
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

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

 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 

 
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L251, 

03.10.2003,  

σ. 12. 

«Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 

σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», 

 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L016, 

23.01.2004,  

σ. 44.  

«Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 

σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί 

μακρόν διαμένοντες»,  

 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L328, 

05.12.2002,  

σ. 17. 

«Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για 

τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και 

διαμονής», 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  L 321, 

06.12.2003,  

σ. 26. 

«Οδηγία 2003/110/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 

όσον αφορά τη συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση 

απομάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού», και  

 

  
 με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 328, 

05.12.2002, 

σ. 1. 

 «Απόφαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για την 

ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης 

της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής»,   
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 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 

88(Ι) του 2002 

220(Ι) του 2002 

66(Ι) του 2003 

178(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο 

(που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”). 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  Με την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου 

«αλλοδαπός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

  

 «“αλλοδαπός” σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι Κύπριος 

υπήκοος∙», 

  

 (β) με την προσθήκη σ’ αυτό των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών τους στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 

  

 «“ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές” 

σημαίνει εκείνες τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις  
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οποίες η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό 

έλεγχο∙ 

  

 “Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων∙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

17(ΙΙΙ) του 2004. 

 

“Eυρωπαίος πολίτης” σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την 

ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

περιλαμβάνει πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους  

συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο τη 2α Μαΐου 

1992 και η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας Συμμετοχής 

της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της 

Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της 

Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της 

Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας  στον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικό) 

Νόμο του 2004.  

 “Κοινότητα” σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα∙ 

  

 “κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ 

  

 

 
“υπήκοος τρίτης χώρας” σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι 

Ευρωπαίος πολίτης∙». και  

  
 (γ) με τη διαγραφή από αυτό του όρου «ημεδαπός Κύπριος» και του 

ορισμού αυτού. 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτό, 

αμέσως μετά το άρθρο 18 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 
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προσθήκη   

νέων άρθρων.   
18A μέχρι 18ΛΗ: 

 
   
 «Ερμηνεία για την 

εφαρμογή των 

άρθρων 18Α μέχρι 

18Δ.  

18Α. Για τους σκοπούς των άρθρων 18Β μέχρι 

18Δ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια:    

   
  “αιτούν κράτος” σημαίνει το κράτος μέλος 

Σένγκεν το οποίο εκτελεί απόφαση 

απομάκρυνσης κατά υπηκόου τρίτης χώρας και 

το οποίο απαιτεί τη διέλευση μέσω αερολιμένος 

διέλευσης άλλου κράτους μέλους Σένγκεν· 
   
  “διέλευση διά της αεροπορικής οδού” σημαίνει 

τη διέλευση υπηκόου τρίτης χώρας και, εάν είναι 

απαραίτητο, των συνοδών, μέσω του χώρου του 

αεροδρομίου του κράτους προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση, με σκοπό την 

απομάκρυνση διά της αεροπορικής οδού. 
   

  “κράτος μέλος Σένγκεν” σημαίνει τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων 

του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και 

της Δανίας, και περιλαμβάνει επίσης τη 

Δημοκρατία της Ισλανδίας, το Βασίλειο της 

Νορβηγίας και τη Συνομοσπονδία της 

Ελβετίας∙ 

   
  “κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση” ή 

“κράτος διέλευσης” σημαίνει το κράτος μέλος 

Σένγκεν μέσω του αερολιμένος διέλευσης του 

οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 

διέλευση∙ 
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  “Οδηγία 2003/110/ΕΚ” σημαίνει την Οδηγία 

2003/110/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Νοεμβρίου 2003 όσον αφορά τη συνδρομή 

κατά τη διέλευση σε περίπτωση 

απομάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού. 

   

 Απέλαση υπηκόου 

τρίτης χώρας από τη 

Δημοκρατία  διά της 

αεροπορικής οδού 

μέσω άλλου 

κράτους μέλους 

Σένγκεν.  

