίδιας ιθαγένειας οι οποίοι ταξιδεύουν σε οµάδες πέντε έως
πενήντα ατόµων όταν ο κάθε ναυτικός πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου
(α).
Κανένας
αλλοδαπός δεν έχει
απόλυτο δικαίωµα
εισόδου.
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10. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8, αλλοδαπός, ανεξάρτητα από το
ότι αυτός δύναται να έχει στην κατοχή του διαβατήριο που φέρει Βρεττανική
Προξενική θεώρηση για τη ∆ηµοκρατία και από το ότι αυτός δυνατό να µην
είναι απαγορευµένος µετανάστης, δεν θα έχει απόλυτο δικαίωµα εισόδου στη
∆ηµοκρατία και, σε κάθε περίπτωση, δυνατό να απαγορευτεί σε αυτόν η είσοδος
στη ∆ηµοκρατία εκτός αν—
(α) ενώ έχει µόνιµη διαµονή, κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό µόνιµης διαµονής
στη ∆ηµοκρατία, που εκδόθηκε σε αυτόν βάσει των διατάξεων οποιωνδήποτε
Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει του Νόµου αυτού· ή
(β) ενώ είναι µετανάστης, κατέχει έγκυρη άδεια µετανάστευσης που εκδόθηκε
σε αυτόν ή για λογαριασµό του βάσει των διατάξεων οποιωνδήποτε Κανονισµών
που εκδόθηκαν βάσει του Νόµου αυτού· ή
(γ) ενώ είναι προσωρινός κάτοικος, κατέχει έγκυρη άδεια εισόδου ή άδεια
αποβίβασης που εκδόθηκε σε αυτόν βάσει των διατάξεων οποιωνδήποτε
Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει του Νόµου αυτού.

Ειδικές πρόνοιες
που αφορούν
πληρώµατα πλοίων
ή αεροσκάφους
φιλικών Κρατών.

11. Υπάλληλοι και µέλη του πληρώµατος πλοίου ή αεροσκάφους φιλικού
Κράτους, που κατέχουν κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα
τους δυνατό να τους επιτραπεί από το ∆ιευθυντή του εγκεκριµένου λιµανιού η
είσοδος στη ∆ηµοκρατία, τηρουµένων τέτοιων όρων ή περιορισµών όπως
δυνατό να επιβληθούν στην άδεια.

Ειδικές διατάξεις
σε σχέση µε
πρόσωπα που
εισέρχονται ή
εγκαταλείπουν τη
∆ηµοκρατία.

12.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν θα εισέρχεται ή εγκαταλείπει τη ∆ηµοκρατία
εκτός δια µέσου εγκριµένου λιµανιού.
(2) Πρόσωπο που εισέρχεται στη ∆ηµοκρατία διά θαλάσσης δεν θα
αποβιβάζεται χωρίς τη συγκατάθεση του ∆ιευθυντή και ιατρικός λειτουργός και
ο πλοίαρχος δεν θα επιτρέπουν σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να αποβιβάζεται
χωρίς τη συγκατάθεση που αναφέρθηκε πιο πάνω.
(3) Κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στη ∆ηµοκρατία ως επιβάτης δια αέρος
παρουσιάζεται αµέσως αυτοπροσώπως στον πλησιέστερο ∆ιευθυντή.
(4) Ο πλοίαρχος και ο πιλότος κάθε αεροσκάφους όταν φθάνουν από
οποιοδήποτε µέρος εκτός της ∆ηµοκρατίας ή όταν αναχωρούν από τη
∆ηµοκρατία, παρέχουν στο διευθυντή αληθείς και ακριβείς καταλόγους των
ονοµάτων όλων των επιβατών στο πλοίο ή αεροσκάφος µαζί µε τέτοιες άλλες
πληροφορίες όπως ο ∆ιευθυντής δυνατό να απαιτήσει. Τέτοιοι κατάλογοι θα
υπογράφονται από τον πλοίαρχο ή πιλότο, ανάλογα µε την περίπτωση, και θα
χορηγούνται σε τέτοιους αριθµούς όπως δυνατό, από καιρό σε καιρό, να

ορίζονται από τον ∆ιευθυντή µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας και κάθε επιβάτης στο πλοίο ή αεροσκάφος θα παρέχει στον
πλοίαρχο ή πιλότο, ανάλογα µε την περίπτωση, αληθείς και ακριβείς
πληροφορίες όπως δυνατό να είναι απαραίτητες για τους σκοπούς των
καταλόγων.
2 του 50/88.

∆ιάταγµα σε
απαγορευµένο
µετανάστη να
εγκαταλείψει τη
∆ηµοκρατία.
2(α) του 164(Ι) του
2001.

(5) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να τηρήσει οποιαδήποτε από τις
διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4) του άρθρου αυτού είναι ένοχο
αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
τους δώδεκα µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις
δύο ποινές της φυλάκισης και του προστίµου.
13.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόµου, ο
∆ιευθυντής αναφορικά µε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι απαγορευµένος
µετανάστης, δύναται—
(α) αν το πρόσωπο έφθασε δια θαλάσσης, να διατάξει αυτό να εγκαταλείψει τη
∆ηµοκρατία µε το πλοίο µε το οποίο έφθασε·
(β) αν το πρόσωπο έφθασε δια αέρος, να διατάξει αυτό να εγκαταλείψει τη
∆ηµοκρατία µε το αεροσκάφος µε το οποίο έφθασε ή µε τέτοιο άλλο
αεροσκάφος όπως ο ∆ιευθυντής δυνατό να θεωρήσει κατάλληλο µε τη
συντοµότερη δυνατή ευκαιρία.·
(γ) να διατάξει αυτό να εγκαταλείψει τη ∆ηµοκρατία εντός ορισµένης περιόδου
και, αν ο ∆ιευθυντής θεωρεί ορθό, µε ορισµένη πορεία.·
(δ) αν το πρόσωπο είναι αλλοδαπό ή είναι Βρεττανός υπήκοος ή πολίτης της
Ιρλανδικής ∆ηµοκρατίας ή ηµεδαπός Κύπριος που περιλαµβάνεται στην
κατηγορία που απαριθµείται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6,
να µεριµνήσει ώστε να συλληφθεί σύµφωνα µε διάταγµα που εκδίδεται για την
απέλαση του όπως προνοείται στο άρθρο 14· ή

Κεφ. 108.

(ε) αν το πρόσωπο είναι Βρεττανός υπήκοος ο οποίος δεν είναι ηµεδαπός
Κύπριος ή ο οποίος δεν έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία για περίοδο
όχι λιγότερη των επτά ετών εντός των τελευταίων δέκα ετών, να µεριµνήσει
ώστε να συλληφθεί αυτός σύµφωνα µε διάταγµα που εκδίδεται για την απέλαση
του βάσει του περί Απελάσεως Νόµου (Βρεττανοί Υπήκοοι) ή οποιουδήποτε
Νόµου που τροποποιεί ή υποκαθιστά αυτόν:
Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται σε
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο περιλαµβάνεται στην κατηγορία που
απαριθµείται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6.
(2) Ο ∆ιευθυντής δύναται, σε σχέση µε οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του
οποίου έχει εκδοθεί διάταγµα βάσει της παραγράφου (α), (β) ή (γ) του εδαφίου
(1) του άρθρου αυτού, να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό εν τω µεταξύ, να
τεθεί υπό κράτηση ή περιοριστεί σε τέτοιο µέρος όπως ο ∆ιευθυντής µε την
έγκριση του ∆ιευθυντή, δυνατό να διατάξει:
Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν θα κρατείται ή περιορίζεται βάσει του εδαφίου
αυτού για οποιαδήποτε περίοδο που υπερβαίνει τις οκτώ ηµέρες εκτός αν, εν τω
µεταξύ, µε αίτηση του διευθυντή και µετά από ακρόαση του ενδιαφερόµενου
προσώπου, το ∆ικαστήριο επιτρέψει την κράτηση ή περιορισµό του προσώπου
αυτού για τέτοια περαιτέρω περίοδο όπως δυνατό να φανεί ορθό στο
∆ικαστήριο·

2(β) του 164(Ι) του
2001.

Νοείται περαιτέρω ότι πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγµα να
εγκαταλείψει τη ∆ηµοκρατία και/ή διάταγµα κράτησης ή περιορισµού—

(α) Πληροφορείται γραπτώς σε γλώσσα κατανοητή από αυτό τους λόγους για
την πιο πάνω απόφαση εκτός εάν λόγοι εθνικής ασφάλειας καθιστούν κάτι τέτοιο
ανεπιθύµητο· και
(β) έχει δικαίωµα να αντιπροσωπευθεί ενώπιον του διευθυντή ή οποιασδήποτε
άλλης αρχής της ∆ηµοκρατίας και να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών
µεταφραστή.
∆ιατάγµατα
απέλασης.
3(α) του 164(Ι) του
2001.

14.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού και των όρων
οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης που χορηγήθηκε βάσει του Νόµου αυτού ή
οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει αυτού και µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόµου, ο Ανώτερος ∆ιευθυντής δύναται να
διατάξει οποιοδήποτε αλλοδαπό ο οποίος είναι απαγορευµένος µετανάστης ή
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, αφού εισήλθε στη ∆ηµοκρατία µε άδεια να
παραµείνει σε αυτή για περιορισµένη περίοδο, παραµένει στη ∆ηµοκρατία µετά
την παρέλευση της περιόδου αυτής ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο
περιλαµβάνεται εντός της κατηγορίας που απαριθµείται στην παράγραφο (θ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 6 να απελαθεί από τη ∆ηµοκρατία και, εν τω µεταξύ, να
τεθεί υπό κράτηση.
(2) Αλλοδαπός ο οποίος διατάσσεται να απελαθεί θα απελαύνεται —
(α) σε κάποιο µέρος στη χώρα στην οποία αυτός ανήκει·
(β) µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, στο µέρος από όπου αυτός ήρθε
που δεν είναι η χώρα στην οποία αυτός ανήκει ή σε οποιοδήποτε µέρος στο
οποίο αυτός συγκατατίθεται να απελαθεί, νοουµένου ότι η κυβέρνηση κάθε
τέτοιου τόπου συγκατατίθεται να δεχτεί αυτόν.
(3) Βρεττανός υπήκοος ο οποίος περιλαµβάνεται στην κατηγορία που
απαριθµείται στην παράγραφο (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 και ο οποίος
διατάσσεται να απελαθεί, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου θα
απελαύνεται στο µέρος από όπου αυτός ήλθε ή σε οποιοδήποτε µέρος στο οποίο
αυτός συγκατατίθεται να απελαθεί, νοουµένου ότι η Κυβέρνηση κάθε τέτοιου
τόπου συγκατατίθεται να δεχτεί αυτόν.
(4) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόµο αυτό, ο
Ανώτερος ∆ιευθυντής δύναται κατά τη διακριτική του εξουσία, να διατάξει
απαγορευµένο µετανάστη ο οποίος έχει φτάσει δια θαλάσσης να εγκαταλείψει τη
∆ηµοκρατία µε το πλοίο µε το οποίο αυτός έφτασε χωρίς να καθορίσει το µέρος
στο οποίο αυτός απελαύνεται.
(5)(α) Η εξουσία απέλασης που χορηγείται από το άρθρο αυτό, ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόµο αυτό, θα επεκτείνεται στην
απέλαση οποιουδήποτε προσώπου που περιλαµβάνεται εντός των κατηγοριών
που απαριθµούνται στις παραγράφους (στ), (ζ) και (η) του εδαφίου (1) του
άρθρου 6:
Νοείται µόνο ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι Βρεττανός υπήκοος και κατέχει την
υπηκοότητα ξένου Κράτους κατά το χρόνο που εκδίδεται διάταγµα απέλασης.
(β) Πρόσωπο, το οποίο διατάσσεται να απελαθεί βάσει του εδαφίου αυτού, θα
απελαθεί σε κάποιο µέρος στη χώρα της οποίας την υπηκοότητα αυτός κατέχει ή
σε τέτοιο άλλο µέρος όπως το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διατάξει µε τη
συγκατάθεση της Κυβέρνησης του µέρους αυτού.
(γ) Το Υπουργικό Συµβούλιο θα έχει εξουσία να διορίζει, µε ένταλµα που φέρει
την υπογραφή του, φύλακα της κινητής και ακίνητης περιουσίας οποιουδήποτε
προσώπου εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγµα απέλασης βάσει του
εδαφίου αυτού και ο οποίος έχει απελαθεί από τη ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε αυτό

και δύναται να εκδίδει κανονισµούς για τη διαχείριση από το φύλακα τέτοιας
περιουσίας, µέχρις ότου ο απελαθείς δυνατό να διορίσει το δικό του
αντιπρόσωπο ή να κάνει άλλες διευθετήσεις που αφορούν τέτοια περιουσία, και
γενικά για την καλύτερη εφαρµογή των σκοπών της παραγράφου αυτής.
3(β) του 164(Ι) του
2001.

(6) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγµα να εγκαταλείψει τη
∆ηµοκρατία και/ή διάταγµα κράτησης ή περιορισµού—
(α) Πληροφορείται γραπτώς σε γλώσσα κατανοητή από αυτό τους λόγους για
την πιο πάνω απόφαση εκτός εάν λόγοι εθνικής ασφάλειας καθιστούν κάτι τέτοιο
ανεπιθύµητο· και
(β) έχει δικαίωµα να αντιπροσωπευθεί ενώπιον του διευθυντή ή οποιασδήποτε
άλλης αρχής της ∆ηµοκρατίας και να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών
µεταφραστή.
813383460

Απέλαση
αλλοδαπών
εργαζοµένων.
2 του 54/76.

14Α. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε που περιέχεται στο άρθρο 14 δεν διατάσσεται η
απέλαση αλλοδαπών εργαζοµένων, οι οποίοι διαµένουν νόµιµα επί του εδάφους
της ∆ηµοκρατίας, παρά µόνο αν καταστούν επικίνδυνοι για την ασφάλεια του
κράτους ή παραβλάπτουν το δηµόσιο συµφέρον ή παραβαίνουν τα χρηστά ήθη.

2 του 88(Ι) του
2002.
Έκδοση ενιαίου
τύπου ταξιδιωτικού
εγγράφου για την
απέλαση
αλλοδαπών.

14ΑΑ.—(1) Αλλοδαπός ο οποίος στερείται εθνικού ή άλλου τύπου έγκυρου
διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου και ο οποίος δε δύναται να
προµηθευτεί έγκαιρα µε ανάλογο έγγραφο από τις διπλωµατικές ή προξενικές
αρχές της χώρας ιθαγενείας του, προς διευκόλυνση της απέλασής του από τη
∆ηµοκρατία, εφοδιάζεται µε ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο.

Επίσηµη
Εφηµερίδα,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
22.12.1972
23.11.1984
27.12.1986
30.01.1987
11.11.1988
18.05.1990
17.04.1991
08.11.1991
15.04.1994
06.12.1996
21.07.2000
31.12.2001.

(2) Το ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από το δυνάµει των περί
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισµών του 1972 µέχρι 2001, ∆ιευθυντή,
αφού πρώτα εξεταστούν οι λόγοι οι οποίοι στη συγκεκριµένη περίπτωση
επιβάλλουν την έκδοσή του και περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες ή και
στοιχεία:
(α) Το πλήρες όνοµα και έβληµα της ∆ηµοκρατίας·
(β) αριθµό µητρώου και αριθµό εγγραφής·
(γ) τη χώρα προορισµού, η οποία δύναται να είναι είτε η χώρα καταγωγής του
αλλοδαπού είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία ο ίδιος συγκατατίθεται να
απελαθεί και η Κυβέρνηση της οποίας επίσης συγκατατίθεται να το δεχθεί·
(δ) το όνοµα και επώνυµο του αλλοδαπού·
(ε) την ηµεροµηνία γέννησής του, το ύψος του καθώς και οποιαδήποτε ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του·
(στ) τη χώρα ιθαγένειας ή υπηκοότητάς του, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας
του στη χώρα αυτή, όπου αυτό είναι δυνατό.
(ζ) φωτογραφία του αλλοδαπού·
(η) τη σφραγίδα της εκδίδουσας αρχής·
(θ) τον τόπο και την ηµεροµηνία έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου· και
(ι) την υπογραφή του εκδίδοντος λειτουργού.
3(α) Το ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο, έχει διάρκεια ισχύος µέχρι έξι

µήνες, εκδίδεται για ένα µόνο ταξίδι προς τη χώρα που αναγράφεται σε αυτό και
δεν παρέχεται µε αυτό δικαίωµα επανεισόδου του κατόχου του στη ∆ηµοκρατία.
(β) Το ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο, δεν αποδεικνύει ούτε θίγει µε
οποιοδήποτε τρόπο την υπηκοότητα του κατόχου του, ο οποίος δεν αποκτά
δικαίωµα προστασίας από τη ∆ηµοκρατία και τις διπλωµατικές ή προξενικές της
αρχές στο εξωτερικό.
(4) Το ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται ατελώς.
(5) Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για την έκδοση του ενιαίου τύπου
ταξιδιωτικού εγγράφου, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.
2 του 100(Ι) του
1996.
Παράνοµη
εργοδότηση
αλλοδαπού.

14Β.—(1) Η εργοδότηση αλλοδαπού χωρίς την απαιτούµενη από το Νόµο άδεια
ή η εργοδότηση κατά παράβαση των όρων άδειας εργοδότησης ή η εργοδότηση
κατά παράβαση οποιουδήποτε άλλου νόµου ή κανονισµού, συνιστά αδίκηµα
τιµωρούµενο µε ποινή φυλάκισης µέχρι τρία χρόνια ή µε χρηµατική ποινή µέχρι
πέντε χιλιάδες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές.
(2) Το δικαστήριο δύναται πρόσθετα µε οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει τον
εργοδότη που καταδικάστηκε για αδίκηµα δυνάµει του εδαφίου (1) να καταβάλει
όλες τις εισφορές που καταβάλλονται σε διάφορα ταµεία στις περιπτώσεις
νόµιµης εργοδότησης αλλοδαπών :
Νοείται ότι σε καµιά περίπτωση οι πιο πάνω εισφορές δε θα είναι χαµηλότερες
των εισφορών που αναλογούν σε απασχόληση τριών µηνών.
(3) ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγµα στερητικό του δικαιώµατος
εργοδότησης αλλοδαπού για οποιαδήποτε χρονική περίοδο θα έκρινε σκόπιµη,
σε περίπτωση που εργοδότης έχει καταδικαστεί για το αδίκηµα που αναφέρεται
στο εδάφιο (1).
(4) Εργοδότης ο οποίος εργοδοτεί αλλοδαπό κατά παράβαση των όρων του
διατάγµατος του δικαστηρίου που αναφέρεται στο εδάφιο (3), διαπράττει
αδικήµα σχετικά µε το οποίο το δικαστήριο επιβάλλει ποινή φυλάκισης µέχρι
δύο χρόνια.

4 του 164(Ι) του
2001.
Λήψη δακτυλικών
αποτυπωµάτων.
138(Ι) του 2001.

14Γ. Με την επιφύλαξη των προνοιών του περί επεξεργασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου, ο ∆ιευθυντής
δύναται να λαµβάνει δακτυλικά αποτυπώµατα προσώπων που απελαύνονται.

Eπαναπατρισµός
άπορων εργαζοµένων.

