
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3397 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2000 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμος του 2000 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 τον 
Συντάγματος. 

Αριθμός 36(Ι) του 2000 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη 
Μεταφορέων) Νόμος του 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 

     2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, όροι ή φράσεις που 
χρησιμοποιούνται έχουν την ίδια έννοια που αποδίδεται στους όρους ή τις φράσεις αυτές από 
τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο. 

Ερμηνεία. 

Κεφ. 105. 
2 του 1972 

 54 του 1976 
 50 του 1988 

 197 του 1989 
100(Ι) του 1996 
14(Ι) του 1998. 

 

3.—(1) Όταν πρόσωπο για το οποίο δυνάμει οποιουδήποτε ισχύοντος στη Δημοκρατία νόμου 
ή κανονισμού απαιτείται άδεια εισόδου στη Δημοκρατία αφιχθεί στη Δημοκρατία με πλοίο ή 
αεροσκάφος και το οποίο, όταν του ζητηθεί από το Λειτουργό Μεταναστεύσεως κατά την 
είσοδο του στη Δημοκρατία αποτυγχάνει να προσκομίσει— 

Ευθύνη μεταφορέων. 

(α) Είτε έγκυρο διαβατήριο με φωτογραφία είτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο από το οποίο 
να διαπιστώνεται ικανοποιητικά η ταυτότητα και η εθνικότητα ή η υπηκοότητά του· 
και 

 

(β) αν είναι πρόσωπο το οποίο δυνάμει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως Νόμου χρειάζεται θεώρηση διαβατηρίου, για να εισέλθει στη 
Δημοκρατία ή το οποίο δυνάμει των 
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 διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου χρειάζεται θεώρηση διαβατηρίου, για 
να διέλθει μέσω της Δημοκρατίας ισχύουσα θεώρηση διαβατηρίου για είσοδο ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, για διέλευση μέσω της Δημοκρατίας, 

 τότε ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή του αεροσκάφους ή ο αντιπρόσωπος αυτού στη Δημοκρατία, 
εφόσον υπάρχει σύμβαση κάλυψης αυτού με τον ιδιοκτήτη, καθώς και ο πλοίαρχος ή ανάλογα 
με την περίπτωση ο κυβερνήτης του αεροσκάφους το οποίο μετέφερε το πρόσωπο αυτό 
υπόκεινται ομού και κεχωρισμένως στην πληρωμή διοικητικού προστίμου ύψους £150,00 για 
τις πρώτες δώδεκα παραβάσεις και £500,00 για κάθε μεταγενέστερη παράβαση για κάθε 
τέτοιο πρόσωπο. 

Εξουσία έκδοσης 
διαταγμάτων. 

(2) Το ποσό του διοικητικού προστίμου καθίσταται απαιτητό και πληρωτέο από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της περί επιβολής του προστίμου αιτιολογημένης απόφασης του 
Λειτουργού Μεταναστεύσεως προς το υπόχρεο ή τα υπόχρεα πρόσωπα. Η είσπραξη του 
επιβληθέντος προστίμου ενεργείται με τον ίδιο τρόπο που ενεργείται η είσπραξη των 
χρηματικών ποινών οι οποίες επιβάλλονται από τα δικαστήρια κατά την άσκηση της ποινικής 
τους δικαιοδοσίας. 

4.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμά του δύναται να απαιτεί από πρόσωπα 
οποιασδήποτε περιγραφής που καθορίζεται στο διάταγμα κατά την άφιξή τους στη 
Δημοκρατία και ενώ βρίσκονται σε διέλευση με προορισμό άλλη χώρα ή επικράτεια, να 
κατέχουν ισχύουσα θεώρηση διαβατηρίου για το σκοπό αυτό. 

 (2) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί— 
 (α) Να περιγράφει τα πρόσωπα με αναφορά στην ιθαγένεια, εθνικότητα, καταγωγή ή 

άλλο σύνδεσμο με οποιαδήποτε συγκεκριμένη χώρα, ήπειρο ή επικράτεια αλλά 
χωρίς αναφορά στη φυλή, το χρώμα ή τη θρησκεία, 

 (β) να εξαιρεί κατηγορίες προσώπων που περιγράφονται στο διάταγμα από την 
υποχρέωση που επιβάλλεται με διάταγμα, και 

Απαλλαγή 
μεταφορέα από 
την ευθύνη. 

α προνοεί για τον τρόπο υποβολής αίτησης για θεώρηση διαβατηρίου. 
5.—(1) Ο μεταφορέας έχει ευθύνη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να βεβαιωθεί ότι 

το πρόσωπο που πρόκειται να μεταφερθεί στη Δημοκρατία προσκομίζει όλα τα καθορισμένα 
στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου έγγραφα κατά την επιβίβαση του στο πλοίο ή το 
αεροσκάφος για το ταξίδι ή την πτήση προς τη Δημοκρατία. 

 (2) Καμιά ευθύνη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δε δημιουργείται σε σχέση 
με οποιοδήποτε μεταφερθέν πρόσωπο για το οποίο ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή του 
αεροσκάφους ή ο αντιπρόσωπος του ή ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του πλοίου ή του 
αεροσκάφους αποδεικνύει ότι το πρόσωπο αυτό έχει προσκομίσει σ' αυτόν ή σ' οποιοδήποτε 
υπάλληλο του το καθορισμένο στο άρθρο 3 έγγραφο ή έγγραφα κατά την επιβίβασή του στο 
πλοίο ή το αεροσκάφος για το ταξίδι ή την πτήση προς τη Δημοκρατία. 

Έννοια 
εγγράφου. 

6. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ένα έγγραφο θεωρείται ότι είναι έγκυρο εκτός αν 
η πλαστότητά του είναι έκδηλη. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αλλά δεν έχει εφαρμογή αναφορικά με πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη επιβιβαστεί σε 
πλοίο ή αεροσκάφος προς τη Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.
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