18Β.- (1) Ο Διευθυντής, όταν διατάσσει την 

απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας δυνάμει του 

άρθρου 14 του παρόντος Νόμου και η 

επιστροφή τέτοιου υπηκόου  θα 

πραγματοποιηθεί διά της αεροπορικής οδού, 

εξετάζει αν είναι δυνατή η χρήση απευθείας 

πτήσης προς τη χώρα προορισμού. 

   

  (2) Σε περίπτωση που η επιστροφή υπηκόου 

τρίτης χώρας δεν είναι δυνατή για εύλογους 

και πρακτικούς λόγους με απευθείας πτήση 

προς τη χώρα προορισμού, ο Διευθυντής 

δύναται να ζητήσει διέλευση διά της 

αεροπορικής οδού μέσω άλλου κράτους 

μέλους Σένγκεν με αίτησή του προς την 

κεντρική αρχή του  εν λόγω κράτους: 

      

        Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν πρέπει 

καταρχάς να υποβάλλει αίτηση για διέλευση διά 

της αεροπορικής οδού μέσω άλλου κράτους 

μέλους Σένγκεν, εάν το μέτρο απομάκρυνσης 

απαιτεί αλλαγή αερολιμένος εντός της 

επικράτειας του κράτους μέλους προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση. 
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Παράρτημα Ι. 

(3) Η αίτηση διέλευσης διά της αεροπορικής 

οδού από το Διευθυντή προς την κεντρική αρχή 

του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η 

αίτηση  υποβάλλεται στον Τύπο αίτησης που 

παρατίθεται ως Παράρτημα Ι στον παρόντα 

Νόμο. 
   

  (4) Ο Διευθυντής δε διατάζει τη διέλευση διά 

της αεροπορικής οδού χωρίς την έγκριση της 

κεντρικής αρχής του κράτους προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση.  

   
  (5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου 

(4) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που 

η κεντρική αρχή του κράτους  προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση δεν ανακοινώσει την 

απόφασή της στο Διευθυντή εντός δύο 

ημερών, προθεσμία η οποία μπορεί να 

παρατείνεται επί σαράντα οκτώ ώρες σε 

δεόντως αιτιολογημένες κατά την κρίση του 

κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η 

αίτηση περιπτώσεις, ο Διευθυντής δύναται να 

διατάξει την έναρξη της επιχείρησης διέλευσης 

μέσω κοινοποίησης προς την κεντρική αρχή 

του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η 

αίτηση.   

   
  

 

 

 

(6) Για τη διεκπεραίωση της δυνάμει του εδαφίου 

(2) του παρόντος άρθρου αίτησης, ο Διευθυντής 

διαβιβάζει προς την κεντρική αρχή του κράτους 

προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση τις 
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Παράρτημα Ι.  

 

 
Παράρτημα Ι.  

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Τύπο 

που παρατίθεται ως Παράρτημα Ι στον παρόντα 

Νόμο και την έγκριση της διέλευσης διά της 

αεροπορικής οδού, σύμφωνα με το Παράρτημα 

Ι.  
   
  (7) Η Δημοκρατία  υποχρεούται να δεχθεί 

αμέσως υπήκοο τρίτης χώρας, εάν: 

    

   (α) απορρίφθηκε η αίτηση ή ανακλήθηκε η 

άδεια διέλευσης διά της αεροπορικής οδού 

από την κεντρική αρχή του κράτους προς το 

οποίο απευθύνεται η αίτηση, 

    

   (β) κατά τη διάρκεια της διέλευσης ο 

υπήκοος τρίτης χώρας εισήλθε χωρίς άδεια 

στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται η 

αίτηση, 

    

   (γ)  η απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας 

σε άλλη χώρα διέλευσης ή στη χώρα 

προορισμού  ή η επιβίβαση στην πτήση 

ανταπόκρισης απέτυχε, ή 

    

   (δ) η διέλευση διά της αεροπορικής οδού 

δεν είναι δυνατή για άλλο λόγο. 