15.—(1) ΄Οταν, µε αίτηση του διευθυντή και µετά από ακρόαση του εργοδότη ή
του αντιπροσώπου του, παρουσιάζεται σε, ικανοποίηση του ∆ικαστηρίου ότι
πρόσωπο, που δεν είναι ηµεδαπός Κύπριος, έχει εισέλθει στη ∆ηµοκρατία για το
σκοπό εκτέλεσης σύµβασης υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία και κατά τη διάρκεια ή
εντός έξι µηνών από τη λήξη ή την πρόωρη εκπνοή τέτοιας συµφωνίας
καθίσταται άπορο πρόσωπο, το ∆ικαστήριο κηρύσσει τέτοιο πρόσωπο ως
απαγορευµένο µετανάστη και οποιαδήποτε έξοδα τα οποία έχει υποστεί η
Κυβέρνηση χάριν της συντήρησης, ιατρικής περίθαλψης, επαναπατρισµού ή
απέλασης τέτοιου προσώπου, αυτά ανακτώνται από τον εργοδότη µε τον οποίο
αυτός συνήψε τέτοια σύµβαση και όταν τέτοια έξοδα παραµείνουν απλήρωτα, το
∆ικαστήριο µε αίτηση του διευθυντή, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, εκδίδει
διάταγµα για την είσπραξη του ποσού µε κατάσχεση και πώληση ικανοποιητικού
µέρους της κινητής περιουσίας που ανήκει στον εργοδότη ή µε πώληση
ικανοποιητικού µέρους ακίνητης περιουσίας που ανήκει σε τέτοιο εργοδότη.

Κεφ. 155.

(2) Κάθε τέτοιο διάταγµα θα εκτελείται µε τον ίδιο τρόπο όπως το διάταγµα για
την πληρωµή ποινής βάσει των διατάξεων του Νόµου περί Ποινικής ∆ικονοµίας
ή οποιουδήποτε Νόµου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν.

Ανάκτηση εξόδων
απέλασης,
κλπ.

16.—(1) ΄Οταν, µε αίτηση του διευθυντή και µετά από ακρόαση του
ενδιαφερόµενου προσώπου, παρουσιάζονται προς ικανοποίηση του ∆ικαστηρίου
ότι οποιαδήποτε έξοδα έχουν γίνει από την Κυβέρνηση σε σχέση µε τη
συντήρηση, ιατρική περίθαλψη ή απέλαση οποιουδήποτε απαγορευµένου
µετανάστη ή της συζύγου του, παιδιών ή άλλων εξαρτωµένων, το ∆ικαστήριο
χωρίς περαιτέρω διαδικασία, εκδίδει διάταγµα για την είσπραξη του ποσού µε
κατάσχεση και πώληση ικανοποιητικού µέρους της κινητής περιουσίας που
ανήκει στο πρόσωπο αυτό ή για πώληση ικανοποιητικού µέρους της ακίνητης
περιουσίας που ανήκει στο πρόσωπο αυτό.
7950842

Κεφ. 155.

(2) Κάθε τέτοιο διάταγµα εκτελείται µε τον ίδιο τρόπο όπως το διάταγµα για την
πληρωµή ποινής βάσει των διατάξεων του Νόµου περί Ποινικής ∆ικονοµίας ή
οποιουδήποτε Νόµου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν.

΄Εξοδα απέλασης
µετανάστη εργάτη.
2 του 197/89.

16Α. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16, τα έξοδα απέλασης
µετανάστη εργάτη ή της συζύγου ή των τέκνων του, δεν καταβάλλονται από
τους ιδίους.

Ευθύνη πλοίου ή
αεροσκάφους να
επαναπατρίζει
απαγορευµένο
µετανάστη.

17.—(1) ΄Οταν πρόσωπο διατάσσεται να απελαθεί από, ή να εγκαταλείψει τη
∆ηµοκρατία ο πλοίαρχος ή ο πιλότος του αεροσκάφους, ανάλογα µε την
περίπτωση, που πρόκειται να εγκαταλείψει τη ∆ηµοκρατία µε την παρουσίαση
σε αυτό του διατάγµατος απέλασης ή του διατάγµατος του διευθυντή, ανάλογα
µε την περίπτωση και µε την προσφορά σε αυτό των εξόδων του ταξιδιού,
δέχεται το ενδιαφερόµενο πρόσωπο και τη γυναίκα του, παιδιά ή άλλους
εξαρτωµένους, αν υπάρχουν επί του πλοίου ή αεροσκάφους, ανάλογα µε την
περίπτωση, και παρέχει σε αυτό και αυτούς µεταφορά και κατάλληλη διαµονή
και συντήρηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αν είναι πλοίο προς οποιοδήποτε
λιµάνι εκτός της ∆ηµοκρατίας στο οποίο το πλοίο θα επισκεφθεί ή αν είναι
αεροπορικώς προς οποιοδήποτε µέρος εκτός της ∆ηµοκρατίας το οποίο το
αεροσκάφος θα προσγειωθεί όπως ο ∆ιευθυντής δύναται, κάτω από όλες τις
περιστάσεις της υπόθεσης, να διατάξει.

166 του 1987.

(2) Οποιοσδήποτε πλοίαρχος ή πιλότος αεροσκάφους ο οποίος αρνείται να δεχτεί
επί του πλοίου όπως προνοείται από το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού
οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό, είναι ένοχος
αδικήµατος και Υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες
λίρες.
(3) Εκτός κατά την έκταση που καταβάλλονται, βάσει οποιουδήποτε από τα
προηγούµενα άρθρα, οι δαπάνες του ταξιδιού από τη ∆ηµοκρατία ή οι συναφείς
µε αυτό και η συντήρηση µέχρι την αναχώρηση οποιουδήποτε από τα πρόσωπα
που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού πληρώνονται από τα δηµόσια
έσοδα.

Εξουσία
έρευνας προσώπου
και αποσκευών
ύποπτου
µετανάστη.

18. ΄Οταν ο ∆ιευθυντής έχει λόγο να υποψιάζεται ότι πρόσωπο που πρόκειται να
εισέλθει στη ∆ηµοκρατία είναι απαγορευµένος µετανάστης εντός της έννοιας
οποιασδήποτε από τις παραγράφους (στ), (ζ), (η) ή (ι) του εδαφίου (1) του
άρθρου 6 και πληροφορεί αυτόν µε τον τρόπο αυτό, θα είναι νόµιµο για το
διευθυντή να ερευνά ή µεριµνά ώστε να ερευνηθεί το πρόσωπο αυτό και οι
αποσκευές του:
Νοείται ότι θήλυ πρόσωπο θα ερευνάται µόνο από γυναίκα ερευνήτρια µόνο.

3 του 8(Ι) του
2007.
Ερµηνεία για την
εφαρµογή των
άρθρων 18Α µέχρι
18∆.

18Α. Για τους σκοπούς των άρθρων 18Β µέχρι 18∆, εκτός εάν από το κείµενο
προκύπτει διαφορετική έννοια:

“αιτούν κράτος” σηµαίνει το κράτος µέλος Σένγκεν το οποίο εκτελεί απόφαση
αποµάκρυνσης κατά υπηκόου τρίτης χώρας και το οποίο απαιτεί τη διέλευση
µέσω αερολιµένος διέλευσης άλλου κράτους µέλους Σένγκεν·
“διέλευση διά της αεροπορικής οδού” σηµαίνει τη διέλευση υπηκόου τρίτης
χώρας και, εάν είναι απαραίτητο, των συνοδών, µέσω του χώρου του
αεροδροµίου του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, µε σκοπό την
αποµάκρυνση διά της αεροπορικής οδού·
“κράτος µέλος Σένγκεν” σηµαίνει τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εξαιρουµένων του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της ∆ανίας, και
περιλαµβάνει επίσης τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας, το Βασίλειο της Νορβηγίας
και τη Συνοµοσπονδία της Ελβετίας·
949334144

“κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση” ή “κράτος διέλευσης” σηµαίνει το
κράτος µέλος Σένγκεν µέσω του αερολιµένος διέλευσης του οποίου πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί η διέλευση·
“Οδηγία 2003/110/ΕΚ” σηµαίνει την Οδηγία 2003/110/ΕΚ του Συµβουλίου της
25ης Νοεµβρίου 2003 όσον αφορά τη συνδροµή κατά τη διέλευση σε περίπτωση
αποµάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού.
3 του 8(Ι) του
2007.
Απέλαση υπηκόου
τρίτης χώρας από
τη ∆ηµοκρατία διά
της αεροπορικής
οδού µέσω άλλου
κράτους µέλους
Σένγκεν.

18Β.- (1) Ο ∆ιευθυντής, όταν διατάσσει την απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας
δυνάµει του άρθρου 14 του παρόντος Νόµου και η επιστροφή τέτοιου υπηκόου
θα πραγµατοποιηθεί διά της αεροπορικής οδού, εξετάζει αν είναι δυνατή η
χρήση απευθείας πτήσης προς τη χώρα προορισµού.

(2) Σε περίπτωση που η επιστροφή υπηκόου τρίτης χώρας δεν είναι δυνατή για
εύλογους και πρακτικούς λόγους µε απευθείας πτήση προς τη χώρα προορισµού,
ο ∆ιευθυντής δύναται να ζητήσει διέλευση διά της αεροπορικής οδού µέσω
άλλου κράτους µέλους Σένγκεν µε αίτησή του προς την κεντρική αρχή του εν
λόγω κράτους:
Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δεν πρέπει καταρχάς να υποβάλλει αίτηση για
διέλευση διά της αεροπορικής οδού µέσω άλλου κράτους µέλους Σένγκεν, εάν
το µέτρο αποµάκρυνσης απαιτεί αλλαγή αερολιµένος εντός της επικράτειας του
κράτους µέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Παράρτηµα Ι.

(3) Η αίτηση διέλευσης διά της αεροπορικής οδού από το ∆ιευθυντή προς την
κεντρική αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση υποβάλλεται
στον Τύπο αίτησης που παρατίθεται ως Παράρτηµα Ι στον παρόντα Νόµο.
(4) Ο ∆ιευθυντής δε διατάζει τη διέλευση διά της αεροπορικής οδού χωρίς την
έγκριση της κεντρικής αρχής του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.
(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, σε
περίπτωση που η κεντρική αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η
αίτηση δεν ανακοινώσει την απόφασή της στο ∆ιευθυντή εντός δύο ηµερών,
προθεσµία η οποία µπορεί να παρατείνεται επί σαράντα οκτώ ώρες σε δεόντως
αιτιολογηµένες κατά την κρίση του κράτους µέλους προς το οποίο απευθύνεται η
αίτηση περιπτώσεις, ο ∆ιευθυντής δύναται να διατάξει την έναρξη της

επιχείρησης διέλευσης µέσω κοινοποίησης προς την κεντρική αρχή του κράτους
προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Παράρτηµα Ι.
Παράρτηµα Ι.

(6) Για τη διεκπεραίωση της δυνάµει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου
αίτησης, ο ∆ιευθυντής διαβιβάζει προς την κεντρική αρχή του κράτους προς το
οποίο απευθύνεται η αίτηση τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον Τύπο
που παρατίθεται ως Παράρτηµα Ι στον παρόντα Νόµο και την έγκριση της
διέλευσης διά της αεροπορικής οδού, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι.
(7) Η ∆ηµοκρατία υποχρεούται να δεχθεί αµέσως υπήκοο τρίτης χώρας, εάν:
237427890

(α) Απορρίφθηκε η αίτηση ή ανακλήθηκε η άδεια διέλευσης διά της
αεροπορικής οδού από την κεντρική αρχή του κράτους προς το οποίο
απευθύνεται η αίτηση·
(β) κατά τη διάρκεια της διέλευσης ο υπήκοος τρίτης χώρας εισήλθε χωρίς άδεια
στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση·
(γ) η αποµάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας σε άλλη χώρα διέλευσης ή στη χώρα
προορισµού ή η επιβίβαση στην πτήση ανταπόκρισης απέτυχε· ή
(δ) η διέλευση διά της αεροπορικής οδού δεν είναι δυνατή για άλλο λόγο.
(8) Οι δαπάνες που προκύπτουν κατά την αποµάκρυνση και επανεισδοχή
υπηκόου τρίτης χώρας βαρύνουν τη ∆ηµοκρατία.
(9) Σε περίπτωση που παραχωρείται έγκριση από την κεντρική αρχή του
κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή σε περίπτωση διέλευσης διά της
αεροπορικής οδού µέσω κοινοποίησης, ο ∆ιευθυντής προβαίνει σε όλες τις
δέουσες ρυθµίσεις, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση διέλευσης
πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει το πολύ εντός
εικοσιτετραώρου:
Νοείται ότι η πιο πάνω αναφερόµενη προθεσµία παρατείνεται επί σαράντα οκτώ
ώρες κατά ανώτατο όριο, σε περίπτωση κατά την οποία δεν µπορεί να
εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση της επιχείρησης διέλευσης, και η κεντρική αρχή
του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, µετά από αίτηση του
∆ιευθυντή και κατόπιν διαβούλευσης µεταξύ τους, λαµβάνει όλα τα
απαιτούµενα µέτρα συνδροµής για τη συνέχιση της επιχείρησης διέλευσης.
(10) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών της κεντρικής
αρχής του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση αναφορικά µε:
(α) Την παροχή επείγουσας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης από τις αρµόδιες
αρχές του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση σε υπήκοο τρίτης χώρας
και, εάν χρειασθεί, στο συνοδό του·
973915696

(β) τη διατροφή υπηκόου τρίτης χώρας και, εάν χρειασθεί, του συνοδού του, και
(γ) οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες παρέχονται από το κράτος προς το οποίο
απευθύνεται η αίτηση δυνάµει του άρθρου 5 της Οδηγίας 2003/110/ΕΚ, στο
βαθµό που αυτές είναι πραγµατικές και µετρήσιµες,
βαρύνουν τη ∆ηµοκρατία.
(11) Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας απελαύνεται µε συνοδεία, οι
εξουσίες των συνοδών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διέλευσης διά της
αεροπορικής οδού περιορίζονται στην αυτοάµυνα και, σε περίπτωση απουσίας
οργάνων επιβολής του νόµου του κράτους διέλευσης, οι συνοδοί µπορούν να

προβούν σε εύλογη και ανάλογη δράση για την αντιµετώπιση άµεσου και
σοβαρού κινδύνου, προκειµένου ο υπήκοος τρίτης χώρας να µην αποδράσει, να
µην προκαλέσει σωµατική βλάβη στον εαυτό του ή σε τρίτο πρόσωπο ή
οποιεσδήποτε υλικές ζηµιές.
(12) Υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, οι συνοδοί πρέπει να συµµορφώνονται µε
τη νοµοθεσία του κράτους διέλευσης.
(13) Οι συνοδοί δε φέρουν όπλα κατά τη διάρκεια της διέλευσης διά της
αεροπορικής οδού και οφείλουν να φέρουν πολιτική περιβολή και να
επιδεικνύουν µέσα προκειµένου να πιστοποιήσουν την ταυτότητά τους,
συµπεριλαµβανοµένης της άδειας διέλευσης την οποία χορήγησε το κράτος
διέλευσης, ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την κοινοποίηση που αναφέρεται στο
εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου, κατόπιν αιτήσεως των αρµόδιων αρχών του
κράτους διέλευσης.
3 του 8(Ι) του
2007.
Υποβολή αίτησης
διέλευσης διά της
αεροπορικής οδού
από άλλο κράτος
µέλος Σένγκεν προς
τη ∆ηµοκρατία.

18Γ.- (1) Κεντρική αρχή για την παραλαβή αιτήσεων από άλλα κράτη µέλη
Σένγκεν για διέλευση µέσω της ∆ηµοκρατίας διά της αεροπορικής οδού είναι ο
∆ιευθυντής.

(2) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του άρθρου 18∆, ο ∆ιευθυντής δύναται
να αρνηθεί στο αιτούν κράτος µέλος τη διέλευση διά της αεροπορικής οδού, σε
περίπτωση που:
(α) Πρόκειται να ασκηθεί ποινική δίωξη λόγω αδικηµάτων κατά υπηκόου τρίτης
χώρας στη ∆ηµοκρατία ή σε περίπτωση που ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας
καταζητείται στη ∆ηµοκρατία, προκειµένου να εκτίσει ποινή·
149645149

(β) δεν είναι εφικτή η διέλευση υπηκόου τρίτης χώρας µέσω άλλων κρατών ή η
αποδοχή του από τη χώρα προορισµού·
(γ) το µέτρο αποµάκρυνσης απαιτεί αλλαγή αερολιµένος εντός της ∆ηµοκρατίας·
(δ) η αιτούµενη συνδροµή δεν είναι δυνατή κατά τη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή για πρακτικούς λόγους· ή
(ε) ο υπήκοος τρίτης χώρας συνιστά απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια
ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις της ∆ηµοκρατίας.
(3) Στην περίπτωση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,
ο ∆ιευθυντής ορίζει το συντοµότερο δυνατό στην κεντρική αρχή του αιτούντος
κράτους ηµεροµηνία, όσο το δυνατό εγγύτερη της αρχικώς ζητηθείσας από το
αιτούν κράτος, κατά την οποία µπορεί να παρασχεθεί συνδροµή σε διέλευση διά
της αεροπορικής οδού, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι.
(4) Άδεια διέλευσης διά της αεροπορικής οδού που έχει ήδη εκδοθεί από το
∆ιευθυντή δύναται να ανακληθεί, εφόσον καταστούν γνωστά εκ των υστέρων
περιστατικά κατά την έννοια του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου τα οποία
δικαιολογούν την άρνηση της διέλευσης.
(5) Ο ∆ιευθυντής ενηµερώνει αµέσως την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους
για την απόρριψη της αίτησης ή την ανάκληση της άδειας διέλευσης διά της
αεροπορικής οδού σύµφωνα µε τα εδάφια (2) και (4) του παρόντος άρθρου ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο καθιστά αδύνατη τη διέλευση και εξηγεί τους λόγους.
(6) Ο ∆ιευθυντής ενηµερώνει αµέσως την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους

για την απόφασή του και εν πάση περιπτώσει εντός προθεσµίας δύο ηµερών, η
οποία δυνατό να παρατείνεται επί σαράντα οκτώ ώρες κατά ανώτατο όριο σε
δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις.
(7) Καµία διέλευση διά της αεροπορικής οδού δεν αρχίζει χωρίς την έγκριση του
∆ιευθυντή:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής παραλείψει να απαντήσει εντός της
προβλεπόµενης στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου προθεσµίας στην κεντρική
αρχή του αιτούντος κράτους, το αιτούν κράτος δύναται να αρχίσει την
επιχείρηση διέλευσης µέσω κοινοποίησης στο ∆ιευθυντή.
904378175

(8) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (13) του παρόντος άρθρου, η
επιχείρηση διέλευσης πραγµατοποιείται εντός εικοσιτετραώρου.
(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 18Β και του παρόντος άρθρου, η
∆ηµοκρατία δύναται να συνάπτει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή ρυθµίσεις
µε άλλα κράτη µέλη Σένγκεν βάσει των οποίων θα επιτρέπεται η έναρξη της
επιχείρησης διέλευσης µόνο µε την κοινοποίηση από το αιτούν κράτος και σε
τέτοια περίπτωση κοινοποιεί στην Επιτροπή τις σχετικές συµφωνίες ή ρυθµίσεις.
(10) Ο ∆ιευθυντής ορίζει σηµεία επαφής για όλους τους αερολιµένες της
∆ηµοκρατίας µε τα οποία µπορεί να υπάρχει επαφή µε τα σηµεία επαφής των
άλλων κρατών µελών Σένγκεν, καθ’ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων
διέλευσης διά της αεροπορικής οδού, και τα κοινοποιεί στις κεντρικές αρχές των
άλλων κρατών µελών Σένγκεν.
(11) Ο ∆ιευθυντής, µε την επιφύλαξη αµοιβαίων διαβουλεύσεων µε την
κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους, στο πλαίσιο των διαθέσιµων µέσων και
σύµφωνα µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα, λαµβάνει κάθε απαιτούµενο µέτρο
συνδροµής από την προσγείωση και το άνοιγµα της θύρας του αεροσκάφους,
µέχρις ότου εξασφαλισθεί η αναχώρηση υπηκόου τρίτης χώρας, και πιο
συγκεκριµένα λαµβάνει τα πιο κάτω µέτρα:
(α) Την παραλαβή του υπηκόου τρίτης χώρας από το αεροσκάφος και τη
συνοδεία του εντός των ορίων του αεροδροµίου διέλευσης, ιδίως προκειµένου να
επιβιβασθεί στην πτήση ανταπόκρισης.
(β) Την παροχή επείγουσας ιατρικής περίθαλψης στον υπήκοο τρίτης χώρας και,
εάν χρειασθεί, στο συνοδό:
Νοείται ότι δεν απαιτούνται αµοιβαίες διαβουλεύσεις µεταξύ των κεντρικών
αρχών των δύο κρατών στην περίπτωση αυτή.
(γ) Τη διατροφή του υπηκόου τρίτης χώρας και, εάν χρειασθεί, του συνοδού.
(δ) Την παραλαβή, φύλαξη και διαβίβαση ταξιδιωτικών εγγράφων, ιδίως στην
περίπτωση αποµακρύνσεων άνευ συνοδείας.
481914937

