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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ* Άρ. J137 της Ι ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Πολιτών της Δημοκρατίας (Προσωρινοί Περιορισμοί Εξόδου) 
Νόμος του 1974 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 49 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΏΡΪΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ Ε Ι Σ 
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕ Ρ. Σ ΜΟΝΙΜΏΣ ~Η ΠΡΟΣΩ
ΡΙΝΩΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΆΕ
ΉΏΝ ΔΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. 

Δεδομένου δτι ΓΛλνεπεία της προσφάτου Τουρκικής εισβολής έδη- iipnoî uov. 
μΐβοργηθησαν ώριομέναι πυνδήκαι αΐτινες καθιστούν άναγκαίσν και 
•«iauaupctiiijuuv την λήψιν νομοθετικών μέτρων δια τον ττεριορισμόν της 
έκ της ΔημΏΒφατίας εξόδου πολιτών της Δημοκρατίας. 

Δια ταύτα ή Βουλή των Άντητροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

31. Ό τεαρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό ττερί Πολιτών Συνοπτικός 
της Δημοκρατίας (Προσωρινοί Περιορισμοί Εξόδου) Νόμος του τΐιλος. 
1574. 

12. Έ ν χω παρόντι Νόμω έκτος έάν εκ του κειμένου προκύπτη δια Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«έξοδος έκ της Δημοκρατίας» σημαίνει άναχώρησιν έκ της Δη
μοκρατίας bC οιουδήποτε θαλασσίου ή' εναερίου μέσου' 

«έκρυθμος κατάοτασις» σημαίνει τήν συνεπεία της Τουρκικής 
εισβολής δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν ή οποία εξακολουθεί νά 
αφίσταται μέχρις δτου το Ύπουργικόν Συμδούλιον, δια γνωστο
ποιήσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, όρίση ήμε
ρσμηνίαν λήξεως της τοιαύτης καταστάσεως' 

«πολίτης της Δημοκρατίας» έχει τήν εις τον δρον τούτον άπο
διδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 3 του περί Πολίτου της Κυπρια
κής Δημοκρατίας Νόμου του 1967 δοτις εάν είναι αρρήν έχει συμ 43ιαυΤ9«7. 
ττλη:ρωσει την ήλικίαν των δέκα πέντε ετών άλλα δέν Εχει συμ
πληρώσει το έξηκοστόν έτος της ηλικίας αυτού* και έάν εΐναι θή
λεια έχει συμπληρώσει το δέκατον πέμπτον έτος της ηλικίας αυτής 
άλλα δέν έχει συμπληρώσει το πεντηκοστόν πέμπτον έτος της ηλι
κίας αυτής' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν *Υπουργόν Εσωτερικών. 
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'Απαγόρευα ις 
εξόδου έκ 
της Δημο
κρατίας 
ορισμένων 
πολιτών της 
Δημοκρατίας. 

Χορήγησις 
αδείας 
εξόδου. 

"Εναρξις 
ιοχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμου. 

3.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 4, και διαρκούσης 
της έκρυθμου καταστάσεως, ούδενός πολίτου της Δημοκρατίας επι
τρέπεται ή έξοδος έκ της Δημοκρατίας, άνευ ειδικής αδείας του 
Υπουργού. 

(2) Ό παραβάτης του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και 
υπόκειται εις φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις πρό
στιμον μη υπερβαίνοντας διακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς. 

4. Ό Υπουργός, τηρουμένων τών διατάξεων τών περί Εθνικής 
Φρουράς Νόμων του 1964 έως 1958, χορηγεί άδειαν εξόδου εις τους 
ακολούθους πολίτας της Δημοκρατίας υπό τοιούτους δρους οίους 
θα έκρινε σκόπιμον νά έπιβάλη ε'ις έκάστην χορηγηθησομένην άδειαν: 

(α) είς τους αποδεδειγμένως μονίμους κατοίκους τοΟ εξωτε

ρικού νοουμένου δτι οδτοι αφίχθησαν έν Κύπρω προσφά

τως δι' άναψυχήν ή δι' έπίσκεψιν συγγενών των και δεν 
κατόρθωσαν νά αναχωρήσουν προ της Τουρκικής εισβολής* 

(β) εις διαμένοντας από ετών έν Κύπρω άλλα κατόχους διαβα

τηρίων ξένης χώρας οΐτινες λόγω τής Τουρκικής εισβολής 
απώλεσαν τά μέσα συντηρήσεως αυτών έν Κύπρω ά λ λ α δια

θέτουν τοιαύτα εις το έξωτερικόν 
(γ ) είς τους έχοντας ανάγκην 'ιατρικής θεραπείας είς το έξω

τερικόν πιστοποιουμένης ύπό του επί τούτω συσταθέντος ύπό 
τοΰ Υπουργού 'Υγείας κατ' έπαρχίαν ιατροσυμβουλίου ώς 
!καΙ. είς τους καλή τή πίστει συνοδούς αυτών' 

(δ) είς τους προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία άπσδεικνύ

οντα την άποδοχήν εισδοχής αυτών προς μόνιμον έγκα

τάστασιν είς ξένην χ ώ ρ α ν 
(ε) είς τους προσκομίζοντας σχετικήν βεβαίωσιν του Υπουρ

γείου Εμπορίου και Βιομηχανίας ή έτερου αρμοδίου Υπουρ

γείου δτι ή έκ Κύπρου άναχώρησίς των συντελεί αμέσως ή 
εμμέσως είς την προαγωγήν τής οικονομίας τής χώρας' 

(στ) εϊς τους ανέργους επαγγελματίας ή μη έν Κύπρω οιτινες 
έχουν εξασφαλίσει έργασίαν είς το έξωτερικόν' 

(ζ) είς άσκουντας έλευθέριον επάγγελμα τών οποίων ή μετά

βασις είς το έξωτερικόν είναι αποδεδειγμένως αναγκαία δια 
τους σκοπούς του ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς των' 

(η) είς έργοδοτουμένους ύπό Κυπριακών εταιρειών αιτινες συνε

βλήθησαν δι' έκτέλεσιν έργων είς το έξωτερικόν, και τών 
οποίων αί ύπηρεσίαι θά ήσαν άναγκαΐαι δια την έκτέλεσιν 
τών έργων τούτων' 

(θ) είς έκπληρώσαντας την ύποχρέωσιν υπηρεσίας έν τή 'Εθνική 
Φρουρά και αποδεδε ιγμένως τυχόντας εισδοχής ή φοιτώντας 
είς πανεπιστήμια ή σχολάς ανωτάτης ή ανωτέρας εκπαιδεύ

σεως είς το έξωτερικόν' 
(ι) είς αξιωματούχους τής Δημοκρατίας ή πρόσωπα άτινα έκ 

μέρους τής Δημοκρατ ίας μεταβαίνουν είς το έξωτερικόν διά 
σκοπούς της Δημοκρατίας ' 

■'περίπτωσιν, κατ' άτομα ή καθ ' ομάδα, 
ή ο ύπ* αυτού* δεόντως έξουσιοδοτη

ΓΟϋργός ήθελεν ίκανοποιηθή δτι λ ό γ ω 
Π μετάβασις είς τό έξωτερικόν είναι 

| μ ο ι ν | Λ 
ι.α) εις οιανδήποτε έτερα 

κσ& ην -.ό Υπουργό·-, 
μένος προς τούτο λε 
ειδικών περιστάσεοίν 
επιβεβλημένη. 

5. Ό 
! 974. 

,ΝΛ, τίθεται τχυι 1ης Σεπτεμβρίου 