   

  (8) Οι δαπάνες που προκύπτουν κατά την 

απομάκρυνση και επανεισδοχή υπηκόου 

τρίτης χώρας βαρύνουν τη Δημοκρατία. 
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  (9) Σε περίπτωση που παραχωρείται έγκριση 

από την κεντρική αρχή του κράτους προς το 

οποίο απευθύνεται η αίτηση ή σε περίπτωση 

διέλευσης διά της αεροπορικής οδού μέσω 

κοινοποίησης, ο Διευθυντής προβαίνει σε όλες 

τις δέουσες ρυθμίσεις, προκειμένου να 

εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση διέλευσης 

πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και 

εν πάση περιπτώσει το πολύ εντός 

εικοσιτετραώρου: 

   

       Νοείται ότι η πιο πάνω αναφερόμενη 

προθεσμία παρατείνεται επί σαράντα οκτώ 

ώρες κατά ανώτατο όριο, σε περίπτωση κατά 

την οποία δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η 

ολοκλήρωση της επιχείρησης διέλευσης, και η 

κεντρική αρχή του  κράτους προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση, μετά από αίτηση του 

Διευθυντή και κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ 

τους, λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

συνδρομής για τη συνέχιση της επιχείρησης 

διέλευσης.   

   
  (10) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την 

παροχή των υπηρεσιών της κεντρικής αρχής 

του κράτους  προς το οποίο απευθύνεται η 

αίτηση αναφορικά με:   

    

   (α) την παροχή επείγουσας 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τις 

αρμόδιες αρχές του κράτους προς το οποίο 
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απευθύνεται η αίτηση σε υπήκοο τρίτης 

χώρας και, εάν χρειασθεί, στο συνοδό του,    

    

   (β) τη διατροφή υπηκόου τρίτης χώρας και, 

εάν χρειασθεί, του συνοδού του, και    

    

   (γ) οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες 

παρέχονται από το κράτος προς το οποίο 

απευθύνεται η αίτηση δυνάμει του άρθρου 5 

της Οδηγίας 2003/110/ΕΚ, στο βαθμό που 

αυτές είναι πραγματικές και μετρήσιμες, 

   

  βαρύνουν τη Δημοκρατία.  

   

  (11) Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης 

χώρας απελαύνεται με συνοδεία, οι εξουσίες 

των συνοδών κατά τη διάρκεια της 

επιχείρησης διέλευσης διά της αεροπορικής 

οδού περιορίζονται στην αυτοάμυνα και, σε 

περίπτωση απουσίας οργάνων επιβολής του 

νόμου του κράτους διέλευσης, οι συνοδοί 

μπορούν να προβούν σε εύλογη και ανάλογη 

δράση για την αντιμετώπιση άμεσου και 

σοβαρού κινδύνου, προκειμένου ο υπήκοος 

τρίτης χώρας να μην αποδράσει, να μην 

προκαλέσει σωματική βλάβη στον εαυτό του ή 

σε τρίτο πρόσωπο ή οποιεσδήποτε υλικές 

ζημιές.   

   
  (12) Υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, οι 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4111, 14/2/2007 8(I)/2007



 10 

συνοδοί πρέπει να συμμορφώνονται με τη 

νομοθεσία του κράτους διέλευσης.  

   

  (13) Οι συνοδοί δε φέρουν όπλα κατά τη 

διάρκεια της διέλευσης διά της αεροπορικής 

οδού και οφείλουν να φέρουν πολιτική 

περιβολή και να επιδεικνύουν μέσα 

προκειμένου να πιστοποιήσουν την ταυτότητά 

τους, συμπεριλαμβανομένης της άδειας 

διέλευσης την οποία χορήγησε το κράτος  

διέλευσης, ή, ανάλογα με την περίπτωση, την 

κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (5) 

του παρόντος άρθρου, κατόπιν αιτήσεως των 

αρμόδιων αρχών του κράτους διέλευσης.  

   
 Υποβολή αίτησης 

διέλευσης διά της 

αεροπορικής οδού 

από άλλο κράτος 

μέλος Σένγκεν 

προς τη 

Δημοκρατία.  