(ε) Σε περιπτώσεις διέλευσης άνευ συνοδείας, ενηµέρωση της κεντρικής αρχής
του αιτούντος κράτους όσον αφορά τον τόπο και το χρόνο αναχώρησης υπηκόου
τρίτης χώρας από το έδαφος της ∆ηµοκρατίας.
(στ) Την ενηµέρωση της κεντρικής αρχής του αιτούντος κράτους όσον αφορά
τυχόν σοβαρά συµβάντα κατά τη διάρκεια της διέλευσης υπηκόου τρίτης χώρας.
(12) Ο ∆ιευθυντής δύναται, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή
οποιασδήποτε άλλης νοµοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ στη ∆ηµοκρατία, να
διατάξει:

(α) Να οδηγηθεί και τακτοποιηθεί ο υπήκοος τρίτης χώρας σε ασφαλή
εγκατάσταση·
(β) τη χρησιµοποίηση νόµιµων µέσων, προκειµένου να προληφθεί ή να
τερµατισθεί κάθε απόπειρα υπηκόου τρίτης χώρας να αντισταθεί στη διέλευση.
(13) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της Οδηγίας 2003/110/ΕΚ,
σε περίπτωση που δεν µπορεί να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση της επιχείρησης
διέλευσης, παρά τη συνδροµή της ∆ηµοκρατίας, ο ∆ιευθυντής δύναται, µετά
από αίτηση της κεντρικής αρχής του αιτούντος κράτους και µετά από σχετική
διαβούλευση µε αυτή, να διατάξει τη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων
συνδροµής για τη συνέχιση της επιχείρησης διέλευσης διά της αεροπορικής
οδού και σε τέτοια περίπτωση η προθεσµία του εδαφίου (8) του παρόντος
άρθρου µπορεί να παρατείνεται επί σαράντα οκτώ ώρες κατ’ ανώτατο όριο.
(14) Ο ∆ιευθυντής, ο οποίος φέρει την ευθύνη των λαµβανόµενων µέτρων,
αποφασίζει σχετικά µε τη φύση και το βαθµό της παρεχόµενης, δυνάµει των
εδαφίων (11), (12) και (13) του παρόντος άρθρου, συνδροµής.
(15) Οι διατάξεις των εδαφίων (11), (12) και (13) του άρθρου 18Β του παρόντος
Νόµου εφαρµόζονται κατά αναλογία, στις περιπτώσεις που το κράτος διέλευσης
είναι η ∆ηµοκρατία.
3 του 8(Ι) του
2007.
Επιφύλαξη στην
εφαρµογή των
άρθρων 18Β και
18Γ.

73 του 1968.
6(Ι) του 2000
6(Ι) του 2002
53(Ι) του 2003
67(Ι) του 2003
9(Ι) του 2004
241(Ι) του 2004
154(Ι) του 2005.

18∆. Οι διατάξεις των άρθρων 18Β και 18Γ του παρόντος Νόµου δε θίγουν την
εφαρµογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Σύµβαση, η οποία αφορά
τη Νοµική Κατάσταση των Προσφύγων, που έγινε στη Γενεύη, στις 28 Ιουλίου
1951 και η οποία δεσµεύει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, και περιλαµβάνει το
Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε µε τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νοµικής
Καταστάσεως των Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόµο του 1968, τον περί
Προσφύγων Νόµο, από διεθνείς συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και
διεθνείς συµβάσεις για την έκδοση προσώπων στις οποίες η ∆ηµοκρατία
αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος.

161597132

3 του 8(Ι) του
2007.
Γενική επιφύλαξη
για την εφαρµογή
των άρθρων 18ΣΤ
µέχρι 18ΛΗ.

18Ε. Οι διατάξεις των άρθρων 18ΣΤ µέχρι 18ΛΗ εφαρµόζονται ανεξάρτητα από
οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων κανονισµών.

3 του 8(Ι) του
2007.
Ερµηνεία για
σκοπούς
εφαρµογής των
άρθρων 18Ζ µέχρι
18ΚΗ.

18ΣΤ. Για σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 18Ζ µέχρι 18ΚΗ, εκτός εάν
προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείµενο-

“δεύτερο κράτος µέλος” σηµαίνει κάθε κράτος µέλος όπου εφαρµόζεται η
Οδηγία 2003/109/ΕΚ άλλο από το πρώτο κράτος µέλος και στο οποίο ο επί
µακρόν διαµένων ασκεί το δικαίωµα διαµονής του·

Επίσηµη

“Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης” σηµαίνει την προβλεπόµενη από τον
Κανονισµό 4 των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισµών,

Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας,
Παράρτηµα
Τρίτο:
22.12.1972
23.11.1984
27.12.1986
30.01.1987
11.11.1988
18.05.1990
17.04.1991
8.11.1991
15.04.1994
06.12.1996
21.07.2000
31.12.2001
26.7.2002
30.04.2004.

Επιτροπή·

“κράτος µέλος όπου εφαρµόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ” σηµαίνει τα κράτη
µέλη, εξαιρουµένων του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της ∆ανίας⋅
“µέλη της οικογένειας” σηµαίνει τους υπηκόους τρίτων χωρών που καθορίζονται
στο άρθρο 18Λ·
“Οδηγία 2003/109/ΕΚ” σηµαίνει την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου της
25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι
είναι επί µακρόν διαµένοντες·
“πρώτο κράτος µέλος” σηµαίνει το κράτος µέλος όπου εφαρµόζεται η Οδηγία
2003/109/ΕΚ το οποίο για πρώτη φορά παραχώρησε το καθεστώς του επί
µακρόν διαµένοντος σε υπήκοο τρίτης χώρας·

40 του 1968.

“Σύµβαση της Βιέννης του 1961 περί ∆ιπλωµατικών Σχέσεων” σηµαίνει τη
Σύµβαση που κυρώθηκε από τον περί της Σύµβασης της Βιέννης του 1961 περί
∆ιπλωµατικών Σχέσεων (Κυρωτικό) Νόµο του 1968·
73173105

7 του 1976.

9 του 1978.

“Σύµβαση της Βιέννης του 1963 περί Προξενικών Σχέσεων” σηµαίνει τη
Σύµβαση που κυρώθηκε από τον περί της Σύµβασης της Βιέννης περί
Προξενικών Σχέσεων (Κυρωτικό) Νόµο του 1976·
“Σύµβαση της Βιέννης του 1975 περί των Αντιπροσωπειών των Κρατών στις
Σχέσεις τους µε τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς που Έχουν Οικουµενικό
Χαρακτήρα” σηµαίνει τη Σύµβαση που κυρώθηκε από τον περί της Σύµβασης
της Βιέννης περί των Αντιπροσωπεύσεων των Κρατών εις τας Σχέσεις των µετά
∆ιεθνών Οργανισµών Οικουµενικού Χαρακτήρος Νόµο του 1978·
“Υπουργός” σηµαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

3 του 8(Ι) του
2007.
Πεδίο εφαρµογής
των διατάξεων για
τους επί µακρόν
διαµένοντες
υπηκόους
τρίτων χωρών.

18Ζ.- (1) Τα άρθρα 18Η µέχρι 18ΙΗ εφαρµόζονται στους υπηκόους τρίτων
χωρών που διαµένουν νόµιµα στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας περιοχές.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα άρθρα 18Η µέχρι 18ΙΗ δεν
εφαρµόζονται σε υπήκοους τρίτων χωρών οι οποίοι-

(α) ∆ιαµένουν στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές
δυνάµει άδειας διαµονής φοιτητή ή άδειας διαµονής για επαγγελµατική
κατάρτιση⋅
(β) διαµένουν στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές
υπό νοµικό καθεστώς που διέπεται από τον περί Προσφύγων Νόµο, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
(γ) διαµένουν στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές
αποκλειστικά για λόγους προσωρινού χαρακτήρα, όπως ως εσωτερικοί άµισθοι
βοηθοί ή εποχιακά εργαζόµενοι ή ως µισθωτοί εργαζόµενοι απασχολούµενοι από
φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ή ως
φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η
άδεια διαµονής τους έχει επίσηµα περιορισθεί σε ότι αφορά τη χρονική της
διάρκεια·
(δ) απολαύουν νοµικού καθεστώτος υποκείµενου στη Σύµβαση της Βιέννης του
1961 περί ∆ιπλωµατικών Σχέσεων, της Σύµβασης της Βιέννης του 1963 περί
Προξενικών Σχέσεων ή της Σύµβασης της Βιέννης του 1975 περί των
Αντιπροσωπειών των Κρατών στις Σχέσεις τους µε τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς
που Έχουν Οικουµενικό Χαρακτήρα.
924077510

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 18Η µέχρι 18ΚΣΤ εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη
τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων(α) διµερών και πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας ή της
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και τρίτων χωρών, αφετέρου⋅

64 του 1967.
27(ΙΙΙ) του 2000.
3 του 8(Ι) του
2007.
∆ιάρκεια
παραµονής.

(β) του περί Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο
οποίος κυρώθηκε από τον Κυρωτικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου Νόµο
του 1967, και του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 3ης
Μαΐου 1987, ο οποίος κυρώθηκε από τον περί του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικό) Νόµο του 2000.
18Η.—(1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης παραχωρεί το καθεστώς του επί
µακρόν διαµένοντος σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν στις
ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές νόµιµα και
αδιάλειπτα κατά τα τελευταία πέντε έτη αµέσως πριν από την υποβολή της
σχετικής αίτησης.
(2) Για τον υπολογισµό της περιόδου της νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής που
αναφέρεται στο εδάφιο (1)—
(α) Οι περίοδοι διαµονής στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας
περιοχές, για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και
(δ), του εδαφίου (2) του άρθρου 18Ζ του παρόντος Νόµου, δε λαµβάνονται
υπόψη⋅
(β) οι περίοδοι απουσίας από τις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας περιοχές δε διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο
(1) και λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της, εφόσον αυτές είναι κατώτερες
από έξι διαδοχικούς µήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα µήνες εντός
της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1):
Νοείται ότι η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται να θεωρήσει ότι
περίοδοι απουσίας που υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα µήνες εντός της
περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δε διακόπτουν την περίοδο που
αναφέρεται στο εδάφιο (1), εφόσον η απουσία οφείλεται σε σοβαρούς λόγους
υγείας ή στην άσκηση καθηκόντων στο εξωτερικό για λογαριασµό εργοδότη που

έχει έδρα τη ∆ηµοκρατία και δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις συνολικά
µήνες.
3 του 8(Ι) του
2007.
Προϋποθέσεις
απόκτησης του
καθεστώτος του επί
µακρόν
διαµένοντος.

18Θ. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα στις ελεγχόµενες από την
κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές κατά τα πέντε τελευταία έτη πριν από την
υποβολή της σχετικής αίτησης, κατά την έννοια των άρθρων 18Ζ και 18Η,
µπορεί να αποκτήσει το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος. Το αντίστοιχο
καθεστώς έχει προσωποπαγή χαρακτήρα. Για την απόκτηση του πιο πάνω
αναφερόµενου καθεστώτος πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις—
(α) Να διαθέτει σταθερούς και τακτικούς οικονοµικούς πόρους, επαρκείς για τη
συντήρηση του ιδίου και των εξαρτώµενων µελών της οικογένειάς του, χωρίς να
απαιτείται προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της ∆ηµοκρατίας. Για
την αξιολόγηση των πόρων αυτών λαµβάνονται υπόψη —
301967322

(i) Το εισόδηµα από προσοδοφόρα πλήρη απασχόληση·
(ii) το εισόδηµα από άλλες πηγές σταθερού και νόµιµου χαρακτήρα·
(iii) το κόστος ζωής, περιλαµβανοµένου του ύψους του ενοικίου στην τρέχουσα
αγορά·
(iν) το συµβόλαιο απασχόλησης διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δεκαοκτώ µηνών ή
ανοικτής διάρκειας·
(ν) η διάθεση καταλύµατος για τον ίδιο ή και για τα εξαρτώµενα µέλη της
οικογένειάς του, όπου αυτό εφαρµόζεται, το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό για
αντίστοιχη οικογένεια στην ίδια περιοχή, πληρεί τις γενικές προδιαγραφές
ασφάλειας και υγιεινής και γενικά διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση⋅
(νi) σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση αυτοαπασχόλησης, η οικονοµική
βιωσιµότητα της επιχείρησης ή της σχετικής οικονοµικής δραστηριότητας,
περιλαµβανοµένων δεξιοτήτων ή εµπειριών στο σχετικό τοµέα της
αυτοαπασχόλησης.
(β) Να διαθέτει ασφάλιση ασθενείας που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων,
οι οποίοι καλύπτονται συνήθως από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους
Κυπρίους πολίτες.
(γ) Να µη συνιστά απειλή για τη δηµόσια τάξη ή δηµόσια ασφάλεια κατά την
έννοια του άρθρου 18ΙΑ.
(δ) Η διαµονή του στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας
περιοχές να µην έχει εξασφαλιστεί µε δόλο ή ψευδείς παραστάσεις.
313988804

3 του 8(Ι) του
2007.
∆ιαδικασία
απόκτησης του
καθεστώτος του επί
µακρόν
διαµένοντος.
Παράρτηµα ΙΙ.
Πίνακας,
Παράρτηµα ΙΙ.

18Ι. - (1) Προκειµένου να αποκτήσει το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος,
ο ενδιαφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στο ∆ιευθυντή στον
Τύπο που φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος, που
φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ του παρόντος Νόµου.

(2) Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα επίσηµα δικαιολογητικά, που
αποδεικνύουν και τεκµηριώνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
18Θ, όπως αυτά απαιτούνται, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση—

(α) Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύος δύο τουλάχιστον
ετών και επικυρωµένα αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων που περιλαµβάνουν
τις σχετικές σελίδες µε τις αφίξεις στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας περιοχές και τις αναχωρήσεις από αυτές.
(β) Έγκυρη άδεια παραµονής στη ∆ηµοκρατία µε διεύθυνση διαµονής στις
ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές.
(γ) Συµβόλαιο απασχόλησης διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δεκαοκτώ µηνών ή
ανοικτής διάρκειας.
(δ) Πιστοποιητικά ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών προσόντων και
προηγούµενης πείρας, περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε επαγγελµατικών
αδειών.
(ε) Φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών και πιστοποιητικό
διευθέτησης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων.

41 του 1980
48 του 1982
11 του 1983
7 του 1984
10 του 1985
116 του 1985
4 του 1987
199 του 1987
214 του 1987
68 του 1988
96 του 1989
136 του 1989
17 του 1990
218 του 1991
98(Ι) του 1992
64(Ι) του 1993
18(Ι) του 1995
55(Ι) του 1996
87(Ι) του 1997
80(Ι) του 1998
84(Ι) του 1998
55(Ι) του 1999
98(Ι) του 2000
99(Ι) του 2000
2(Ι) του 2001
51(Ι) του 2001
135(Ι) του 2001
143(Ι) του 2001
71(Ι) του 2002
132(Ι) του 2002
10(Ι) του 2005
142(Ι) του 2005
53(Ι) του 2006
161(Ι) του 2006.

95(Ι) του 2000
93(Ι) του 2002
27(Ι) του 2003
95(Ι) του 2004
88(Ι) του 2005
100(Ι) του 2005

(στ) Κατάσταση εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων των
τελευταίων πέντε ετών στις περιπτώσεις που η καταβολή εισφορών στο εν λόγω
Ταµείο είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόµου.

(ζ) ∆ηλώσεις στο Φ.Π.Α. των τελευταίων πέντε ετών και πιστοποιητικό
διευθέτησης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις που ο αιτητής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµου,
υπόκειται στον εν λόγω φόρο.

131(Ι) του 2005
148(Ι) του 2005
87(Ι) του 2006.
28351604

(η) Κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων.
(θ) Αποδείξεις εισοδηµάτων από άλλες πηγές εκτός απασχόλησης.
(ι) Τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας ή ενοικιαστήριο συµβόλαιο µε περιγραφή του
καταλύµατος και λογαριασµό τηλεφώνου, ρεύµατος ή νερού.
(ια) Συµβόλαιο ασφάλισης υγείας.
(ιβ) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου.
(3) Ο ∆ιευθυντής διαβιβάζει τις αιτήσεις για την απόκτηση του καθεστώτος του
επί µακρόν διαµένοντος προς την Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης, η οποία
είναι η αρµόδια αρχή εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται δυνάµει του
παρόντος άρθρου.
(4) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της
στον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας εντός προθεσµίας έξι µηνών από την
υποβολή της αίτησης.
(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνδέονται µε το σύνθετο χαρακτήρα της
εξέτασης της αίτησης, η προθεσµία που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του
παρόντος άρθρου µπορεί να παρατείνεται για ακόµη έξι µήνες και η Επιτροπή
Ελέγχου Μετανάστευσης ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο πρόσωπα ανάλογα.
Επιπλέον, ο ∆ιευθυντής ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο σχετικά µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του δυνάµει των άρθρων 18Ζ µέχρι 18ΙΗ του
παρόντος Νόµου.
(6) Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός της πιο πάνω
καθορισµένης προθεσµίας και παράτασής της, για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο αιτητής, παρατείνεται η άδεια προσωρινής παραµονής του υπηκόου
τρίτης χώρας, επί της οποίας σηµειώνεται ότι ο κάτοχός της έχει υποβάλει
αίτηση για το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος και ότι αυτός έχει όλα τα
δικαιώµατά του που προβλέπονται στο άρθρο 18ΙΖ.
71481466

3 του 8(Ι) του
2007.
∆ηµόσια τάξη και
δηµόσια ασφάλεια.

18ΙΑ. (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται να αρνείται την
παραχώρηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος για λόγους δηµόσιας
τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας.
(2) Κατά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης, η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης
εξετάζει τη σοβαρότητα ή το είδος του αδικήµατος κατά της δηµόσιας τάξης ή
της δηµόσιας ασφάλειας ή τον κίνδυνο που προέρχεται από τον εν λόγω υπήκοο
τρίτης χώρας, λαµβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τη διάρκεια διαµονής
του εν λόγω προσώπου στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας
περιοχές και την ύπαρξη δεσµών µε αυτές.
(3) Η άρνηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δεν µπορεί να βασίζεται σε
οικονοµικούς λόγους.

3 του 8(Ι) του
2007.
Άδεια παραµονής
του επί µακρόν
διαµένοντος ΕΚ.

18ΙΒ.— (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18ΙΓ και 18Ι∆, το
καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος είναι µόνιµο.

(2) Στους επί µακρόν διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται από το

Παράρτηµα ΙΙ.
Πίνακας,
Παράρτηµα ΙΙ.

