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Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 100(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1.0 παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αλλοδαπών JJJMOS 
και Μεταναστεύσεως Νόμους (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός 2 του 1972 
+,A„nr»\ 54 του 1976 
W O S )· 50 του 1988 

197 του 1989. 
2.0 βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 14Α Προσθήκη στο 

του ακόλουθου νέου άρθρου: ί Ε & Χ ί . 
"Παράνομη 14Β.(1) Η εργοδότηση αλλοδαπού χωρίς την απαιτούμενη από 
^j^5w6 τ ο 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 αλλο

δαπών: 
Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση οι πιο πάνω εισφορές δε θα είναι 

χαμηλότερες των εισφορών που αναλογούν σε απασχόληση τριών 
μηνών. 

(3) Δικαστήριο 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 αδίκημα σχετικά με το οποίο το δικαστήριο 
επιβάλλει ποινή φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια.". 

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη Τροποποίηση 
διαγραφή από αυτό των λέξεων "τους έξι μήνες" (τρίτη γραμμή) και "τετρακόσιες του άοθοου 20 
πενήντα λίρες" (τέταρτη γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις "τα νόμό^*01' 
τρία χρόνια" και "πέντε χιλιάδες λίρες", αντίστοιχα. 

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1997. Έναρξη 
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 