18Γ.- (1) Κεντρική αρχή για την παραλαβή 

αιτήσεων από άλλα κράτη μέλη Σένγκεν για 

διέλευση μέσω της Δημοκρατίας διά της 

αεροπορικής οδού είναι ο Διευθυντής.  

   
  (2) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων  του 

άρθρου 18Δ, ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί 

στο αιτούν κράτος μέλος τη διέλευση διά της 

αεροπορικής οδού, σε περίπτωση που: 

 

   (α) πρόκειται να ασκηθεί ποινική δίωξη 

λόγω αδικημάτων κατά υπηκόου τρίτης 

χώρας στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση 

που ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας 
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καταζητείται στη Δημοκρατία, προκειμένου 

να εκτίσει ποινή, 

    

   (β) δεν είναι εφικτή η διέλευση υπηκόου 

τρίτης χώρας μέσω άλλων κρατών ή η 

αποδοχή του από τη χώρα προορισμού, 

    

   (γ) το μέτρο απομάκρυνσης απαιτεί αλλαγή 

αερολιμένος εντός της Δημοκρατίας, 

    

   (δ) η αιτούμενη συνδρομή δεν είναι δυνατή 

κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για 

πρακτικούς λόγους, ή 

    
   (ε) ο υπήκοος τρίτης χώρας συνιστά απειλή 

για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, 

τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις της 

Δημοκρατίας. 

    
  (3) Στην περίπτωση της παραγράφου (δ) του 

εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο 

Διευθυντής ορίζει το συντομότερο δυνατό στην 

κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους 

ημερομηνία, όσο το δυνατό εγγύτερη της 

αρχικώς ζητηθείσας από το αιτούν κράτος, 

κατά την οποία μπορεί να παρασχεθεί 

συνδρομή σε διέλευση διά της αεροπορικής 

οδού, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι.  

   
  (4) Άδεια διέλευσης διά της αεροπορικής οδού 
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που έχει ήδη εκδοθεί από το Διευθυντή 

δύναται να ανακληθεί, εφόσον καταστούν 

γνωστά εκ των υστέρων περιστατικά κατά την 

έννοια του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου 

τα οποία δικαιολογούν την άρνηση της 

διέλευσης. 

   
  (5) Ο Διευθυντής ενημερώνει αμέσως την 

κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους για την 

απόρριψη της αίτησης ή την ανάκληση της 

άδειας διέλευσης διά της αεροπορικής οδού 

σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (4) του 

παρόντος άρθρου  ή για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο καθιστά αδύνατη τη διέλευση και εξηγεί 

τους λόγους. 

   
  (6) Ο Διευθυντής ενημερώνει αμέσως την 

κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους για την 

απόφασή του και εν πάση περιπτώσει εντός 

προθεσμίας δύο ημερών, η οποία δυνατό να 

παρατείνεται επί σαράντα οκτώ ώρες κατά 

ανώτατο όριο σε δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις.  

   

  (7) Καμία διέλευση διά της αεροπορικής οδού 

δεν αρχίζει χωρίς την έγκριση του Διευθυντή:  

       

       Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής 

παραλείψει να απαντήσει εντός της 

προβλεπόμενης στο εδάφιο (6) του παρόντος 

άρθρου προθεσμίας στην κεντρική αρχή του 

αιτούντος κράτους, το αιτούν κράτος δύναται να 
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αρχίσει την επιχείρηση διέλευσης μέσω 

κοινοποίησης στο Διευθυντή.   
   
  (8) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

εδαφίου (13) του παρόντος άρθρου, η 

επιχείρηση διέλευσης πραγματοποιείται εντός 

εικοσιτετραώρου.  
   
  (9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 

18Β και του παρόντος άρθρου, η Δημοκρατία 

δύναται να συνάπτει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες ή ρυθμίσεις με άλλα κράτη μέλη 

Σένγκεν βάσει των οποίων θα επιτρέπεται η 

έναρξη της επιχείρησης διέλευσης μόνο με την 

κοινοποίηση από το αιτούν κράτος και σε τέτοια 

περίπτωση κοινοποιεί στην Επιτροπή τις 

σχετικές συμφωνίες ή ρυθμίσεις.  
   