∆ιευθυντή άδεια παραµονής του επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ, η διάρκεια ισχύος
της οποίας είναι πέντε έτη και η οποία ανανεώνεται αυτοδικαίως µετά από
αίτηση του ενδιαφερόµενου προσώπου στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτηµα
ΙΙ, που υποβάλλεται στο ∆ιευθυντή το αργότερο τρεις µήνες πριν από τη λήξη
της εν ισχύι άδειας µε την καταβολή του αντίστοιχου τέλους που φαίνεται στον
Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ του παρόντος Νόµου.
(3) Κατά την υποβολή της αίτησης ανανέωσης της άδειας παραµονής του επί
µακρόν διαµένοντος ΕΚ, ο επί µακρόν διαµένων προσκοµίζει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά(α) Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο διάρκειας ισχύος
τουλάχιστο δύο ετών και επικυρωµένα αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων που
περιλαµβάνουν τις σχετικές σελίδες µε τις αφίξεις στις ελεγχόµενες από την
κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές και τις αναχωρήσεις από αυτές·
(β) την άδεια παραµονής του επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ που λήγει·
(γ) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου.
70937097

Επίσηµη
Εφηµερίδα της
Ε.Ε.: L157,
15.6.2002, σ. 1.
3 του 8(Ι) του
2007.
Απώλεια του
καθεστώτος του επί
µακρόν
διαµένοντος
και επανάκτησή
του.

(4) Η άδεια παραµονής του επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ εκδίδεται σύµφωνα µε
τους κανόνες και το ενιαίο έντυπο του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου
τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

18ΙΓ.-(1) Οι επί µακρόν διαµένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών δε δικαιούνται
πλέον να διατηρούν και στερούνται µε απόφαση του ∆ιευθυντή το καθεστώς του
επί µακρόν διαµένοντος και η άδεια παραµονής του επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ
ακυρώνεται, σε περίπτωση—

(α) Απουσίας τους από το έδαφος της Κοινότητας για διάστηµα δώδεκα
διαδοχικών µηνών·
(β) απουσίας τους από το έδαφος της ∆ηµοκρατίας για έξι συναπτά έτη·
(γ) διαµονής τους σε δεύτερο κράτος µέλος και εφόσον τους χορηγείται το
καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στο δεύτερο κράτος µέλος.

Παράρτηµα ΙΙ.
Πίνακας,
Παράρτηµα ΙΙ.

(2) Το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος επανακτάται από τον υπήκοο
τρίτης χώρας, σε περίπτωση απώλειάς του δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, εφόσον πληρούνται κατ’ αναλογία οι προϋποθέσεις του άρθρου 18Θ, µε
την υποβολή αίτησης στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ, µε την
καταβολή του αντίστοιχου τέλους, που αναφέρεται στον Πίνακα του
Παραρτήµατος ΙΙ, και µε την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών, όπως
αυτά απαιτούνται ανάλογα µε την περίπτωση—
(α) Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύος δύο τουλάχιστον
ετών και επικυρωµένα αντίγραφα των πιο πάνω, που περιλαµβάνουν τις σελίδες
µε τις αφίξεις και αναχωρήσεις από τις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας περιοχές·
(β) συµβόλαιο απασχόλησης διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δεκαοκτώ µηνών ή
ανοικτής διάρκειας·
(γ) κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων·

623534560

(δ) αποδείξεις εισοδηµάτων από άλλες πηγές εκτός απασχόλησης·
(ε) τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας ή ενοικιαστήριο συµβόλαιο µε περιγραφή του
καταλύµατος και λογαριασµό τηλεφώνου, ρεύµατος ή νερού·
(στ) συµβόλαιο ασφάλισης υγείας·
(ζ) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου.
(3) Η διαδικασία επανάκτησης του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος
ισχύει ιδίως στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν διαµείνει σε
δεύτερο κράτος µέλος για λόγους σπουδών.
3 του 8(Ι) του
2007.
Ανάκληση του
καθεστώτος του επί
µακρόν
διαµένοντος.

18Ι∆. - (1) Το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος υπηκόου τρίτης χώρας
ανακαλείται, σε περίπτωση-

(α) ∆ιαπίστωσης δόλιας απόκτησής του·
(β) υιοθέτησης µέτρου απέλασης υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο
18ΙΣΤ του παρόντος Νόµου·
(γ) που ο επί µακρόν διαµένων, λαµβανοµένης υπόψη της σοβαρότητας των
αδικηµάτων που έχει διαπράξει, συνιστά απειλή για τη δηµόσια τάξη, παρά το
ότι η απειλή αυτή δεν αποτελεί λόγο απέλασης κατά την έννοια του άρθρου
18ΙΣΤ.
500349104

(2) Η άδεια ανακαλείται από το ∆ιευθυντή στις περιπτώσεις της παραγράφου (α)
του εδαφίου (1) και από τον Υπουργό στις περιπτώσεις των παραγράφων (β) και
(γ) του ίδιου εδαφίου.
(3) Όταν η ανάκληση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος δε
δικαιολογεί απέλαση κατά την έννοια του άρθρου 18ΙΣΤ του παρόντος Νόµου, ο
∆ιευθυντής επιτρέπει στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο να παραµείνει στη
∆ηµοκρατία και του παραχωρεί άδεια διαµονής άλλου είδους, δυνάµει του
παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων κανονισµών.
(4) Η λήξη της άδειας διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ δεν επιφέρει σε
καµία περίπτωση την ανάκληση ή την απώλεια, κατά την έννοια του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 18ΙΓ αντίστοιχα, του εν λόγω καθεστώτος.
3 του 8(Ι) του
2007.
∆ιαδικαστικές
εγγυήσεις και
δικαίωµα
προσφυγής.

18ΙΕ. Κάθε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης για απόρριψη
αιτήσεως για τη χορήγηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος, καθώς
και κάθε απόφαση για ανάκληση ή στέρηση ή µη επανάκτηση του καθεστώτος
αυτού ή µη ανανέωση της άδειας διαµονής πρέπει:
(α) Να είναι αιτιολογηµένη·
(β) να κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας· και
(γ) να αναφέρει τα δικαιώµατα προσφυγής τα οποία έχει ο ενδιαφερόµενος,
καθώς και την προθεσµία άσκησής τους.

3 του 8(Ι) του
2007.

18ΙΣΤ.-(1) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει την απέλαση του επί µακρόν
διαµένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, αποκλειστικά όταν αυτός συνιστά ενεστώσα

Προστασία από την
απέλαση.

και επαρκώς σοβαρή απειλή κατά της δηµόσιας τάξης ή της δηµόσιας
ασφάλειας.
(2) Η αναφερόµενη στο εδάφιο (1) απόφαση δεν µπορεί να βασίζεται σε
οικονοµικούς λόγους.
703584671

(3) Ο Υπουργός οφείλει να λαµβάνει υπόψη, πριν λάβει απόφαση για απέλαση
του επί µακρόν διαµένοντος, τους ακόλουθους παράγοντες:
(α) Τη διάρκεια διαµονής στη ∆ηµοκρατία·
(β) την ηλικία του ενδιαφερόµενου προσώπου⋅
(γ) τις επιπτώσεις για το ενδιαφερόµενο πρόσωπο και τα µέλη της οικογένειάς
του⋅
(δ) τους δεσµούς του µε τη ∆ηµοκρατία ή την απουσία δεσµών µε τη χώρα
καταγωγής του.
(4) Σε επί µακρόν διαµένοντα υπήκοο τρίτης χώρας που δε διαθέτει επαρκείς
πόρους παρέχεται νοµική αρωγή υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για
Κυπρίους υπηκόους.
3 του 8(Ι) του
2007.
∆ικαιώµατα των
επί µακρόν
διαµενόντων και
ίση µεταχείριση.

18ΙΖ. - (1) Οι επί µακρόν διαµένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών απολαύουν ίσης
µεταχείρισης µε τους πολίτες της ∆ηµοκρατίας, όσον αφορά:

(α) Την πρόσβαση σε µισθωτή απασχόληση και σε ανεξάρτητη επαγγελµατική
δραστηριότητα, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές δεν αφορούν, ούτε καν
ευκαιριακά, την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, καθώς και τους όρους
απασχόλησης και εργασίας, περιλαµβανοµένων και των όρων απόλυσης και
αµοιβής:
Νοείται ότι η ίση µεταχείριση µε τους πολίτες της ∆ηµοκρατίας περιορίζεται
αναφορικά µε την πρόσβαση σε µισθωτή απασχόληση ή σε ανεξάρτητη
επαγγελµατική δραστηριότητα, σε περίπτωση που ισχύων νόµος της
∆ηµοκρατίας ή ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία καθορίζουν ότι οι δραστηριότητες
αυτές µπορούν να ασκούνται αποκλειστικά από τους πολίτες της ∆ηµοκρατίας ή
τους Ευρωπαίους πολίτες.
(β) την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση, περιλαµβανοµένων των
υποτροφιών για σπουδές, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία της ∆ηµοκρατίας:
Νοείται ότι για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική
κατάρτιση απαιτείται απόδειξη κατάλληλης γλωσσικής επάρκειας:
Νοείται περαιτέρω ότι η πρόσβαση στα δηµόσια ανώτερα και ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα υπόκειται στην πλήρωση των συγκεκριµένων
εκπαιδευτικών προϋποθέσεων που αυτά καθορίζουν·
280340373

(γ) την αναγνώριση επαγγελµατικών διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων
τίτλων, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στους σχετικούς νόµους διαδικασίες⋅
(δ) τα δικαιώµατα για τα ωφελήµατα που προκύπτουν από την κοινωνική
ασφάλιση, την κοινωνική προστασία, καθώς και τα βασικά ωφελήµατα που
προκύπτουν από την κοινωνική αρωγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών

νόµων⋅
(ε) τα φορολογικά πλεονεκτήµατα⋅
(στ) την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και
υπηρεσιών που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, καθώς και στις διαδικασίες
και στα προγράµµατα απόκτησης στέγης⋅
(ζ) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συµµετοχής σε
οργανώσεις εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας
τα µέλη ασκούν συγκεκριµένη δραστηριότητα, περιλαµβανοµένων και των
πλεονεκτηµάτων που παρέχονται από τέτοιες οργανώσεις, εκτός εάν νόµος
ορίζει διαφορετικά για σκοπούς δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας⋅
(η) την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας, εκτός
για σκοπούς εγκατάστασης και απασχόλησης στις µη ελεγχόµενες από την
κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές.
(2) Οι διατάξεις των παραγράφων (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος
του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος διατηρεί το συνήθη τόπο διαµονής
του ιδίου και των µελών της οικογένειάς του για τα οποία ζητά την παροχή
ωφεληµάτων στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές.
3 του 8(Ι) του
2007.
Υποχρέωση
επανεισδοχής.

18ΙΗ. —(1) Η ∆ηµοκρατία δέχεται αµέσως και χωρίς οποιεσδήποτε διατυπώσεις
υπήκοο τρίτης χώρας µε καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος που του
παραχωρήθηκε από τη ∆ηµοκρατία, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς του, ο
οποίος άσκησε το δικαίωµα διαµονής σε δεύτερο κράτος µέλος, σε περίπτωση
που το δεύτερο κράτος µέλος λάβει ένα από τα µέτρα που αναφέρονται στο
άρθρο 22 της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ.
(2) Η πιο πάνω υποχρέωση επανεισδοχής δε θίγει τη δυνατότητα του επί µακρόν
διαµένοντος και των µελών της οικογένειάς του να µετακινηθούν σε τρίτο
κράτος µέλος.
928186058

3 του 8(Ι) του
2007.
∆ικαίωµα και όροι
διαµονής στη
∆ηµοκρατία
υπηκόων τρίτων
χωρών που
απέκτησαν το
καθεστώς του επί
µακρόν
διαµένοντος σε
πρώτο κράτος
µέλος.

18ΙΘ. - (1) Υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο έχει παραχωρηθεί το καθεστώς
του επί µακρόν διαµένοντος από πρώτο κράτος µέλος άλλο από τη ∆ηµοκρατία
έχει δικαίωµα διαµονής στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας
περιοχές για περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις µήνες, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και των άρθρων 18ΚΒ και 18ΚΓ.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δύνανται
να διαµένουν στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές
για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
(α) Για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας στο πλαίσιο µισθωτής ή
ανεξάρτητης απασχόλησης·
(β) για την παρακολούθηση σπουδών ή για επαγγελµατική κατάρτιση,
(γ) για άλλους σκοπούς.

(3) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,
η οικονοµική δραστηριότητα µπορεί να ασκείται υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις των εκάστοτε εν ισχύι εθνικών διαδικασιών και αποφάσεων
πολιτικής αναφορικά µε την απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών.
(4) Στα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου
χορηγείται άδεια µεταναστεύσεως, µιας εκ των προβλεπόµενων στους περί
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισµούς κατηγοριών, εφόσον πληρούν
τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του άρθρου
18Θ και των άρθρων 18ΚΒ και 18ΚΓ.
(5) Το δικαίωµα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν ισχύει
στην περίπτωση των επί µακρόν διαµενόντων στο έδαφος των κρατών µελών
όπου εφαρµόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ:
(α) Με την ιδιότητα του µισθωτού εργαζοµένου που απασχολείται από φορέα
παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών⋅
37810623

(β) µε την ιδιότητα του φορέα παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.
(6) Το παρόν άρθρο, καθώς και τα άρθρα 18Κ µέχρι 18ΚΖ ισχύουν υπό την
επιφύλαξη της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης ως
προς τους υπηκόους τρίτων χωρών.
3 του 8(Ι) του
2007.
∆ιαδικασία για την
παραχώρηση
άδειας
µετανάστευσης στη
∆ηµοκρατία του επί
µακρόν
διαµένοντος σε
πρώτο κράτος
µέλος άλλο από τη
∆ηµοκρατία.
Παράρτηµα ΙΙ.
Πίνακας,
Παράρτηµα ΙΙ.

18Κ. — (1) Ο επί µακρόν διαµένων σε πρώτο κράτος µέλος άλλο από τη
∆ηµοκρατία υποχρεούται, εντός τριών µηνών από την άφιξή του στις
ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές ή πριν εγκαταλείψει
το πρώτο κράτος µέλος, να υποβάλει αίτηση στο ∆ιευθυντή για την παραχώρηση
άδειας µετανάστευσης.

(2) Η αίτηση υποβάλλεται στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτηµα IΙ του
παρόντος Νόµου, µε την καταβολή του αντίστοιχου τέλους που φαίνεται στον
Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ, και συνοδεύεται από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται ανάλογα µε την περίπτωση:
(α) Τα αποδεικτικά που αναφέρονται στην παράγραφο (α), χωρίς τις
επικυρωµένες σελίδες µε τις αφίξεις και αναχωρήσεις από τη ∆ηµοκρατία, και
στις παραγράφους (γ), (δ), (η), (θ), (ι), (ια) και (ιβ) του εδαφίου (2) του άρθρου
18Ι.
(β) Την άδεια παραµονής του επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ του πρώτου κράτους
µέλους ή πιστοποιηµένο αντίγραφό της.
(γ) Απόδειξη της εγγραφής σε εγκεκριµένο µε βάση την ισχύουσα σχετική
νοµοθεσία εκπαιδευτικό ίδρυµα, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιδιώκει
παραµονή στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές για
παρακολούθηση σπουδών ή επαγγελµατική κατάρτιση.
(3) Ο ∆ιευθυντής διαβιβάζει τις αιτήσεις προς την Επιτροπή Ελέγχου
Μετανάστευσης, η οποία είναι η αρµόδια αρχή εξέτασης των αιτήσεων που
υποβάλλονται δυνάµει του παρόντος άρθρου.

(4) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της
στον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας, εντός προθεσµίας τεσσάρων µηνών
από την υποβολή της αίτησης.
986952066

(5) Σε περίπτωση που η αίτηση δε συνοδεύεται από τα απαραίτητα, δυνάµει του
παρόντος άρθρου, δικαιολογητικά ή σε εξαιρετικές περιστάσεις που σχετίζονται
µε το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης της αίτησης, η αναφερόµενη στο εδάφιο
(4) του παρόντος άρθρου προθεσµία µπορεί να παρατείνεται για περίοδο η οποία
δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες και η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης
ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο ανάλογα.
(6) Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός της πιο πάνω αναφερόµενης
προθεσµίας και παράτασής της για λόγους που δεν ευθύνεται ο αιτητής, εκδίδεται
άδεια προσωρινής παραµονής, επί της οποίας σηµειώνεται ότι ο κάτοχός της έχει
υποβάλει αίτηση για άδεια µετανάστευσης και ότι αυτός έχει όλα τα δικαιώµατα
του άρθρου 18Κ∆.
(7) Ο ∆ιευθυντής ενηµερώνει το σηµείο επαφής για την εφαρµογή της Οδηγίας
2003/109/ΕΚ του πρώτου κράτους µέλους για την απόφαση της Επιτροπής
Ελέγχου Μετανάστευσης.
3 του 8(Ι) του
2007.
Μέλη οικογένειας.

18ΚΑ. - (1) Όταν επί µακρόν διαµένων πρώτου κράτους µέλους άλλου από τη
∆ηµοκρατία ασκεί το δικαίωµα διαµονής του στη ∆ηµοκρατία και η οικογένειά
του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος µέλος, τα µέλη της οικογένειάς του
επιτρέπεται να συνοδεύσουν ή να συνενωθούν µε τον επί µακρόν διαµένοντα του
πρώτου κράτους µέλους στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας
περιοχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2) Όταν η οικογένεια του επί µακρόν διαµένοντος σε πρώτο κράτος µέλος άλλο
από τη ∆ηµοκρατία ο οποίος ασκεί το δικαίωµα διαµονής του στις ελεγχόµενες
από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές δεν είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο
κράτος µέλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 18ΚΘ µέχρι 18ΛΗ
του παρόντος Νόµου.
(3) Στα µέλη της οικογένειας του επί µακρόν διαµένοντος πρώτου κράτους µέλους
άλλου από τη ∆ηµοκρατία χορηγείται άδεια µετανάστευσης, εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των
άρθρων 18ΚΒ και 18ΚΓ, και όσον αφορά την υποβολή αίτησης για την
παραχώρηση της εν λόγω άδειας εφαρµόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 18Κ.
(4) Τα µέλη της οικογένειας του επί µακρόν διαµένοντος πρώτου κράτους µέλους
άλλου από τη ∆ηµοκρατία προσκοµίζουν µε την υποβολή της αίτησης τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται ανάλογα µε την περίπτωση:
(α) Την άδεια παραµονής του επί µακρόν διαµένοντος ΕΚ που διαθέτουν ή άλλου
είδους άδεια διαµονής του πρώτου κράτους µέλους και διαβατήριο ή άλλο
ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύος τουλάχιστο δύο ετών, καθώς και επικυρωµένο
αντίγραφό τους.
(β) Πιστοποιηµένη από επίσηµη αρµόδια αρχή του πρώτου κράτους µέλους
δήλωση διαµονής µε την ιδιότητα του µέλους οικογένειας επί µακρόν διαµένοντος
στο πρώτο κράτος µέλος.
992982327

(γ) Τα προβλεπόµενα στις παραγράφους (γ), (η), (θ), (ι) και (ια) του εδαφίου (2)
του άρθρου 18Ι του παρόντος Νόµου, µε σκοπό να αποδείξουν ότι διαθέτουν
σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρησή τους, χωρίς να
απαιτείται προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής της ∆ηµοκρατίας, εκτός

εάν ο επί µακρόν διαµένων έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει τέτοιους πόρους και
ασφάλιση γι’ αυτά.
(δ) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου.
(5) Με την απόκτηση της άδειας µετανάστευσης, τα µέλη της οικογένειας του επί
µακρόν διαµένοντος του πρώτου κράτους µέλους άλλου από τη ∆ηµοκρατία
απολαύουν των δικαιωµάτων του άρθρου 18Λ∆ του παρόντος Νόµου.
3 του 8(Ι) του
2007.
∆ηµόσια υγεία.

