
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 220(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

 

Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού ΕΚ 539/2001 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό ΕΚ 2414/2001 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) ( Αρ. 2 ) 
Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (που στη 
συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

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 

88(Ι) του 2002. 

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του 
ακόλουθου νέου ορισμού: 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

«'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 
Δημοκρατίας, η οποία απαιτείται για την είσοδο αλλοδαπού στη Δημοκρατία.». 

 

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(2) Απαγορεύεται η είσοδος στη Δημοκρατία αλλοδαπού, εκτός εάν το διαβατήριο του φέρει Κυπριακή 
προξενική θεώρηση, και οποιοσδήποτε αλλοδαπός ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου, θεω-
ρείται απαγορευμένος μετανάστης.». 
 

 

(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

«(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε 
καιρό, με Διάταγμα να διατάσσει όπως διαβατήρια ή Κυπριακές προξενικές θεωρήσεις δυνατό να μην 
απαιτούνται στην περίπτωση— 

 

(α) Υπηκόων οποιασδήποτε χώρας· ή  

(β) οποιασδήποτε τάξης προσώπων.»· και  

(γ) με την προσθήκη στο τέλος του, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):  

«(4)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), το Υπουργικό Συμβούλιο, από 
καιρό σε καιρό, καθορίζει με Διάταγμά 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. 
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  (β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 'θεώρηση' σημαίνει εξουσιοδότηση που εκδίδεται 
από τη Δημοκρατία για— 

   (i) Μία ή περισσότερες εισόδους στη Δημοκρατία, 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· 

  Επίσημη 

Εφημερίδα. 

Παράρτημα  

Τρίτο (I): 

22.12.1972 

23.11.1984 

27.12.1986  

30. 1.1987 

11.11.1988  

18. 5.1990  

17. 4.1991 

8.11.1991  

15. 4.1994 

6.12.1996  

21. 7.2000 

31.12.2001. 

(ii) την είσοδο με σκοπό τη διαμετακόμιση (τράνσιτ) μέσω της Δημοκρατίας, εκτός 
από τη διαμετακόμιση μέσω αερολιμένα όπως αυτή καθορίζεται στους περί 
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμούς του 1972 μέχρι 2001, μία, δύο ή 
κατ' εξαίρεση περισσότερες φορές, για μετάβαση στην επικράτεια κράτους μη 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς η διάρκεια της θεώρησης να μπορεί να 
υπερβεί τις πέντε ημέρες κάθε φορά.». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (κ) του 
εδαφίου (1), της πιο κάτω νέας παραγράφου: 

«(λ) για την έκδοση Διαταγμάτων από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό τα οποία να καθορίζουν το 
καθεστώς διέλευσης και εισόδου αλλοδαπών στην Κύπρο.». 

 

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος Νόμου. 
5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2003. 
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