  (10) Ο Διευθυντής ορίζει σημεία επαφής για 

όλους τους αερολιμένες της Δημοκρατίας με τα 

οποία μπορεί να υπάρχει επαφή με τα σημεία 

επαφής των άλλων κρατών μελών Σένγκεν, καθ’ 

όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων διέλευσης διά 

της αεροπορικής οδού, και τα κοινοποιεί στις 

κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών 

Σένγκεν.  
   
  (11) Ο Διευθυντής, με την επιφύλαξη 

αμοιβαίων διαβουλεύσεων με την κεντρική 

αρχή του αιτούντος κράτους, στο πλαίσιο των 

διαθέσιμων μέσων και σύμφωνα με τα σχετικά 

διεθνή πρότυπα, λαμβάνει κάθε απαιτούμενο 

μέτρο συνδρομής από την προσγείωση και το 
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άνοιγμα της θύρας του αεροσκάφους, μέχρις 

ότου εξασφαλισθεί η αναχώρηση υπηκόου 

τρίτης χώρας, και πιο συγκεκριμένα λαμβάνει 

τα πιο κάτω μέτρα:  

 

    (α) Την παραλαβή του υπηκόου τρίτης χώρας 

από το αεροσκάφος και τη συνοδεία του εντός 

των ορίων του αεροδρομίου διέλευσης, ιδίως 

προκειμένου να επιβιβασθεί στην πτήση 

ανταπόκρισης. 
    
   (β) Την παροχή επείγουσας ιατρικής 

περίθαλψης στον υπήκοο τρίτης χώρας και, 

εάν χρειασθεί, στο συνοδό: 

    
              Νοείται ότι δεν απαιτούνται αμοιβαίες 

διαβουλεύσεις μεταξύ των κεντρικών αρχών 

των δύο κρατών στην περίπτωση αυτή. 
    
   (γ) Τη διατροφή του υπηκόου τρίτης χώρας 

και, εάν χρειασθεί, του συνοδού. 
    
   (δ) Την παραλαβή, φύλαξη και διαβίβαση 

ταξιδιωτικών εγγράφων, ιδίως στην 

περίπτωση απομακρύνσεων άνευ συνοδείας. 
    
   (ε) Σε περιπτώσεις διέλευσης άνευ συνοδείας, 

ενημέρωση της κεντρικής αρχής του αιτούντος 

κράτους όσον αφορά τον τόπο και το χρόνο 

αναχώρησης υπηκόου τρίτης χώρας από το 

έδαφος της Δημοκρατίας. 
    
   (στ) Την ενημέρωση της κεντρικής αρχής του 
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αιτούντος κράτους όσον αφορά τυχόν σοβαρά 

συμβάντα κατά τη διάρκεια της διέλευσης 

υπηκόου τρίτης χώρας. 
    
  (12) Ο Διευθυντής δύναται, τηρουμένων των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου ή  

οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που 

βρίσκεται σε ισχύ στη Δημοκρατία, να διατάξει: 

 

   (α) να οδηγηθεί και τακτοποιηθεί ο   υπήκοος 

τρίτης χώρας σε ασφαλή εγκατάσταση, 
    
   (β) τη χρησιμοποίηση νόμιμων μέσων, 

προκειμένου να προληφθεί ή να τερματισθεί 

κάθε απόπειρα υπηκόου τρίτης χώρας να 

αντισταθεί στη διέλευση. 
   
  (13) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 6 της Οδηγίας 2003/110/ΕΚ,  σε 

περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η 

ολοκλήρωση της επιχείρησης διέλευσης, παρά 

τη συνδρομή της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής 

δύναται, μετά από αίτηση της κεντρικής αρχής 

του αιτούντος κράτους και μετά από σχετική 

διαβούλευση με αυτή, να διατάξει τη λήψη όλων 

των απαιτούμενων μέτρων συνδρομής για τη 

συνέχιση της επιχείρησης διέλευσης διά της 

αεροπορικής οδού και σε τέτοια περίπτωση η 

προθεσμία του εδαφίου (8) του παρόντος 

άρθρου μπορεί να παρατείνεται επί σαράντα 

οκτώ ώρες κατ’ ανώτατο όριο. 
   