18ΚΒ. - (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται να απορρίπτει αίτηση
του επί µακρόν διαµένοντος πρώτου κράτους µέλους άλλου από τη ∆ηµοκρατία ή
µελών της οικογένειάς του, όταν ο ενδιαφερόµενος συνιστά απειλή για τη δηµόσια
υγεία κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.
(2) Οι µόνες ασθένειες που δυνατόν να δικαιολογήσουν την άρνηση εισόδου ή του
δικαιώµατος διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος πρώτου κράτους µέλους στη
∆ηµοκρατία είναι οι ασθένειες που ορίζονται από τις σχετικές ισχύουσες
ρυθµίσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις ή
µεταδοτικές παρασιτικές ασθένειες οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη µέτρων για την
προστασία της δηµόσιας υγείας στη ∆ηµοκρατία, δυνάµει της σχετικής
νοµοθεσίας.
(3) Η προσβολή από ασθένειες µετά τη χορήγηση της πρώτης άδειας
µετανάστευσης στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές
δεν µπορεί να δικαιολογήσει την άρνηση ανανέωσης της άδειας ή την απέλαση
υπηκόου τρίτης χώρας από τη ∆ηµοκρατία.
(4) Ο ∆ιευθυντής δύναται να ζητήσει εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία
άφιξης υπηκόου τρίτης χώρας στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας περιοχές την υποβολή του εν λόγω προσώπου σε ιατρική εξέταση,
προκειµένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχει από καµία από τις αναφερόµενες στο
εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου ασθένειες. Οι εν λόγω ιατρικές εξετάσεις δε
δύναται να έχουν συστηµατικό χαρακτήρα.
(5) Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του
παρόντος άρθρου κοινοποιούνται από τον ιατρό που προβαίνει στην εξέταση στο
∆ιευθυντή, ο οποίος τα διαβιβάζει στην Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης.

3 του 8(Ι) του
2007.
∆ηµόσια τάξη και
δηµόσια ασφάλεια.

18ΚΓ.- (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται να απορρίψει την
αίτηση για άδεια µετανάστευσης του επί µακρόν διαµένοντος πρώτου κράτους
µέλους άλλου από τη ∆ηµοκρατία ή των µελών της οικογένειάς του, όταν το
ενδιαφερόµενο πρόσωπο συνιστά απειλή κατά της δηµόσιας τάξης ή της δηµόσιας
ασφάλειας.
352027773

(2) Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης
εξετάζει τη σοβαρότητα του αδικήµατος που διέπραξε ο επί µακρόν διαµένων ή τα
µέλη της οικογένειάς του κατά της δηµόσιας τάξης ή της δηµόσιας ασφάλειας ή
τον κίνδυνο που προέρχεται από το πρόσωπο αυτό.
(3) Η πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης δεν µπορεί να
βασίζεται σε οικονοµικούς λόγους.
3 του 8(Ι) του
2007.
∆ικαιώµατα του επί
µακρόν

18Κ∆. - (1) Επί µακρόν διαµένων πρώτου κράτους µέλους άλλου από τη
∆ηµοκρατία µε άδεια µετανάστευσης στη ∆ηµοκρατία τυγχάνει ίσης µεταχείρισης
µε τους πολίτες της ∆ηµοκρατίας στους τοµείς και υπό τους όρους που

διαµένοντος
πρώτου κράτους
µέλους στη
∆ηµοκρατία.

αναφέρονται στο άρθρο 18ΙΖ του παρόντος Νόµου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), αναφορικά µε την πρόσβαση
στην αγορά εργασίας των ελεγχόµενων από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας
περιοχών ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 18ΙΘ του παρόντος
Νόµου.
3 του 8(Ι) του
2007.
Απόκτηση του
καθεστώτος του επί
µακρόν
διαµένοντος στη
∆ηµοκρατία από
τον κάτοχο του
ίδιου καθεστώτος
σε πρώτο κράτος
µέλος.

18ΚΕ. - (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης χορηγεί σε υπήκοο τρίτης
χώρας µε καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος σε πρώτο κράτος µέλος άλλο από
τη ∆ηµοκρατία το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στη ∆ηµοκρατία, υπό
την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18Ζ, 18Η, 18Θ και 18ΙΑ.

(2) Ο ∆ιευθυντής κοινοποιεί την πιο πάνω απόφαση στο σηµείο επαφής για την
εφαρµογή της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του πρώτου κράτους µέλους.
(3) Οι διατάξεις των άρθρων 18Ι, 18ΙΒ και 18ΙΕ του παρόντος Νόµου
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση µε τα θέµατα που αυτά ρυθµίζουν και στις
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.
3 του 8(Ι) του
2007.
Ανάκληση της
άδειας διαµονής
και υποχρέωση
επανεισδοχής.

18ΚΣΤ. - (1) Έως ότου ο υπήκοος τρίτης χώρας µε καθεστώς του επί µακρόν
διαµένοντος σε πρώτο κράτος µέλος άλλο από τη ∆ηµοκρατία δεν αποκτά το
καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στη ∆ηµοκρατία, η άδεια µετανάστευσης
δύναται να ανακληθεί και να διαταχθεί το ενδιαφερόµενο πρόσωπο και τα µέλη
της οικογένειάς του να εγκαταλείψουν τη ∆ηµοκρατία, σε περίπτωση:
(α) Που το ενδιαφερόµενο πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη ή
δηµόσια ασφάλεια κατά την έννοια του άρθρου 18ΚΓ·
330982744

(β) που οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 18ΙΘ δεν πληρούνται πλέον·
(γ) που ο υπήκοος τρίτης χώρας δε διαµένει νόµιµα στη ∆ηµοκρατία.
(2) Η άδεια µετανάστευσης στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου
(1) ανακαλείται από τον Υπουργό και στις περιπτώσεις των παραγράφων (β) και
(γ) του ίδιου εδαφίου από το ∆ιευθυντή.
(3) Ο ∆ιευθυντής ενηµερώνει το σηµείο επαφής του πρώτου κράτους µέλους
αναφορικά µε οποιαδήποτε απόφαση λαµβάνεται δυνάµει του εδαφίου (1), το
οποίο έχει υποχρέωση να δέχεται τον υπήκοο τρίτης χώρας αµέσως και χωρίς
οποιεσδήποτε διατυπώσεις:
Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση του πρώτου κράτους µέλους δε θίγει τη
δυνατότητα των επί µακρόν διαµενόντων και των µελών της οικογένειάς τους να
µετακινηθούν προς ένα τρίτο κράτος µέλος όπου εφαρµόζεται η Οδηγία
2003/109/ΕΚ.
(4) Έως ότου ο υπήκοος τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε

πρώτο κράτος µέλος δεν αποκτά το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στη
∆ηµοκρατία και µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης του πρώτου κράτους µέλους
που αναφέρεται στο εδάφιο (3), ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει την
απέλαση του υπηκόου τρίτης χώρας από το έδαφος της Κοινότητας, σύµφωνα µε
το άρθρο 18ΙΣΤ του παρόντος Νόµου και δυνάµει των εγγυήσεων του εν λόγω
άρθρου, για σοβαρούς λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας.
(5) Η πιο πάνω απόφαση του Υπουργού λαµβάνεται µετά από διαβούλευση µε
τις αρµόδιες αρχές του πρώτου κράτους µέλους στις οποίες παρέχονται όλες οι
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή της απόφασης για απέλαση
του εν λόγω προσώπου.
(6) Αποφάσεις του ∆ιευθυντή που λαµβάνονται δυνάµει των παραγράφων (β)
και (γ) του εδαφίου (1) δεν επιτρέπεται να συνοδεύονται από µόνιµη
απαγόρευση εισόδου και διαµονής στη ∆ηµοκρατία.
3 του 8(Ι) του
2007.
∆ιαδικαστικές
εγγυήσεις.

18ΚΖ. Οι διατάξεις του άρθρου 18ΙΕ εφαρµόζονται κατ’ αναλογία, σε
περίπτωση οποιασδήποτε απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης για
απόρριψη αίτησης που υποβάλλεται δυνάµει των άρθρων 18Κ και 18ΚΑ,
οποιασδήποτε απόφασης για ανάκληση της άδειας µετανάστευσης ή για
απέλαση του επί µακρόν διαµένοντος σε πρώτο κράτος µέλος ή των µελών της
οικογένειάς του.

3 του 8(Ι) του
2007.
Σηµείο επαφής.

18ΚΗ. Ο ∆ιευθυντής ή εκπρόσωπός του ορίζεται ως σηµείο επαφής της
∆ηµοκρατίας για την εφαρµογή των άρθρων 18Ζ µέχρι 18ΚΗ του παρόντος
Νόµου.
663343906

3 του 8(Ι) του
2007.
Ερµηνεία για την
εφαρµογή των
άρθρων 18ΚΙ µέχρι
18ΛΗ.

18ΚΘ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΚΙ µέχρι 18ΛΗ“αίτηση” σηµαίνει αίτηση για οικογενειακή επανένωση⋅
“ασυνόδευτος ανήλικος” σηµαίνει υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ηλικίας
κάτω των δεκαοκτώ ετών, ο οποίος φθάνει στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση
της ∆ηµοκρατίας περιοχές χωρίς να συνοδεύεται από τον, κατά το νόµο ή το
έθιµο, υπεύθυνο ενήλικο και για όσο διάστηµα ένα τέτοιο πρόσωπο δεν έχει
αναλάβει πραγµατικά την επιµέλειά του ή τον ανήλικο που βρέθηκε χωρίς
συνοδεία µετά την είσοδό του στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας περιοχές.
“οικογενειακή επανένωση” σηµαίνει την είσοδο και τη διαµονή στις
ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές των µελών της
οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα στις ελεγχόµενες από
την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές προκειµένου να διατηρηθεί η
οικογενειακή ενότητα, ασχέτως αν οι οικογενειακοί δεσµοί δηµιουργήθηκαν πριν
ή µετά την είσοδο του διαµένοντος·
“συντηρών” σηµαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα στις
ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές και υποβάλλει
αίτηση οικογενειακής επανένωσης προκειµένου τα µέλη της οικογένειάς του να
επανενωθούν µαζί του.

3 του 8(Ι) του
2007.
Πεδίο εφαρµογής
και επιφυλάξεις.

18ΚΙ. - (1) Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ µέχρι 18ΛΗ του παρόντος Νόµου
εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που ο συντηρών είναι κάτοχος άδειας διαµονής
που εκδόθηκε δυνάµει του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων
κανονισµών, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον ενός έτους, ο οποίος έχει εύλογη
προοπτική να αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης διαµονής στη ∆ηµοκρατία, εφόσον
τα µέλη της οικογένειάς του είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το
καθεστώς τους.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ µέχρι 18ΛΗ του παρόντος Νόµου δεν
εφαρµόζονται, όταν ο συντηρών:
(α) Έχει υποβάλει αίτηση να του αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα
δυνάµει του περί Προσφύγων Νόµου σχετικά µε την οποία δεν έχει ακόµα
εκδοθεί οριστική απόφαση.
(β) Έχει λάβει άδεια παραµονής στη ∆ηµοκρατία δυνάµει προσωρινής
προστασίας µε βάση τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόµου ή ζητεί άδεια να
παραµείνει σε αυτή τη βάση και αναµένει την έκδοση απόφασης σχετικά µε το
καθεστώς του·
(γ) έχει λάβει άδεια παραµονής στη ∆ηµοκρατία δυνάµει συµπληρωµατικής
προστασίας ή για ανθρωπιστικούς λόγους, µε βάση τις διατάξεις του περί
Προσφύγων Νόµου ή ζητεί άδεια να παραµείνει σε αυτή τη βάση και αναµένει
απόφαση σχετικά µε το καθεστώς του·
(δ) έχει αναγνωρισθεί πρόσφυγας δυνάµει του περί Προσφύγων Νόµου.
(3) Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ µέχρι 18ΛΗ του παρόντος Νόµου δεν
εφαρµόζονται στα µέλη της οικογένειας Ευρωπαίου πολίτη.
(4) Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ µέχρι 18ΛΗ εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη
τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων που περιλαµβάνονται—
546082198

(α) Σε διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ της Κοινότητας ή της
Κοινότητας και των κρατών µελών της αφενός και µιας ή περισσότερων τρίτων
χωρών αφετέρου· ή
(β) σε διµερείς συµφωνίες µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και µιας ή περισσότερων
τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών· ή
(γ) στον περί Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, όπως
κυρώθηκε από τον Κυρωτικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου Νόµο του
1967, και του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 3ης Μαΐου
1987, όπως κυρώθηκε από τον περί του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικό) Νόµο του 2000.
3 του 8(Ι) του
2007.
Μέλη της
οικογένειας.

18Λ. —(1) Ο ∆ιευθυντής επιτρέπει την είσοδο στη ∆ηµοκρατία και τη διαµονή
στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές για σκοπούς
οικογενειακής επανένωσης, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων
που καθορίζονται στα άρθρα 18ΛΒ, 18ΛΓ και 18ΛΖ του παρόντος Νόµου, των
ακόλουθων µελών της οικογένειας:
(α) Του/της συζύγου του συντηρούντος, υπό την επιφύλαξη ότι ο γάµος
τελέστηκε τουλάχιστον ένα έτος πριν από την υποβολή της αίτησης για
οικογενειακή επανένωση·
(β) των ανήλικων τέκνων του συντηρούντος και του/της συζύγου του,
συµπεριλαµβανοµένων τέκνων που υιοθετήθηκαν σύµφωνα µε απόφαση που
λήφθηκε από αρµόδια αρχή στη ∆ηµοκρατία ή µε απόφαση αναγνώρισης
υιοθεσίας άλλης χώρας ή µε απόφαση αυτοδικαίως εκτελεστή δυνάµει των
διεθνών υποχρεώσεων της ∆ηµοκρατίας·
(γ) των ανήλικων τέκνων, συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηθέντων, όπως
καθορίζονται στην παράγραφο (β) ανωτέρω, τέκνων του συντηρούντος, όταν ο
συντηρών έχει την αποκλειστική επιµέλεια και την ευθύνη συντήρησής τους·

(δ) των ανήλικων τέκνων, συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηθέντων, όπως
καθορίζονται στην παράγραφο (β) ανωτέρω, τέκνων του/της συζύγου, όταν ο/η
σύζυγος έχει την αποκλειστική επιµέλεια και την ευθύνη συντήρησής τους.
(2) Τα ανήλικα τέκνα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο πρέπει να είναι κάτω
των δεκαοκτώ ετών και µη έγγαµα.
195901989

(3) Τα ανήλικα τέκνα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και είναι ηλικίας
δεκαπέντε µέχρι δεκαοκτώ ετών πρέπει να µη ζουν ανεξάρτητα από το
συντηρούντα. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τέκνα αυτής της
κατηγορίας, ο ∆ιευθυντής επιτρέπει την είσοδο και διαµονή των τέκνων αυτών
για άλλους λόγους εκτός της οικογενειακής επανένωσης.
(4) Στην περίπτωση πολυγαµικού γάµου, αν ο συντηρών έχει ήδη σύζυγο ή/και
τέκνα που συζούν µαζί του στη ∆ηµοκρατία, ο ∆ιευθυντής δεν εξουσιοδοτεί την
είσοδο και παραµονή άλλης/άλλου συζύγου και των ανήλικων τέκνων της/του
και του συντηρούντος.
(5) Ο ∆ιευθυντής δεν επιτρέπει την είσοδο στη ∆ηµοκρατία σε σύζυγο για
σκοπούς οικογενειακής επανένωσης, αν αυτός/αυτή δεν έχει συµπληρώσει την
ηλικία των είκοσι ενός ετών.
3 του 8(Ι) του
2007.
Υποβολή της
αίτησης για την
άσκηση του
δικαιώµατος
οικογενειακής
επανένωσης.

Παράρτηµα ΙΙΙ.

18ΛΑ.- (1) Η αίτηση υποβάλλεται από το συντηρούντα και εξετάζεται, όταν τα
µέλη της οικογένειας διαµένουν εκτός της ∆ηµοκρατίας.

(2) Η αίτηση για είσοδο και διαµονή για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης
υποβάλλεται στο ∆ιευθυντή στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, µε την
καταβολή του τέλους των ΛΚ100, και συνοδεύεται από τα ακόλουθα
πιστοποιητικά και έγγραφα, που αποδεικνύουν την οικογενειακή σχέση και την
τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 18ΛΒ και 18ΛΖ, όπως
αυτά απαιτούνται ανάλογα µε την περίπτωση(α) Έγκυρη άδεια διαµονής του συντηρούντος στη ∆ηµοκρατία µε διεύθυνση
διαµονής στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές·
(β) επικυρωµένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου, µε περίοδο ισχύος τουλάχιστο
δύο ετών, του συντηρούντος και του µέλους ή των µελών της οικογένειας·
(γ) πιστοποιητικό γάµου·
(δ) πιστοποιητικό γέννησης των µελών της οικογένειας·
539838612

(ε) απόφαση δικαστηρίου για υιοθεσία·
(στ) απόφαση δικαστηρίου για γονική µέριµνα·

(ζ) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των µελών της οικογένειας·
(η) αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων των µελών της οικογένειας για τις
ασθένειες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΚΒ του παρόντος
Νόµου·
(θ) τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συµβόλαιο οικίας του συντηρούντος·
(ι) συµβόλαιο ασφάλισης υγείας του συντηρούντος και των µελών της
οικογένειάς του·
(ια) συµβόλαιο απασχόλησης του συντηρούντος διάρκειας ισχύος τουλάχιστο
δεκαοκτώ µηνών ή ανοικτής διάρκειας·
(ιβ) φορολογικές δηλώσεις του συντηρούντος από την άφιξή του στη
∆ηµοκρατία και πιστοποιητικό διευθέτησης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων·
(ιγ) κατάσταση εισφορών του συντηρούντος στο Ταµείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για τα έτη διαµονής του στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας περιοχές στις περιπτώσεις που η καταβολή εισφορών στο εν λόγω
Ταµείο είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόµου·
65340757

(ιδ) δηλώσεις του συντηρούντος στο Φ.Π.Α. για τα έτη διαµονής του στις
ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας περιοχές και διευθέτηση
τυχόν φορολογικών του υποχρεώσεων στις περιπτώσεις που ο αιτητής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµου, υπόκειται στον εν
λόγω φόρο·
(ιε) αποδείξεις εισοδηµάτων του συντηρούντος από άλλες πηγές εκτός της
απασχόλησης·
(ιστ) κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων του συντηρούντος·
(ιζ) λογαριασµοί τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύµατος ή νερού του συντηρούντος.
(3) Τα πιο πάνω αναφερόµενα πιστοποιητικά που προσκοµίζονται από τη χώρα
του συντηρούντος πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρµόδια αρχή και να είναι
δεόντως επικυρωµένα µέσω της διπλωµατικής οδού.
(4) Εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειµένου να αποδειχθεί η ύπαρξη της
οικογενειακής σχέσης, ο ∆ιευθυντής δύναται να πραγµατοποιεί συνέντευξη µε
το συντηρούντα και τα µέλη της οικογένειάς του, εφόσον αυτά βρίσκονται ήδη
στη ∆ηµοκρατία, και να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη έρευνα κρίνεται αναγκαία.

(5) Η απόφαση του ∆ιευθυντή σχετικά µε την αίτηση κοινοποιείται γραπτώς στο
συντηρούντα, µόλις καταστεί δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο
εντός εννέα µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και, σε
περίπτωση απόρριψης, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογηµένη.
(6) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση µε το σύνθετο χαρακτήρα της
εξέτασης της αίτησης, η προθεσµία που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του
παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνεται για περίοδο τριών µηνών και σε
τέτοια περίπτωση ο αιτητής ενηµερώνεται αναλόγως.
(7) Κατά την εξέταση της αίτησης, ο ∆ιευθυντής λαµβάνει δεόντως υπόψη το
µείζον συµφέρον των ανήλικων τέκνων.
504398286

3 του 8(Ι) του
2007.
Προϋποθέσεις
άσκησης του
δικαιώµατος
οικογενειακής
επανένωσης.

