
O περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 88(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 

 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
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(Ι) του 2001 
164(Ι) του 2001. 

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως Νόμους (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

2. O βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 14Α του ακόλουθου 
νέου άρθρου 14ΑΑ: 
«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 
Δημοκρατία, 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) To ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από το δυνάμει των περί 
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών του 1972 μέχρι 2001, 
Τμηματάρχη, αφού πρώτα εξεταστούν οι λόγοι οι οποίοι στη συγκεκριμένη 
περίπτωση επιβάλλουν την έκδοση του και περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες ή και στοιχεία: 

 
(α) To πλήρες όνομα και έμβλημα της Δημοκρατίας· 

 
(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. 
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(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 Δημοκρατία. 

 

(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 
Δημοκρατία 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.». 

 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 
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