  (14) Ο Διευθυντής, ο οποίος φέρει την ευθύνη 
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των λαμβανόμενων μέτρων, αποφασίζει 

σχετικά με τη φύση και το βαθμό της 

παρεχόμενης, δυνάμει των εδαφίων (11), (12) 

και (13)  του παρόντος άρθρου, συνδρομής. 

   
  (15) Οι διατάξεις των εδαφίων (11), (12) και (13) 

του άρθρου 18Β του παρόντος Νόμου 

εφαρμόζονται κατά αναλογία, στις περιπτώσεις 

που το κράτος  διέλευσης είναι η Δημοκρατία.  
   

 Επιφύλαξη  

στην εφαρμογή 

των  

άρθρων  

18Β και  

18Γ.  

 

73 του 1968. 

 

6(Ι) του 2000 

6(Ι) του 2002 

53(Ι) του 2003 

67(Ι) του 2003 

9(Ι) του 2004  

241(Ι) του 2004 

154(Ι) του 2005.  

18Δ. Οι διατάξεις των άρθρων 18Β και 18Γ του 

παρόντος Νόμου δε θίγουν την εφαρμογή των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη 

Σύμβαση, η οποία αφορά τη Νομική Κατάσταση 

των Προσφύγων, που έγινε στη Γενεύη, στις 28 

Ιουλίου 1951 και η οποία δεσμεύει την Κυπριακή 

Δημοκρατία, και περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο, 

το οποίο κυρώθηκε με τον περί Πρωτοκόλλου 

επί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων 

(Κυρωτικό) Νόμο του 1968, τον περί 

Προσφύγων Νόμο, από διεθνείς συμβάσεις για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνείς 

συμβάσεις για την έκδοση προσώπων στις 

οποίες η Δημοκρατία αποτελεί συμβαλλόμενο 

μέρος.   

   
 Γενική επιφύλαξη 

για την εφαρμογή 

των άρθρων 18ΣΤ 

μέχρι 18ΛΗ. 

18Ε. Οι διατάξεις των άρθρων 18ΣΤ μέχρι 18ΛΗ 

εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε 

αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.   
   
 Ερμηνεία για 

σκοπούς εφαρμογής 
18ΣΤ. Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 18Ζ 
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των άρθρων 18Ζ 

μέχρι 18ΚΗ.  
μέχρι 18ΚΗ, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική 

έννοια από το κείμενο- 

 
   
  “δεύτερo κράτoς μέλoς” σημαίvει κάθε κράτoς 

μέλoς όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ  

άλλο από το πρώτο κράτος μέλος και στο οποίο ο 

επί μακρόν διαμένων ασκεί το δικαίωμα διαμονής 

του  
   
  

Επίσημη  

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα  

            Τρίτο:  

22.12.1972 

23.11.1984 

27.12.1986 

30.01.1987 

11.11.1988 

18.05.1990 

17.04.1991 

8.11.1991 

15.04.1994 

06.12.1996 

21.07.2000 

31.12.2001 

26.7.2002 

30.04.2004. 

“Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης” σημαίνει την 

προβλεπόμενη από τον Κανονισμό 4 των περί 

Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών, 

Επιτροπή. 

   
  “κράτος μέλος όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 

2003/109/ΕΚ” σημαίνει τα κράτη μέλη, 

εξαιρουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της 

Ιρλανδίας και της Δανίας 
   
  “μέλη της oικoγέvειας” σημαίvει τους υπηκόους 
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τρίτων χωρών που καθορίζονται στο άρθρο 18Λ∙ 
   
  “Οδηγία 2003/109/ΕΚ” σημαίνει την Οδηγία 

2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς  

υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί 

μακρόν διαμένοντες∙  
   
  “πρώτo κράτoς μέλoς” σημαίvει τo κράτoς μέλoς 

όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ το 

οποίο για πρώτη φορά παραχώρησε το καθεστώς 

του επί μακρόν διαμένοντος σε υπήκοο τρίτης 

χώρας∙ 
   

  

 

40 του 1968. 