18ΛΒ. Για την άσκηση του δικαιώµατος οικογενειακής επανένωσης ο συντηρών
πρέπει:

(α) Να έχει παραµείνει νόµιµα στις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση της
∆ηµοκρατίας περιοχές για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών·
(β) να διαθέτει κατάλυµα το οποίο να θεωρείται ικανοποιητικό για αντίστοιχη
οικογένεια στην ίδια περιοχή, να πληρεί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και
υγιεινής και γενικά να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση·
(γ) να διαθέτει ασφάλιση ασθένειας για τον ίδιο και τα µέλη της οικογένειάς του
που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων οι οποίοι συνήθως καλύπτονται σε
ασφαλιστικά συµβόλαια για τους πολίτες της ∆ηµοκρατίας·
(δ) να διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τον ίδιο και τα
µέλη της οικογένειάς του, ώστε να µην επιβαρύνει ο ίδιος ή/και τα µέλη της
οικογένειάς του το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της ∆ηµοκρατίας, για την
αξιολόγηση των οποίων εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου
18Θ του παρόντος Νόµου.

3 του 8(Ι) του
2007.
Είσοδος, διαµονή
και υποχρέωση για
συµµόρφωση µε
µέτρα
ενσωµάτωσης των
µελών οικογένειας.

18ΛΓ. —(1) Μόλις εγκριθεί η αίτηση για οικογενειακή επανένωση, ο
∆ιευθυντής επιτρέπει την είσοδο του µέλους ή των µελών της οικογένειας και
ενηµερώνει τις κατά τόπο αρµόδιες προξενικές αρχές της ∆ηµοκρατίας για την
παραχώρηση στα πρόσωπα αυτά κάθε διευκόλυνσης για την εξασφάλιση των
τυχόν αναγκαίων θεωρήσεων.

(2) Ο ∆ιευθυντής χορηγεί στα µέλη της οικογένειας µια πρώτη άδεια διαµονής
διάρκειας ενός έτους, η οποία είναι ανανεώσιµη.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, η διάρκεια της άδειας
παραµονής που χορηγείται σε µέλος της οικογένειας δεν υπερβαίνει κατά
κανόνα την ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος της άδειας παραµονής του
συντηρούντος.
3 του 8(Ι) του
2007.
∆ικαιώµατα µελών

18Λ∆. —(1) Τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος δικαιούνται µε τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και ο συντηρών πρόσβαση-

της οικογένειας.
78033804

(α) Στην εκπαίδευση·
(β) σε µισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη επαγγελµατική δραστηριότητα·
(γ) σε επαγγελµατικό προσανατολισµό, στη βασική και περαιτέρω κατάρτιση
και επανακατάρτιση.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, η άσκηση µισθωτής
εργασίας ή ανεξάρτητης επαγγελµατικής δραστηριότητας υπόκειται στους
εκάστοτε σε ισχύ όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών
στη ∆ηµοκρατία, όπως αυτές καθορίζονται δυνάµει του παρόντος Νόµου και
στις ισχύουσες εθνικές πολιτικές και διαδικασίες.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου,
η πρόσβαση των µελών της οικογένειας σε µισθωτή εργασία ή ανεξάρτητη
επαγγελµατική δραστηριότητα περιορίζεται για περίοδο µέχρι δώδεκα µήνες, για
σκοπούς διερεύνησης της αγοράς εργασίας της ∆ηµοκρατίας, µε την πάροδο της
οποίας επιτρέπεται η άσκηση µισθωτής εργασίας ή ανεξάρτητης επαγγελµατικής
δραστηριότητας µετά την υποβολή σχετικής αίτησης.
3 του 8(Ι) του
2007.
Αυτονόµηση της
άδειας διαµονής
µέλους της
οικογένειας.

18ΛΕ. - (1) Τα τέκνα που έχουν ενηλικιωθεί και ο/η σύζυγος του συντηρούντος
που έχουν συµπληρώσει πέντε έτη παραµονής στη ∆ηµοκρατία και νοουµένου
ότι δεν έχουν εξασφαλίσει άλλου τύπου άδεια παραµονής δυνάµει του παρόντος
Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων κανονισµών έχουν δικαίωµα να
εξασφαλίσουν, κατόπιν αίτησής τους, αυτόνοµη άδεια διαµονής η οποία θα είναι
ανεξάρτητη από την άδεια του συντηρούντος.
(2) Σε περίπτωση διαζυγίου, ο ∆ιευθυντής δύναται να παραχωρεί την αυτόνοµη
άδεια διαµονής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) µόνο στο/στη σύζυγο του
συντηρούντος.

119(Ι) του 2000
212(Ι) του 2004.

11(ΙΙΙ) του 2003.
3(Ι) του 2000.

(3) Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δύσκολων περιστάσεων, κατά την κρίση του
∆ιευθυντή, και ειδικότερα σε περιπτώσεις θανάτου του συντηρούντος ή κατά τις
οποίες µέλη της οικογένειας είναι θύµατα βίας στην οικογένεια, όπως αυτά
καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία
Θυµάτων) Νόµο, ή θύµατα εµπορίας και εκµετάλλευσης δυνάµει του
Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιµωρία της Εµπορίας
Προσώπων, Ιδιαίτερα των Γυναικών και Παιδιών, το οποίο έχει κυρωθεί από τον
περί της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του ∆ιεθνικού Οργανωµένου
Εγκλήµατος και Πρωτοκόλλων (Κυρωτικό) Νόµο του 2003, και του περί
Καταπολέµησης της Εµπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης
Ανηλίκων Νόµου, ο ∆ιευθυντής παραχωρεί αυτόνοµη άδεια παραµονής στο εν
λόγω µέλος ή µέλη της οικογένειας.
(4) Η αυτόνοµη άδεια παραµονής που παραχωρείται στα µέλη της οικογένειας
δυνάµει του παρόντος άρθρου είναι µία εκ των κατηγοριών των αδειών διαµονής
που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο ή στους δυνάµει αυτού εκδιδόµενους
κανονισµούς.
872202932

3 του 8(Ι) του
2007.
Απόρριψη,
ανάκληση ή µη
ανανέωση αίτησης.

18ΛΣΤ. -(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να απορρίπτει αίτηση, να ανακαλεί ή να
αρνείται την ανανέωση της άδειας παραµονής µέλους της οικογένειας, όταν-

(α) ∆εν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις άσκησης του
δικαιώµατος οικογενειακής επανένωσης των άρθρων 18ΛΒ, 18ΛΓ και 18ΛΖ:

Νοείται ότι κατά την ανανέωση της άδειας παραµονής των µελών της
οικογένειας, όταν ο συντηρών δεν έχει επαρκείς πόρους χωρίς προσφυγή στο
σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της ∆ηµοκρατίας, ο ∆ιευθυντής λαµβάνει υπόψη
τις συνεισφορές των µελών της οικογένειας στο εισόδηµα του νοικοκυριού·
(β) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 18ΛΕ, ο συντηρών και τα µέλη της
οικογένειάς του δε διάγουν ή δε διάγουν πλέον πραγµατικό συζυγικό ή
οικογενειακό βίο·
(γ) διαπιστώνεται ότι ο συντηρών έχει συνάψει γάµο ή διατηρεί σταθερή σχέση
µακράς διάρκειας µε άλλο πρόσωπο⋅
(δ) αποδεικνύεται ότι χρησιµοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές
πληροφορίες, πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε µε
οποιοδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιµοποιήθηκαν άλλα παράνοµα µέσα⋅
(ε) αποδεικνύεται ότι ο γάµος ή η υιοθεσία, όπου αυτό εφαρµόζεται, είναι
εικονικός, κατά την έννοια του παρόντος Νόµου, ή η υιοθεσία έγινε µε
αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στο οικείο πρόσωπο να εισέλθει ή να
παραµείνει στη ∆ηµοκρατία:
Νοείται ότι κατά την αξιολόγηση του γάµου ή της υιοθεσίας λαµβάνεται υπόψη
κατά πόσο ο γάµος ή η υιοθεσία έγιναν µετά την έκδοση της άδειας παραµονής
του συντηρούντος.
(2) Ο ∆ιευθυντής δύναται να διενεργεί ειδικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, όταν
υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες για την ύπαρξη απάτης ή εικονικών γάµων ή
υιοθεσιών, περιλαµβανοµένων ειδικών ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο
εξέτασης αίτησης για ανανέωση της άδειας παραµονής µελών της οικογένειας.
(3) Ο ∆ιευθυντής δύναται να ανακαλεί ή να µην ανανεώνει την άδεια παραµονής
µέλους της οικογένειας του συντηρούντος, σε περίπτωση που η άδεια
παραµονής του συντηρούντος τερµατισθεί και το µέλος της οικογένειας δε
διαθέτει ακόµη αυτόνοµο δικαίωµα παραµονής δυνάµει του άρθρου 18ΛΕ.
(4) Ο ∆ιευθυντής, σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, ανάκλησης ή άρνησης
ανανέωσης της άδειας διαµονής ή σε περίπτωση λήψης µέτρου απέλασης εις
βάρος του συντηρούντος ή µελών της οικογένειάς του, λαµβάνει δεόντως υπόψη
το χαρακτήρα και τη σταθερότητα των οικογενειακών δεσµών του εν λόγω
προσώπου, τη διάρκεια διαµονής του στη ∆ηµοκρατία, καθώς και την ύπαρξη
οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσµών µε τη χώρα καταγωγής του
εν λόγω προσώπου.
381968498

3 του 8(Ι) του
2007.
∆ηµόσια τάξη,
δηµόσια ασφάλεια
και δηµόσια υγεία.

18ΛΖ.—(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να απορρίπτει αίτηση εισόδου και διαµονής ή
να ανακαλεί ή να µην ανανεώνει την άδεια διαµονής µελών της οικογένειας για
λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας.
(2) Κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάµει του εδαφίου (1) ο
∆ιευθυντής εξετάζει, πέραν των στοιχείων του εδαφίου (4) του άρθρου 18ΛΣΤ,
τη σοβαρότητα ή το είδος του αδικήµατος που διαπράχθηκε από το µέλος της
οικογένειας σε βάρος της δηµόσιας τάξης ή της δηµόσιας ασφάλειας ή τους
κινδύνους που προέρχονται από αυτό το άτοµο.
(3) Ο ∆ιευθυντής δεν αρνείται την ανανέωση της άδειας παραµονής ούτε
διατάσσει την αποµάκρυνση µέλους οικογένειας µε µοναδικό λόγο το ότι το
µέλος της οικογένειας πάσχει από ασθένεια ή αναπηρία που παρουσιάστηκε
µετά την έκδοση της πρώτης άδειας παραµονής.

3 του 8(Ι) του

18ΛΗ. Οποιαδήποτε απόφαση του ∆ιευθυντή για απόρριψη της αίτησης,

2007.
Άσκηση
προσφυγής.
Αδικήµατα και
Πρόστιµα.

ανάκληση ή µη ανανέωση της άδειας παραµονής µελών της οικογένειας δύναται
να προσβληθεί µε προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου δυνάµει του
άρθρου 146 του Συντάγµατος.
19. Πρόσωπο το οποίο —
(α) κάνει οποιαδήποτε ψευδή έκθεση, κατάθεση ή δήλωση αναφορικά µε αίτηση
για άδεια ή έγκριση να παραµείνει στη ∆ηµοκρατία είτε για τον εαυτό του είτε
για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο·

2 του 43(Ι) του
1997.

(α1) εκδίδει εκ µέρους οποιουδήποτε ιδρύµατος που παρέχει εκπαίδευση ή
εξάσκηση στη ∆ηµοκρατία ψευδές πιστοποιητικό σπουδών σε αλλοδαπό για
σκοπούς έκδοσης άδειας µαθητή, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που εκδίδονται
µε βάση τον παρόντα Νόµο·
(β) µε οποιαδήποτε ψευδή έκθεση, κατάθεση ή δήλωση εξασφαλίζει για τον
εαυτό του ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση·
(γ) παράνοµα αλλάσσει οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση που χορηγήθηκε βάσει του
Νόµου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει αυτού·
(δ) χρησιµοποιεί ή χωρίς εύλογη δικαιολογία έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε
πλαστογραφηµένη ή παράνοµα αλλαγµένη άδεια ή έγκριση·
(ε) αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς οποιαδήποτε ερώτηση που τέθηκε
σε αυτό από διευθυντή επί οποιουδήποτε θέµατος αναφορικά µε το οποίο
∆ιευθυντής δύναται να υποβάλει ερωτήσεις βάσει ή για τους σκοπούς του
Νόµου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει αυτού·
(στ) αρνείται να προσαγάγει στο διευθυντή οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο
∆ιευθυντής δυνατό να ζητήσει από αυτόν να παρουσιάσει βάσει ή για τους
σκοπούς του Νόµου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει
αυτού·

2(α) του 14(Ι) του
1998.

(ζ) συνδράµει ή βοηθά οποιοδήποτε απαγορευµένο µετανάστη να εισέλθει ή να
παραµείνει στη ∆ηµοκρατία κατά παράβαση του Νόµου αυτού ή οποιωνδήποτε
Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει αυτού ή είναι ιδιοκτήτης οποιουδήποτε
σκάφους που χρησιµοποιείται για την είσοδο απαγορευµένου µετανάστη στη
∆ηµοκρατία
(η) εν γνώσει του παρέχει άσυλο σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αυτός
γνωρίζει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ενεργήσε κατά παράβαση του
Νόµου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει αυτού·
(θ) αντιστέκεται ή παρακωλύει, είτε ενεργά είτε παθητικά, οποιοδήποτε
διευθυντή στην εκτέλεση των καθηκόντων του·
(ι) αν και είναι αδειούχο βάσει του Νόµου αυτού, παραβαίνει οποιοδήποτε όρο ή
προϋπόθεση που περιέχεται σε τέτοια άδεια·

5 του 164(Ι) του
2001.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
Παράρτηµα Τρίτο:
22.12.1972.
Επίσηµη
Εφηµερίδα
Παράρτηµα
Τρίτο(Ι)
23.11.1984

(κ) αν και είναι κάτοχος άδειας που χορηγήθηκε βάσει του Νόµου αυτού ή
οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει αυτού, παραβαίνει
οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται σε τέτοια άδεια ή αναλαµβάνει
οποιοδήποτε είδος εργασίας χωρίς να έχει εξασφαλίσει την άδεια του ∆ιευθυντή
δυνάµει του Κανονισµού 11 των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως
Κανονισµών·

23.12.1986
30.01.1987
11.11.1988
18.05.1990
17.04.1991
8.11.1991
15.04.1994
6.12.1996
21.07.2000.

(λ) αφού έχει εισέλθει στη ∆ηµοκρατία ως προσωρινός κάτοικος για
περιορισµένη περίοδο παραµένει στη ∆ηµοκρατία µετά την εκπνοή της περιόδου
αυτής χωρίς να έχει εξασφαλίσει άδεια από τον ∆ιευθυντή·
(µ) αρνείται να επιτρέψει να ερευνηθεί o ίδιος ή οι αποσκευές του όπως
προνοείται στο άρθρο 18,
2(β) του 14(Ι) του
1998.
3(α) του 50/88.

είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και εξαιρουµένης της περιπτώσεως που
αναφέρεται στην παράγραφο (ζ)·υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις
χίλιες λίρες ή και στις δύο τις ποινές της φυλάκισης και του προστίµου.

2(γ) του 14(Ι) του
1998.

Σε περιπτώσεις όπου πρόσωπο είναι ένοχο αδικήµατος λόγω παράβασης των
διατάξεων της παραγράφου (ζ), αυτό υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει
τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα το ∆ικαστήριο
που εκδικάζει την υπόθεση έχει εξουσία να διατάξει την κατάσχεση του
σκάφους το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την είσοδο του απαγορευµένου
µετανάστη στη ∆ηµοκρατία.

2(δ) του 14(Ι) του
1998
3(β) του 50/88.

(2) Απαγορευµένος µετανάστης που βρέθηκε στη ∆ηµοκρατία είναι ένοχος
ποινικού αδίκηµατος και άνευ επηρεασµού των εξουσιών που χορηγήθηκαν στο
διευθυντή βάσει των διατάξεων του άρθρου 13, υπόκειται σε φυλάκιση για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τα τρία χρόνια ή σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ή και στις δύο τις ποινές της φυλάκισης και του
πρόστιµου, εκτός αν αποδείξει —

863352954

(α) ότι αυτός νόµιµα εισήλθε στη ∆ηµοκρατία πριν την έναρξη της ισχύος του
Νόµου αυτού·
(β) ότι αφού εισήλθε στη ∆ηµοκρατία αεροπορικώς και δεν είναι πρόσωπο που
προηγουµένως θεωρήθηκε απαγορευµένος µετανάστης επρόκειτο να
παρουσιαστεί στον πλησιέστερο ∆ιευθυντή·
(γ) ότι κατέχει άδεια ή έγκριση που χορηγήθηκε βάσει του Νόµου αυτού ή
οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει αυτού ή κάποιου άλλου
Νόµου, να παραµείνει στη ∆ηµοκρατία·ή
(δ) ότι, αφού η άδεια του ή έγκριση εξέπνευσε ή ανακλήθηκε, αυτός δεν έχει
εύλογη ευκαιρία να εγκαταλείψει τη ∆ηµοκρατία.
(3) Πρόστιµο που επιβλήθηκε στον πλοίαρχο ή πιλότο αεροσκάφους βάσει των
διατάξεων του Νόµου αυτού θα πληρώνεται.
(α) στην περίπτωση του πλοιάρχου, πριν να επιτραπεί ο απόπλους· και
(β) στην περίπτωση του πιλότου αεροσκάφους πριν από την αναχώρησή του, και
η παρουσίαση από διευθυντή στην αρµόδια αρχή στο λιµάνι ή αερολιµένα
αντιγράφου του διατάγµατος καταδίκης του πλοιάρχου ή πιλότου, ανάλογα µε
την περίπτωση, θα δίνει τέτοια εξουσία σε τέτοια αρχή να αρνηθεί τον απόπλουν

του πλοίου ή την αναχώρηση του πιλότου του αεροσκάφους, µέχρις ότου
αποδειχτεί προς ικανοποίηση του ότι το πρόστιµο αυτό έχει πληρωθεί.
4 του 8(Ι) του
2007.
Υποβοήθηση της
παράνοµης
εισόδου, διέλευσης
και παραµονής.

19Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο µε πρόθεση βοηθά υπήκοο τρίτης χώρας
προκειµένου να εισέλθει ή να διέλθει το έδαφος της ∆ηµοκρατίας ή
οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους, κατά παράβαση του παρόντος Νόµου ή
της οικείας νοµοθεσίας του εν λόγω κράτους µέλους, αντίστοιχα, διαπράττει
ποινικό αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιµωρείται µε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τα οκτώ χρόνια ή µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
είκοσι χιλιάδες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές.
(2) Πρόσωπο το οποίο µε πρόθεση και µε σκοπό την αποκόµιση κέρδους βοηθά
υπήκοο τρίτης χώρας προκειµένου να διαµείνει στη ∆ηµοκρατία ή σε άλλο
κράτος µέλος, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή της οικείας
νοµοθεσίας του εν λόγω κράτους µέλους, αντίστοιχα, διαπράττει ποινικό
αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τα οκτώ χρόνια ή µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι
χιλιάδες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές.
(3) Κατά την εκδίκαση των αδικηµάτων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2)
και κατά την επιβολή της ποινής το ∆ικαστήριο θεωρεί ως επιβαρυντικές σε
σχέση µε το διαπραχθέν αδίκηµα τις ακόλουθες περιστάσεις:

Κεφ. 154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6(Ι) του 1994
3(Ι) του 1996
99(Ι) του 1996
36 (Ι) του 1997
40(Ι) του 1998
45(Ι) του 1998
15(Ι) του 1999
37(Ι) του 1999
38(Ι) του 1999
129(Ι) του 1999
30(Ι) του 2000
43(Ι) του 2000
77(Ι) του 2000
162(Ι) του 2000
169(Ι) του 2000
181(Ι) του 2000
27(Ι) του 2001
12(Ι) του 2002
85(Ι) του 2002
144(Ι) του 2002

(α) Το αδίκηµα διαπράχθηκε στο πλαίσιο της δράσης εγκληµατικής οργάνωσης
κατά την έννοια του άρθρου 63Β του Ποινικού Κώδικα.

