
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

-------------------------- 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου 

όπως αυτή κυρώθηκε από τον περί της Συνθήκης 

Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας 

της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας 

της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της 

Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, 

της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της 

Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Κυρωτικό) Νόμο του 2003 και όπως αυτή εκάστοτε 

τροποιείται και, για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 415/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 

2003, σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα, 

συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης των εν λόγω 

θεωρήσεων σε διερχόμενους ναυτικούς (Ε.Ε. αριθ. L 064, 

07/03/2003 σ.1)  

    
 

  
 Η 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. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών 

και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και 

θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως “ο 

βασικός νόμος”). 
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88(Ι) του 2002 

220(Ι) του 2002 

66(Ι) του 2003. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 
  (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (4) αυτού ως 

ακολούθως: 

 
   (i) με την αντικατάσταση της 

υποπαραγράφου (ii), της παραγράφου (β) 

αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 

 

«(ii) την είσοδο με σκοπό τη διέλευση (τράνσιτ) 

μέσω της Δημοκρατίας για μία, δύο ή 

κατ΄εξαίρεση περισσότερες φορές, για μετάβαση 

στην επικράτεια μη μέλους της Ευρωπαϊκής 

‘Ενωσης, χωρίς η διάρκεια της θεώρησης να 

μπορεί να υπερβεί τις πέντε ημέρες κάθε 

φορά» 

 
  
  (ii) με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 

(β) της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (iii): 

«(iii) τη διέλευση μέσω αερολιμένα.». 
  
 (β) Με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου 

εδαφίου: 

 

«(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για τον 

καθορισμό των ειδών των θεωρήσεων, τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας  

για την έκδοση θεωρήσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου  

καθώς και τις διαδικασίες υποβολής ένστασης σε περίπτωση 
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άρνησης παραχώρησης της αιτούμενης θεώρησης.»  
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου.  

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου 9Α: 

 «Έκδoση 

θεωρήσεωv 

στα σύvoρα. 

9Α- (1) Κατά παρέκκλιση από το γενικό κανόνα 

της έκδοσης θεωρήσεων από τις προξενικές 

αρχές της Δημοκρατίας, δύναται να χορηγείται 

κατ' εξαίρεση θεώρηση στα σύνορα, σε υπήκοο 

τρίτης χώρας ο οποίος οφείλει να είναι κάτοχος 

θεώρησης δυνάμει του παρόντος Νόμου για 

είσοδο ή διέλευση από τη Δημοκρατία, όταν 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
  (α) Ο εν λόγω υπήκοος πληροί τις 

προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου για την 

είσοδο του στη Δημοκρατία  
   
  (β) ο εν λόγω υπήκοος δεν ήταν σε θέση να 

υποβάλει αίτηση θεώρησης εκ των προτέρων 

στις αρμόδιες προξενικές αρχές της 

Δημοκρατίας 
   
  (γ) ο εν λόγω υπήκοος υποβάλλει, όπου αυτό 

είναι αναγκαίο, δικαιολογητικά έγγραφα που 

αποδεικνύουν τους απρόβλεπτους και 

επιτακτικούς λόγους για την είσοδό του στη 

Δημοκρατία  
   
  (δ) εξασφαλίζεται η επιστροφή στη χώρα 

καταγωγής του σε περίπτωση σύντομης 

διαμονής και  
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  (ε) σε περίπτωση που εν λόγω υπήκοος 

αιτείται θεώρησης διέλευσης, έχει στην κατοχή 

του τις θεωρήσεις που απαιτούνται για τη 

συνέχιση του ταξιδιού του προς άλλα κράτη 

διέλευσης  όπου αυτό απαιτείται καθώς και για 

το κράτος προορισμού. 
   
  (2) Δεν χορηγείται θεώρηση στα σύνορα σε 

υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος θεωρείται  ότι 

δυνατό να  διαταράξει τη δημόσια τάξη, την 

εθνική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις της 

Δημοκρατίας εκτός εάν ο ο Λειτουργός 

Μετανάστευσης κρίνει ότι αυτό  είναι απαραίτητο 

για λόγους ανθρωπιστικούς ή εθνικού 

συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων της 

Δημοκρατίας.  
   
  (3) Θεωρήσεις που εκδίδονται στα σύνορα δεν 

θα ισχύουν για περισσότερες της μίας εισόδου 

και η ισχύς της θεώρησης κατά την έννοια του 

άρθρου 9 (4)(β) δεν θα υπερβαίνει τις 15 

ημέρες και σε περίπτωση διέλευσης τις 5 

ημέρες.  
   
  (4) (α) Θεώρηση διέλευσης δύναται να 

χορηγείται στα σύνορα σε ναυτικό ο οποίος 

οφείλει να είναι κάτοχος θεώρησης για είσοδο 

στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

σε περίπτωση που πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του εδαφίου (1) και διέρχεται τα 

σύνορα της Δημοκρατίας ενόψει ναυτολόγησης, 

εκ νέου ναυτολόγησης ή αποναυτολόγησης.   
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  (β) Δύναται να χορηγείται ομαδική θεώρηση 

διέλευσης στα σύνορα σε ναυτικούς της ίδιας 

ιθαγένειας οι οποίοι ταξιδεύουν σε ομάδες 

πέντε έως πενήντα ατόμων όταν ο κάθε 

ναυτικός πληροί τις απαιτήσεις της 

παραγράφου (α).». 
   
   

Αρ. Φακ.:  23.01.169.2004 
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