 

“Σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί 

Διπλωματικών Σχέσεων” σημαίνει τη Σύμβαση 

που κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης της 

Βιέννης του 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων 

(Κυρωτικό) Νόμο του 1968∙ 
   
  

 

7 του 1976. 

“Σύμβαση της Βιέννης του 1963 περί 

Προξενικών Σχέσεων” σημαίνει τη Σύμβαση που 

κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης της 

Βιέννης περί Προξενικών Σχέσεων (Κυρωτικό) 

Νόμο του 1976∙ 
   
  

 

 

 

9 του 1978. 

“Σύμβαση της Βιέννης του 1975 περί των 

Αντιπροσωπειών των Κρατών στις Σχέσεις τους 

με τους Διεθνείς Οργανισμούς που Έχουν 

Οικουμενικό Χαρακτήρα” σημαίνει τη Σύμβαση 

που κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης της 

Βιέννης περί των Αντιπροσωπεύσεων των 

Κρατών εις τας Σχέσεις των μετά Διεθνών 

Οργανισμών Οικουμενικού Χαρακτήρος Νόμο 
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του 1978∙ 
   
  “Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών. 
   
 Πεδίο  

εφαρμογής των 

διατάξεων  

για τους  

επί μακρόν 

διαμένοντες 

υπηκόους  

τρίτων χωρών.  

18Ζ.- (1) Τα άρθρα 18Η μέχρι 18ΙΗ 

εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών 

που διαμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. 

   
  (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου 

(1), τα άρθρα 18Η μέχρι 18ΙΗ δεν εφαρμόζονται 

σε υπήκooυς τρίτων χωρών οι oπoίoι- 

 
   (α) διαμένουν στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές 

δυνάμει άδειας διαμονής φοιτητή ή άδειας 

διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση  
    
   (β) διαμένουν στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές υπό 

νομικό καθεστώς που διέπεται από τον περί 

Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 
    
   (γ) διαμένουν στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  

αποκλειστικά για λόγους προσωρινού 

χαρακτήρα, όπως ως εσωτερικοί άμισθοι 

βοηθοί ή εποχιακά εργαζόμενοι ή ως 

μισθωτοί εργαζόμενοι απασχολούμενοι από 

φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο 
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διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ή ως 

φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών ή 

σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια 

διαμονής τους έχει επίσημα περιορισθεί σε 

ότι αφορά τη χρονική της διάρκεια∙  
    
   (δ) απολαύουν νομικού καθεστώτος 

υποκείμενου στη Σύμβαση της Βιέννης του 

1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων, της 

Σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί 

Προξενικών Σχέσεων ή της Σύμβασης της 

Βιέννης του 1975 περί των Αντιπροσωπειών 

των Κρατών στις Σχέσεις τους με τους 

Διεθνείς Οργανισμούς που Έχουν 

Οικουμενικό Χαρακτήρα.  
    
  (3) Οι διατάξεις των άρθρων 18Η μέχρι 18ΚΣΤ 

εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν 

ευνοϊκότερων διατάξεων-  

 
   (α) διμερώv και πoλυμερώv συμφωvιώv 

μεταξύ της Κoιvότητας ή της Κoιvότητας και 

τωv κρατώv μελώv της, αφενός, και τρίτωv 

χωρώv, αφετέρου  
    

  

 

64 του 1967. 

 

 

 

 

27(ΙΙΙ) του 2000. 

 (β) του περί Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 

της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος κυρώθηκε 

από τον Κυρωτικό του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτου Νόμο του 1967, και του 

Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη της 3ης Μαΐου 1987, ο οποίος κυρώθηκε 

από τον περί του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικό) Νόμο 

του 2000.       
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 Διάρκεια 

παραμονής.  
18Η. - (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης  

παραχωρεί το καθεστώς του επί μακρόν  

διαμένοντος σε υπηκόoυς τρίτων χωρών πoυ 

διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση 

της Δημοκρατίας περιοχές νόμιμα και αδιάλειπτα 

κατά τα τελευταία πέντε έτη αμέσως πριν από 

την υποβολή της σχετικής αίτησης.          
   