145(Ι) του 2002
25(Ι) του 2003
48(Ι) του 2003
84(Ι) του 2003
164(Ι) του 2003
124(Ι) του 2004
31(Ι) του 2005
18(Ι) του 2006
130(Ι) του 2006.

(β) Η διάπραξη του αδικήµατος έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των υπηκόων τρίτων
χωρών κατά των οποίων αυτό στρεφόταν.
4 του 8(Ι) του
2007.
Ηθική αυτουργία,
συνέργεια,
απόπειρα.

19Β.-(1) Οι κυρώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 19Α
για τη διάπραξη των εν λόγω αδικηµάτων επιβάλλονται και στον ηθικό αυτουργό
ή στο συνεργό της διάπραξης των αδικηµάτων αυτών.
(2) Σε περίπτωση απόπειρας διάπραξης των αδικηµάτων που προβλέπονται στα
εδάφια (1) και (2) του άρθρου 19Α, το πρόσωπο το οποίο αποπειράται τη
διάπραξή τους διαπράττει ποινικό αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες.
324656128

4 του 8(Ι) του
2007.
Άλλες κυρώσεις.

19Γ.- (1) Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για τη διάπραξη των αδικηµάτων
που αναφέρονται στα άρθρα 19Α και 19Β του παρόντος Νόµου, το ∆ικαστήριο
δύναται, επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε άλλη ποινή, να διατάξει(α) Τη δήµευση του µεταφορικού µέσου µε το οποίο διεπράχθη το αδίκηµα⋅
(β) την απαγόρευση της απευθείας ή µέσω τρίτου προσώπου άσκησης της
επαγγελµατικής δραστηριότητας επ’ ευκαιρία της οποίας διεπράχθη το αδίκηµα
είτε µόνιµα είτε για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα κρίνει σκόπιµο.
(2) Παράβαση διατάγµατος ∆ικαστηρίου που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου
(1)(β), συνιστά ποινικό αδίκηµα και τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει
τα τρία χρόνια ή µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες
ή και µε τις δύο αυτές ποινές.

4 του 8(Ι) του
2007.
Ευθύνη νοµικών
προσώπων.

19∆.-(1) Νοµικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικηµάτων των
άρθρων 19Α και 19Β του παρόντος Νόµου, όταν τα πρόσωπα τα οποία δρουν για
λογαριασµό του νοµικού προσώπου, είτε ατοµικά είτε ως µέλη οργάνου του
νοµικού προσώπου, κατέχουν στο νοµικό αυτό πρόσωπο ηγετική θέση
βασιζόµενη(α) Σε εξουσία εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου· ή
(β) σε εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασµό του νοµικού προσώπου· ή
(γ) σε εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου.
(2) Νοµικό πρόσωπο θεωρείται υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικηµάτων των
άρθρων 19Α και 19Β, σε περίπτωση που η ελλιπής επιτήρηση ή ο ελλιπής
έλεγχος εκ µέρους των προσώπων που καθορίζονται στο πιο πάνω εδάφιο έχει
καταστήσει δυνατή τη διάπραξη των εν λόγω αδικηµάτων για λογαριασµό του
νοµικού προσώπου από άτοµο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.
411876976

(3) Η ευθύνη του νοµικού προσώπου δυνάµει των πιο πάνω εδαφίων δεν
αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που ενεργούν ως
αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στα αδικήµατα του άρθρου 19Α.

4 του 8(Ι) του
2007.
Κυρώσεις εναντίον
νοµικών
προσώπων.

19Ε.-(1) Νοµικό πρόσωπο το οποίο κηρύσσεται υπεύθυνο για τη διάπραξη των
αδικηµάτων των άρθρων 19Α και 19Β δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 19∆
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες
και το ∆ικαστήριο δύναται όπως, επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε άλλη ποινή,
διατάξει(α) Μέτρα προσωρινού ή µόνιµου αποκλεισµού από δηµόσιες παροχές ή
ενισχύσεις⋅
(β) µέτρα προσωρινής
δραστηριότητας⋅

ή

µόνιµης

απαγόρευσης

άσκησης

εµπορικής

(γ) επιβολή δικαστικής εποπτείας⋅
(δ) την έκδοση δικαστικής απόφαση διάλυσης του νοµικού προσώπου.
(2) Νοµικό πρόσωπο το οποίο κηρύσσεται υπεύθυνο για τη διάπραξη των
αδικηµάτων των άρθρων 19Α και 19Β δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 19∆
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες.
4 του 8(Ι) του
2007.
Επέκταση της
δικαιοδοσίας των
∆ικαστηρίων.

19ΣΤ. Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα και
παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ποινικού Κώδικα, τα ∆ικαστήρια της
∆ηµοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν τα αδικήµατα των άρθρων 19Α
και 19Β, εφόσον τα αδικήµατα έχουν διαπραχθεί (α) Εν όλω ή εν µέρει στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας⋅
174323320

(β) από Κύπριο πολίτη⋅
(γ) για λογαριασµό νοµικού προσώπου το οποίο είναι εγκατεστηµένο στη
∆ηµοκρατία·
(δ) πάνω σε σκάφος υπό κυπριακή σηµαία ή σε αεροσκάφος εγγεγραµµένο
δυνάµει της σχετικής νοµοθεσίας της ∆ηµοκρατίας κατά το χρόνο διάπραξης του
αδικήµατος.
4 του 8(Ι) του
2007.
∆ιεθνές δίκαιο για
τους πρόσφυγες.

19Ζ. Οι διατάξεις των άρθρων 19Α µέχρι 19ΣΤ εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη
της προστασίας που παρέχεται στους πρόσφυγες και στους αιτητές ασύλου,
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες ή µε άλλες διεθνείς πράξεις
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, λαµβανοµένης ιδίως υπόψη της τήρησης
από τη ∆ηµοκρατία των διεθνών της υποχρεώσεων δυνάµει των άρθρων 31 και
33 της Σύµβασης, η οποία αφορά τη Νοµική Κατάσταση των Προσφύγων, που
έγινε στη Γενεύη, στις 28 Ιουλίου 1951 και η οποία δεσµεύει την Κυπριακή
∆ηµοκρατία, και περιλαµβάνει το Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε µε τον περί
Πρωτοκόλλου επί της Νοµικής Καταστάσεως των Προσφύγων (Κυρωτικό)
Νόµο του 1968.

4 του 8(Ι) του
2007.
Ανταλλαγή
πληροφοριών
µεταξύ των κρατών
µελών.

19Η. (1) Σε περίπτωση που περιέρχονται σε γνώση των αρµόδιων αρχών της
∆ηµοκρατίας παραβιάσεις των άρθρων 19Α και 19Β σε σχέση µε άλλο κράτος
µέλος, οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν σχετικά τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές
του άλλου κράτους µέλους.
(2) Σε περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές της ∆ηµοκρατίας ζητούν από τις
αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους να προβούν λόγω παράβασης των
διατάξεων των άρθρων 19Α και 19Β του παρόντος Νόµου σε δίωξη
οποιουδήποτε προσώπου, κοινοποιούν µε επίσηµη έκθεση στις αρµόδιες αρχές
του άλλου κράτους µέλους τις διατάξεις του παρόντος Νόµου οι οποίες έχουν
παραβιασθεί.

4 του 8(Ι) του
2007.
Ερµηνεία σε σχέση
µε την εφαρµογή
των άρθρων 19Α
µέχρι 19Η.
Εξουσία του
Υπουργικού
Συµβουλίου να
εκδίδει
Κανονισµούς.

19Θ. Για σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 19Α µέχρι 19Η“κράτος µέλος” περιλαµβάνει την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Γιβραλτάρ.».

20.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς που
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σε σχέση µε όλα ή
οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέµατα, δηλαδή:
(α) για την απαγόρευση της εισόδου αλλοδαπών στη ∆ηµοκρατία·
(β) για τον έλεγχο και ρύθµιση της εισόδου αλλοδαπών στη ∆ηµοκρατία και για
την επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισµών σε τέτοια είσοδο και σχετικά
µε τη διαµονή αλλοδαπών σε αυτή·
(γ) για τον έλεγχο και ρύθµιση της µετανάστευσης αλλοδαπών στη ∆ηµοκρατία·
(δ) για την εγγραφή αλλοδαπών που διαµένουν στη ∆ηµοκρατία και για τον
έλεγχο και ρύθµιση των κινήσεων τους σε αυτή·
(ε) για καθορισµό της κατάθεσης ή εγγύησης που γίνεται ή δίνεται από ή
σχετικά µε οποιοδήποτε αλλοδαπό στον οποίο χορηγείται άδεια να εισέλθει στη
∆ηµοκρατία·
(στ) για τον καθορισµό των τελών που πρέπει να πληρώνονται από αλλοδαπούς·
(ζ) για ορισµό τί είδους υπηκοότητα πρέπει να δίνεται σε αλλοδαπούς σε
αµφίβολες περιπτώσεις·
(η) για έλεγχο, ρύθµιση και περιορισµό της διαµονής Βρεττανών υπηκόων, οι
οποίοι δεν είναι ούτε ηµεδαποί Κύπριοι ούτε πρόσωπα τα οποία έχουν τη συνήθη
διαµονή τους στη ∆ηµοκρατία για περίοδο όχι λιγότερη των επτά ετών εντός των
τελευταίων δέκα ετών, και για την επιβολή όρων, απαγορεύσεων και
περιορισµών στους Βρεττανούς αυτούς υπηκόους αναφορικά µε την
απασχόληση τους σε οποιαδήποτε εργασία, επιχείρηση, εµπόριο, ασχολία ή
επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία·
(θ) για τον καθορισµό των τύπων που πρέπει να χρησιµοποιούνται και των
τύπων µητρώων, πιστοποιητικών και εκθέσεων που πρέπει να τηρούνται,
χρησιµοποιούνται, γίνονται ή εκδίδονται βάσει του Νόµου αυτού ή των
Κανονισµών και για να καταστήσουν ικανό τον ∆ιευθυντή να καθορίσει τέτοιους
επιπρόσθετους τύπους όπως δυνατό να απαιτηθούν·
(ι) για τον καθορισµό αρχών και το διορισµό λειτουργών για τους σκοπούς των
Κανονισµών και για τη χορηγήση σε τέτοιες αρχές και λειτουργούς και στον
∆ιευθυντή και τους διευθυντές τέτοιων εξουσιών όπως δυνατό να είναι
αναγκαίες ή σκόπιµες σε σχέση µε αυτές·
(κ) γενικά για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού.
502157628

4 του 220(Ι) του
2002.

(λ) για την έκδοση ∆ιαταγµάτων από το Υπουργικό Συµβούλιο ή τον Υπουργό
τα οποία να καθορίζουν το καθεστώς διέλευσης και εισόδου αλλοδαπών στην
Κύπρο.
(2) Οποιαδήποτε διάταξη οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει του
άρθρου αυτού σχετικά µε αλλοδαπούς δυνατό να αναφέρεται είτε στους

αλλοδαπούς γενικά ή σε οποιαδήποτε τάξη, κατηγορία ή περιγραγή αλλοδαπών
που ορίζονται σε τέτοιους Κανονισµούς.
(3) Αν οποιοδήποτε θέµα εγερθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία βάσει
οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου αυτού ή
αναφορικά προς οτιδήποτε έγινε ή προτίθεται να γίνει βάσει αυτών, κατά πόσο
οποιοδήποτε πρόσωπο —
(α) είναι αλλοδαπό ή όχι· ή
(β) είναι αλλοδαπό συγκεκριµένης τάξης, κατηγορίας ή περιγραφής ή όχι,
το βάρος της απόδειξης ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι αλλοδαπός ή δεν είναι
αλλοδαπός αυτής της συγκεκριµένης τάξης, κατηγορίας ή περιγραφής, ανάλογα
µε την περίπτωση, θα βαρύνει το πρόσωπο αυτό.
3 του 100(Ι) του
1996.
4 του 50/88.

(4) Κανονισµοί που εκδίδονται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού
δύνανται να καθορίζουν ποινές φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και τις
δύο τις ποινές της φυλάκισης και του προστίµου για οποιαδήποτε παράβαση
αυτών.

Επιφύλαξη.

21. ∆ιάταγµα ή Κανονισµοί που εκδόθηκαν ή οποιαδήποτε άδεια που
χορηγήθηκε ή έγκριση που δόθηκε και οτιδήποτε έγινε βάσει οποιουδήποτε
Νόµου, που καταργείται διά του παρόντος Νόµου, θα θεωρείται ότι εκδόθηκε,
χορηγήθηκε, δόθηκε και έγινε βάσει του Νόµου αυτού.

4 του 100(Ι) του
1996.

4. Η ισχύς του παρόντος Νόµου (100(Ι) του 1996) αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου
1997.

3 του 43(Ι) του
1997.
Ειδική διάταξη για
παροχή άδειας σε
µαθητή ή φοιτητή.

3.—(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόµου ή
των Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτόν, η άδεια µαθητή παρέχει στον
κάτοχό της δικαίωµα να εισέλθει στη ∆ηµοκρατία και να παραµείνει σε αυτή για
τη συνολική περίοδο της εκπαίδευσης ή εξάσκησής του, όπως αυτή βεβαιώνεται
από το ίδρυµα στο οποίο έχει γίνει δεκτός για εκπαίδευση ή εξάσκηση.
(2) Η άδεια µαθητή παύει να ισχύει και θεωρείται ακυρωθείσα, αν ο κάτοχός της
παραλείψει να εγγραφεί και να τύχει εξάσκησης ή εκπαίδευσης στο ίδρυµα στο
οποίο έχει γίνει δεκτός ή αν, παρόλο που έχει εγγραφεί στο ίδρυµα, παραλείπει
να παραµείνει σ’ αυτό ως µαθητής:
Νοείται ότι ο κάτοχος της υπό αναφορά άδειας θα προσκοµίζει στο διευθυντή
κάθε ανανέωση της εγγραφής του στο εν λόγω ίδρυµα.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “µαθητής” σηµαίνει πρόσωπο
το οποίο γίνεται δεκτό για φοίτηση σε οποιοδήποτε ίδρυµα στη ∆ηµοκρατία το
οποίο παρέχει εκπαίδευση ή εξάσκηση και το οποίο είναι κατάλληλο να δέχεται
µαθητές ή φοιτητές από χώρες εκτός της ∆ηµοκρατίας.

3 του 88(Ι) του
2002.

3. Ο παρών Νόµος (88(Ι) του 2002) τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία
προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

5 του 220(Ι) του
2002.

5. Η ισχύς του παρόντος Νόµου (220(Ι) του 2002) άρχεται από την 1η
Ιανουαρίου 2003.

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 18Β)
Αίτηση διέλευσης µε σκοπό την αποµάκρυνση διά της αεροπορικής οδού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της
Οδηγίας 2003/110/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 όσον αφορά τη συνδροµή κατά τη διέλευση
σε περίπτωση αποµάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού (E.E. L 321 της 6.12.2003, σ. 26).
Αρχή:

(Αιτούσα υπηρεσία)

Τόπος/Ηµεροµηνία:

∆ιεύθυνση

Τηλέφωνο/Φαξ/Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ονοµατεπώνυµο υπαλλήλου:
Υπογραφή:

(Υπηρεσία παραλήπτης)
Αρχή:
∆ιεύθυνση:

Γενικά στοιχεία για τον υπήκοο τρίτης χώρας τον οποίο αφορά η αίτηση διέλευσης
Αριθµός
αιτήσεως

Επώνυµο
Όνοµα

Φύλο

Ηµεροµηνία
γέννησης

Τόπος
γέννησης

Υπηκοότητα

Ταξιδιωτικό
Έγγραφο
Αρ./είδος/
∆ιάρκεια
ισχύος

Αριθµός
θεώρησης
χορηγηθείσας
από τρίτη
χώρα (αν
απαιτείται)

1
2
Στοιχεία πτήσης
Αριθµός
πτήσης

Τόπος
αναχώρησης

Ηµεροµηνία
αναχώρηση
ς

Ώρα
αναχώρησης

Τόπος
άφιξης

Ηµεροµηνία
άφιξης

Ώρα άφιξης

Ειδικές πληροφορίες
Συνοδεύεται ο υπήκοος τρίτης
χώρας:

□ ναι

□ όχι

Συνιστάται η παρουσία αστυνοµικής
συνοδείας στο αεροδρόµιο:

□ ναι

□ όχι

Απαιτείται ιατρική περίθαλψη:

□ ναι

□ όχι

Ονόµατα και καθήκοντα:
…………………

Αν ναι, ποια;
…………………

Εξακριβώσιµες µεταδοτικές
ασθένειες(*):

□ ναι

□ όχι

Πρότερες ανεπιτυχείς προσπάθειες
αποµάκρυνσης:

□ ναι

□ όχι

Αν ναι, ποιές;
…………………

Αν ναι, λόγοι:
…………………

Άλλες παρατηρήσεις

Σηµείωση: Όταν υπεβλήθη η αίτηση, δεν ήταν γνωστός κανένας εκ των λόγων άρνησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 5 της Οδηγίας 2003/110/ΕΚ.
Απόφαση της υπηρεσίας του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση

Επιτρέπεται η διέλευση

□

∆εν επιτρέπεται η διέλευση

□

Αιτιολογία
………………
………………
(ονοµατεπώνυµο/υπογραφή/ηµεροµηνία)
(*) η πληροφορία παρέχεται σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό ή διεθνές δίκαιο.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρα 18Ι, 18ΙΒ, 18ΙΓ, 18Κ)
Αίτηση για Απόκτηση / Επανάκτηση /Ανανέωση του Καθεστώτος

του επί Μακρόν ∆ιαµένοντος στη ∆ηµοκρατία και Άδειας Μετανάστευσης
για επί Μακρόν ∆ιαµένοντες σε πρώτο κράτος µέλος
Παρακαλείστε πριν συµπληρώσετε την παρούσα αίτηση
να συµβουλευτείτε τον οδηγό συµπλήρωσης της αίτησης.

ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Επώνυµο

Πατρικό επώνυµο

Όνοµα/τα
Υπηκοότητα

Φύλο
Άρρεν

Αρ. ∆ιαβατηρίου/Λήξη
Ηµ. γέννησης

□

Θήλυ

Τόπος γέννησης

∆ιεύθυνση διαµονής στην
Κύπρο
Ταχ. Κώδικας

Τηλ. Οικίας

Α.Κ.Α.

Φαξ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Οικογενειακή κατάσταση:
Άγαµος/η

Έγγαµος/η

∆ιαζευγµένος/η

Χήρος/α

Σε διάσταση

Σε περίπτωση πολυγαµικού γάµου, αριθµός που είναι σε ισχύ:
Εάν είστε έγγαµος/η, παρακαλώ συµπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία για τον/την σύζυγό σας.
Επώνυµο
Πατρικό Επώνυµο
Ηµεροµηνία γέννησης

Όνοµα/τα
Υπηκοότητα
Τόπος γέννησης

Χώρα
∆ιαµονής
Παρακαλώ υποβάλετε αντίγραφο διαβατηρίου µε ισχύ τουλάχιστον 2 χρόνια.
Αρ. ∆ιαβατηρίου/Λήξη

Εάν η/ο σύζυγός σας διαµένει µαζί σας στην Κύπρο παρακαλώ συµπληρώσατε τα πιο κάτω στοιχεία της/του
συζύγου σας.
Αρ. Φακ.

Αρ. ∆ελτίου

Ηµεροµηνία
λήξης άδειας παραµονής
Παρακαλώ όπως υποβάλετε αντίγραφο της τελευταίας άδειας παραµονής της/του συζύγου σας στην Κύπρο.
Πληροφορίες σχετικά µε τα παιδιά του αιτητή/αιτήτριας συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που
βρίσκονται εκτός Κύπρου.

Όνοµα και Επώνυµο

Υπηκοότητα

Ηµεροµηνία
Γέννησης

Αρ.
∆ιαβατηρίου

Φύλο

Χώρα
∆ιαµονής

Οικογενειακή
Κατάσταση

Σε περίπτωση που κάποιο/α από τα παιδιά σας βρίσκεται στην Κύπρο, συµπληρώστε για το καθένα ξεχωριστά
τα πιο κάτω. Παρακαλώ όπως υποβάλετε πιστοποιηµένα αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης ή απόφασης

□

δικαστηρίου σε περίπτωση υιοθεσίας ή γονικής µέριµνας, καθώς και αντίγραφο άδειας παραµονής τους στη
∆ηµοκρατία.
Όνοµα και
Επώνυµο

Αρ. Φακέλου/
∆ΕΑ

Καθεστώς
Παραµονής

Ηµερ. Λήξης
Άδειας Παραµονής

Ηµ.
Τελευταίας
Άφιξης στην
Κύπρο

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Παρακαλώ όπως υποβάλετε αντίγραφα των σχετικών σελίδων του διαβατηρίου.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ

ΗΜΕΡ.

ΗΜΕΡ.

ΣΕΛΙ∆Α

ΣΕΛΙ∆Α

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΤΗ
ΜΗΝΕΣ
ΜΕΡΕ
Σ

ΜΕΡΟΣ IV: ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΗΤΗ /ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Παρακαλώ αναφέρετε το είδος του καταλύµατος που στεγάζεστε και επισυνάψετε στο µέρος αυτό τους πιο
πρόσφατους λογαριασµούς τηλεφώνου, ρεύµατος και νερού που έχετε πληρώσει:
Ιδιόκτητη οικία/ διαµέρισµα
(επισυνάψετε τίτλο ιδιοκτησίας)

Ενοικιαζόµενη οικία/ διαµέρισµα
(επισυνάψετε ενοικιαστήριο έγγραφο)

Παρεχόµενο κατάλυµα από εργοδότη
(επισυνάψετε περιγραφή καταλύµατος
πιστοποιηµένη από κοινοτάρχη

∆ιαµονή εντός της οικίας του εργοδότη
(επισυνάψετε βεβαίωση καταλληλότητας
πιστοποιηµένη από κοινοτάρχη)

ΜΕΡΟΣ V: Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΙΤΗΤΗ /ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ
Παρακαλώ συµπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε την τελευταία άδεια παραµονής που σας έχει ήδη
εκδοθεί στη ∆ηµοκρατία και παρουσιάστε αντίγραφό της
(1) Αρ. Φακέλλου
(2) Αρ. ∆ελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού
(3) Ηµεροµηνία τελευταίας άφιξης στην Κύπρο

(4) Ηµεροµηνία λήξης άδειας παραµονής στην Κύπρο
(5) Καθεστώς παραµονής στην Κύπρο
Αν είστε κάτοχος άδειας παραµονής σε άλλο κράτος µέλος (παρουσιάστε αντίγραφο).
(1) Ηµεροµηνία έκδοσης άδειας παραµονής
(2) Ηµεροµηνία λήξης άδειας παραµονής
(3) Καθεστώς παραµονής
(4) Χώρα έκδοσης

ΜΕΡΟΣ VI: ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ /ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Παρακαλώ υποβάλετε πιστοποιηµένες βεβαιώσεις για τα πιο κάτω:
(1) Εκπαίδευση (∆ηµοτική, Μέση, Ανώτερη και Ανώτατη)
Σχολές στις οποίες φοιτήσατε κατά χρονολογική σειρά
αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη

Έτη φοίτησης
Από
Μέχρι

Απολυτήριο/
δίπλωµα/ τίτλος
/πιστοποιητικό που
αποκτήσατε

(2) Επαγγελµατικά Προσόντα (περιλαµβανοµένων πιστοποιητικών γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Προσόν
Ινστιτούτο
Έτος Απόκτησης
Προσόντος

(3) Επαγγελµατικές Άδειες
Άδεια

Ινστιτούτο/ Σύνδεσµος

Έτος Απόκτησης
Άδειας

(4) Γλώσσες (χρησιµοποιήστε τους χαρακτηρισµούς Άριστη, Πολύ Καλή,
Καλή, Μέτρια
ΓΛΩΣΣΕΣ
1.
Ανάγνωση
Γραφή

2.

3.

4.

Οµιλία
ΜΕΡΟΣ VII: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΑΙΤΗΤΗ /ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ Ή
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Υποβάλετε βεβαιώσεις για επαγγελµατική πείρα που αποκτήθηκε εντός της ∆ηµοκρατίας και όπου είναι
δυνατόν και για εκτός της ∆ηµοκρατίας.
Εργοδότης

Θέση

Χώρα

∆ιάρκεια (από/µέχρι)

Μισθός

ΜΕΡΟΣ VIII: ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΤΗ /ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παρακαλώ συµπληρώστε τα στοιχεία της κατηγορίας στην οποία εµπίπτετε και υποβάλετε σε όλες τις
περιπτώσεις φορολογικές δηλώσεις από την άφιξή σας στη ∆ηµοκρατία και πιστοποιητικό διευθέτησης
φορολογικών υποχρεώσεων, κατάσταση εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όλη τη
διάρκεια εργασίας σας στην Κύπρο και κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων.
(1) Άσκηση Μισθωτής Εργασίας (στην περίπτωση αυτή υποβάλετε χαρτοσηµασµένο συµβόλαιο ανοικτής
διάρκειας ή διάρκειας τουλάχιστον δεκαοκτώ µηνών).
Όνοµα Εργοδότη: … … … … … … … … … … … ... …… … … … … … … … … … … ... …
Όνοµα Εταιρείας:
Τηλ./Φαξ:
∆ιεύθυνση Εταιρείας:
Αριθµός Μητρώου Εργοδότη:
Τοµέας Οικονοµικής ∆ραστηριότητας:
Θέση που έχει προσφερθεί στον αιτητή:
∆ιάρκεια εργοδότησης:
Μισθός (µηνιαίως):
(2) Άσκηση Μη Μισθωτής Εργασίας (σε περίπτωση ανάληψης εργασίας σε ιδιόκτητη εταιρεία,
παρακαλώ υποβάλετε σχετικά έγγραφα για σύσταση και εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο, µελέτη
βιωσιµότητας της εταιρείας καθώς και βεβαιώσεις πληρωµών Φ.Π.Α. των τελευταίων πέντε ετών
παραµονής στη ∆ηµοκρατία. Σε περίπτωση αυτοεργοδότησης, παρακαλώ όπως υποβάλετε δήλωση
αυτοεργοδότησης).
Όνοµα Εταιρείας:
∆ιεύθυνση Εταιρείας:
Αριθµός Μητρώου Εργοδότη:
Τοµέας Οικονοµικής ∆ραστηριότητας:
Αριθµός Εγγραφής στο Φ.Π.Α.:

Τηλ./Φαξ:
Μισθός (µηνιαίως):

(3) ∆ήλωση εισοδηµάτων από άλλες πηγές εκτός απασχόλησης π.χ. τραπεζικοί λογαριασµοί, µερίσµατα,
τόκοι, ενοίκια (υποβάλετε σχετικές βεβαιώσεις).
Τράπεζα /Εταιρεία /Επένδυση /Κατάλυµα

Χώρα

Ποσό

ΠΙΝΑΚΑΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. Για υποβολή αίτησης για απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος
2. Για υποβολή αίτησης για ανανέωση άδειας διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος
3. Για υποβολή αίτησης για επανάκτηση καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος
4. Για υποβολή αίτησης για Άδεια Μετανάστευσης του επί µακρόν διαµένοντος άλλου κράτους
µέλους της Ε.Ε. στη ∆ηµοκρατία.

£
250.00
100.00
200.00
150.00

Οδηγός Συµπλήρωσης της Αίτησης
1. Για όλες τις περιπτώσεις παρουσιάστε τα πιο κάτω:
(α) 2 πρόσφατες φωτογραφίες,
(β) συµβόλαιο ασφάλισης υγείας,
(γ) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου,
(δ) έγκυρο διαβατήριο διάρκειας ισχύος τουλάχιστον 2 ετών.
2. Σε περίπτωση που αποτείνεστε για επανάκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος στην
∆ηµοκρατία, για τα Μέρη VI και VII της αίτησης παρουσιάστε µόνο πρόσθετα στοιχεία που δεν έχετε
παρουσιάσει στην προηγούµενη αίτησή σας.
3. Σε περίπτωση που αποτείνεστε για Άδεια Μετανάστευσης, η αίτησή σας θα πρέπει να υποβληθεί εντός
τριών µηνών από την άφιξή σας στη ∆ηµοκρατία ή πριν εγκαταλείψετε το κράτος µέλος παραµονής σας.
Αν ο σκοπός της παραµονής σας στη ∆ηµοκρατία είναι η παρακολούθηση σπουδών ή επαγγελµατικής
κατάρτισης, θα πρέπει να παρουσιάσετε αποδείξεις της εγγραφής σας σε εγκεκριµένο µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία ίδρυµα γι’ αυτό το σκοπό.
Επιπρόσθετα σηµειώστε:
(α) Μέρος ΙΙΙ: ∆εν απαιτείται να συµπληρωθεί,
(β) Μέρος VIII: ∆εν απαιτείται να παρουσιάσετε φορολογικές δηλώσεις, πιστοποιητικό διευθέτησης
φορολογικών υποχρεώσεων, κατάσταση εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βεβαιώσεις
πληρωµών Φ.Π.Α.
4. Αυτό το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται µε αποδείξεις πληρωµής του τέλους που αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ,
ανάλογα µε το είδος της άδειας για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.
5. Χορηγείται άδεια διαµονής, η διάρκεια της οποίας είναι πέντε έτη και η οποία ανανεώνεται αυτοδικαίως
µετά από αίτησής σας το αργότερο τρεις µήνες πριν την λήξη της εν ισχύ άδειας.
6. Το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος ανακαλείται και η άδεια ακυρώνεται σε περίπτωση:
(α) ∆ιαπίστωσης δόλιας απόκτησης του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος περιλαµβανοµένης της
τέλεσης εικονικού γάµου.
(β) Υιοθέτησης µέτρου απέλασης.

(γ) Απουσίας του κατόχου από το έδαφος της Κοινότητας για διάστηµα δώδεκα διαδοχικών µηνών.
(δ) Που ο υπήκοος τρίτης χώρας συνιστά απειλή για τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια.
(ε) Που του χορηγείται το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντα σε άλλο κράτος µέλος.
(στ) Απουσίας του από το έδαφος τη ∆ηµοκρατίας για έξι συναπτά έτη.
-----------------------------------------------------ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
(Να συµπληρωθεί από τον αιτητή / αιτήτρια)
Πλήρες όνοµα … … … … … … … … …
Υπηκοότητα … … … … … … … … … Αρ. Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου … … … … … … … … … … … …
Ηµεροµηνία … … … … … … … … … Υπογραφή … … … … … … … … …

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Άρθρα 18ΛΑ)
Αίτηση για Οικογενειακή Επανένωση
Παρακαλείστε πριν συµπληρώσετε την παρούσα αίτηση
να συµβουλευτείτε τον οδηγό συµπλήρωσης της αίτησης.
ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΩΝ)
Παρακαλώ όπως µε την παρούσα αίτηση υποβάλετε πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, βεβαίωση
ιατρικών εξετάσεων για τις ασθένειες που αναφέρονται στον Οδηγό Συµπλήρωσης της αίτησης και συµβόλαιο
πλήρους ασφάλισης υγείας.
Επώνυµο

Πατρικό επώνυµο

Όνοµα/τα
Υπηκοότητα

Αρ. ∆ιαβατηρίου/Λήξη
Ηµ. γέννησης

Χώρα διαµονής

Φύλο
Άρρεν

□

Θήλυ

Τόπος γέννησης
Α.Κ.Α.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΩΝ)
Οικογενειακή κατάσταση:
Άγαµος/η

Έγγαµος/η

∆ιαζευγµένος/η

Χήρος/α

Σε διάσταση

□

Σε περίπτωση πολυγαµικού γάµου, αριθµός που είναι σε ισχύ:
Εάν είστε έγγαµος/η, παρακαλώ συµπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία για τον/την σύζυγό σας.
Επώνυµο
Πατρικό Επώνυµο
Ηµεροµηνία γέννησης

Όνοµα/τα
Υπηκοότητα
Τόπος γέννησης

Χώρα
∆ιαµονής
Παρακαλώ υποβάλετε αντίγραφο διαβατηρίου µε ισχύ τουλάχιστον 2 χρόνια.
Αρ. ∆ιαβατηρίου/Λήξη

Πληροφορίες σχετικά µε τα παιδιά του αιτητή/αιτήτριας. Παρακαλώ όπως υποβάλετε πιστοποιηµένα
αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης ή αποφάσεις δικαστηρίου σε περιπτώσεις υιοθεσιών ή γονικής µέριµνας
και διαβατήριο µε ισχύ 2 τουλάχιστον χρόνια.

Όνοµα και
Επώνυµο

Υπηκοότητα

Ηµεροµηνία
Γέννησης

Αρ.
∆ιαβατηρίου

Φύλο

Χώρα
∆ιαµονής

Οικογενειακή
Κατάσταση

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΩΝ)
Παρακαλώ αναφέρετε το είδος του καταλύµατος που στεγάζεστε και επισυνάψετε στο µέρος αυτό τους πιο
πρόσφατους λογαριασµούς τηλεφώνου, ρεύµατος ή νερού που έχετε πληρώσει:
Ιδιόκτητη οικία/ διαµέρισµα
(επισυνάψετε τίτλο ιδιοκτησίας)

Ενοικιαζόµενη οικία/ διαµέρισµα
(επισυνάψετε ενοικιαστήριο έγγραφο)

Παρεχόµενο κατάλυµα από εργοδότη
(επισυνάψετε περιγραφή καταλύµατος
πιστοποιηµένη από κοινοτάρχη

∆ιαµονή εντός της οικίας του εργοδότη
(επισυνάψετε βεβαίωση καταλληλότητας
πιστοποιηµένη από κοινοτάρχη)

ΜΕΡΟΣ IV: Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ
Παρακαλώ συµπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε την τελευταία άδεια παραµονής που σας έχει ήδη
εκδοθεί στη ∆ηµοκρατία και υποβάλετε αντίγραφό της.
(1) Αρ. Φακέλλου
(2) Αρ. ∆ελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού
(3) Ηµεροµηνία τελευταίας άφιξης στην Κύπρο
(4) Ηµεροµηνία λήξης άδειας παραµονής στην Κύπρο
(5) Καθεστώς παραµονής στην Κύπρο

ΜΕΡΟΣ V: ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΤΗ /ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παρακαλώ συµπληρώστε τα στοιχεία της κατηγορίας στην οποία εµπίπτετε και υποβάλετε σε όλες τις
περιπτώσεις φορολογικές δηλώσεις από την άφιξή σας στη ∆ηµοκρατία και πιστοποιητικό διευθέτησης
φορολογικών υποχρεώσεων, κατάσταση εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όλη τη διάρκεια
εργασίας σας στην Κύπρο και κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων.
(1) Άσκηση Μισθωτής Εργασίας (στην περίπτωση αυτή υποβάλετε χαρτοσηµασµένο συµβόλαιο διάρκειας
δεκαοκτώ τουλάχιστον µηνών ή ανοικτής διάρκειας ).
Όνοµα Εργοδότη: … … … … … … … … … … … ... …… … … … … … … … … … … ... …
Όνοµα Εταιρείας:
Τηλ./Φαξ:
∆ιεύθυνση Εταιρείας:
Αριθµός Μητρώου Εργοδότη:
Τοµέας Οικονοµικής ∆ραστηριότητας:
Θέση που έχει προσφερθεί στον αιτητή:
∆ιάρκεια εργοδότησης:
Μισθός (µηνιαίως):
(2) Άσκηση Μη Μισθωτής Εργασίας (σε περίπτωση ανάληψης εργασίας σε ιδιόκτητη εταιρεία, παρακαλώ
υποβάλετε σχετικά έγγραφα για σύσταση και εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο, µελέτη βιωσιµότητας της
εταιρείας καθώς και βεβαιώσεις πληρωµών Φ.Π.Α. των τελευταίων πέντε ετών παραµονής στη ∆ηµοκρατία.
Σε περίπτωση αυτοεργοδότησης, παρακαλώ όπως υποβάλετε δήλωση αυτοεργοδότησης).
Όνοµα Εταιρείας:
∆ιεύθυνση Εταιρείας:
Αριθµός Μητρώου Εργοδότη:
Τοµέας Οικονοµικής ∆ραστηριότητας:
Αριθµός Εγγραφής στο Φ.Π.Α.:

Τηλ./Φαξ:
Μισθός (µηνιαίως):

(3) ∆ήλωση εισοδηµάτων από άλλες πηγές εκτός απασχόλησης π.χ. τραπεζικοί λογαριασµοί, µερίσµατα,
τόκοι, ενοίκια (υποβάλετε σχετικές βεβαιώσεις).
Τράπεζα /Εταιρεία /Επένδυση /Κατάλυµα

Χώρα

Ποσό

Οδηγός Συµπλήρωσης της Αίτησης
1. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω:
(α) 2 πρόσφατες φωτογραφίες των µελών της οικογένειας που αναφέρονται στην αίτηση,
(β) συµβόλαιο ασφάλισης υγείας του συντηρούντος και των µελών της οικογένειας που αναφέρονται στην
αίτηση,
(γ) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των µελών της οικογένειας, που αναφέρονται στην αίτηση,
(δ) πιστοποιητικό µε τα αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων ατόµων που αναφέρονται στην αίτηση για τις
ασθένειες που περιλαµβάνονται στα άρθρα 18ΛΑ(2)(η) του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόµου.
2. Προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης:
(α) Τα µέλη της οικογένειας που περιλαµβάνονται στην αίτηση θα πρέπει να βρίσκονται εκτός Κύπρου,
(β) ο γάµος πρέπει να έχει τελεστεί ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης,
(γ) ο συντηρών θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραµονής στη ∆ηµοκρατία µε διάρκεια ισχύος τουλάχιστον
ενός έτους και να έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης παραµονής στη ∆ηµοκρατία,
(δ) ο/ή σύζυγος του συντηρούντος θα πρέπει να έχει συµπληρώσει την ηλικία των 21 ετών,
(ε) τα παιδιά του συντηρούντος για τα οποία θα αιτηθεί για άδεια παραµονής για σκοπούς οικογενειακής
επανένωσης θα πρέπει να είναι κάτω των 18 ετών και µη έγγαµα και η αίτηση να έχει υποβληθεί πριν να

συµπληρώσουν την ηλικία των 15 ετών εκτός αν δεν ζουν ανεξάρτητα από τον συντηρούντα.
3. Τα αιτούµενα πιστοποιητικά για τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος που θα συνοδεύουν τη παρούσα
αίτηση θα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωµένα µέσω διπλωµατικής οδού.
4. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδείξεις πληρωµής του τέλους των £100.
5. Στα µέλη της οικογένειας χορηγείται πρώτη άδεια παραµονής διάρκειας ενός έτους. Η άδεια είναι
ανανεώσιµη και η ισχύς της δεν υπερβαίνει την ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος της άδειας παραµονής του
συντηρούντος.
-----------------------------------------------------ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
(Να συµπληρωθεί από τον αιτητή / αιτήτρια)
Πλήρες όνοµα … … … … … … … … …
Υπηκοότητα … … … … … … … … … Αρ. Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου … … … … … … … … … … … …
Ηµεροµηνία … … … … … … … … … Υπογραφή … … … … … … … … …