  (2) Για τον υπoλoγισμό της περιόδoυ της vόμιμης 

και αδιάλειπτης διαμονής  πoυ αvαφέρεται στο 

εδάφιο (1)-  

 
   (α) οι περίοδοι διαμονής στις ελεγχόμενες από 

την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, για 

τους λόγους που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ), του εδαφίου 

(2) του άρθρου 18Ζ του παρόντος Νόμου, δε 

λαμβάνονται υπόψη  
    
   (β) οι περίοδοι απουσίας από τις ελεγχόμενες 

από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές 

δε διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται 

στο εδάφιο (1) και λαμβάνονται υπόψη στον 

υπολογισμό της, εφόσον αυτές  είναι κατώτερες 

από έξι διαδοχικούς μήνες και δεν υπερβαίνουν 

συνολικά τους δέκα μήνες εντός της περιόδου 

που αναφέρεται στο εδάφιο (1):    

 

       Νοείται ότι η Επιτροπή Ελέγχου 

Μετανάστευσης δύναται να θεωρήσει ότι 

περίοδοι απουσίας που υπερβαίνουν συνολικά 

τους δέκα μήνες εντός της περιόδου που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1) δε διακόπτουν την 
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περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), 

εφόσον η απουσία οφείλεται σε σοβαρούς 

λόγους υγείας ή στην άσκηση καθηκόντων στο 

εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που έχει 

έδρα τη Δημοκρατία και δεν υπερβαίνει τους 

είκοσι τέσσερις συνολικά μήνες. 
    
 Προϋποθέσεις 

απόκτησης του 

καθεστώτος του επί 

μακρόν διαμένοντος.  

18Θ.  Ο υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει 

νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές κατά τα πέντε τελευταία 

έτη πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, 

κατά την έννοια των άρθρων 18Ζ και 18Η, μπορεί 

να αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν 

διαμένοντος.  Το αντίστοιχο καθεστώς έχει 

προσωποπαγή χαρακτήρα. Για την απόκτηση του 

πιο πάνω αναφερόμενου καθεστώτος πρέπει να 

συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις- 

 
   (α) Να διαθέτει σταθερούς και τακτικούς 

οικονομικούς πόρους, επαρκείς για τη 

συντήρηση του ιδίου και των εξαρτώμενων 

μελών της οικογένειάς του,  χωρίς να απαιτείται 

προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 

της Δημοκρατίας.  Για την αξιολόγηση των 

πόρων αυτών λαμβάνονται υπόψη - 

 
    (i) το εισόδημα από προσοδοφόρα πλήρη 

απασχόληση∙  
     
    (ii) το εισόδημα από άλλες πηγές σταθερού 

και νόμιμου χαρακτήρα∙ 
     
    (iii) το κόστος ζωής, περιλαμβανομένου του 
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ύψους του ενοικίου στην τρέχουσα αγορά∙ 
     
    (iv) το συμβόλαιο απασχόλησης διάρκειας 

ισχύος τουλάχιστο δεκαοκτώ μηνών ή 

ανοικτής διάρκειας∙ 
     
    (v) η διάθεση καταλύματος για τον ίδιο ή και 

για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς 

του, όπου αυτό εφαρμόζεται, το οποίο 

θεωρείται ικανοποιητικό για αντίστοιχη 

οικογένεια στην ίδια περιοχή, πληρεί τις 

γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγιεινής και γενικά διασφαλίζει αξιοπρεπή 

διαβίωση 
     
    (vi) σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση 

αυτοαπασχόλησης, η οικονομική 

βιωσιμότητα της επιχείρησης ή της σχετικής 

οικονομικής δραστηριότητας, 

περιλαμβανομένων δεξιοτήτων ή εμπειριών 

στο σχετικό τομέα της αυτοαπασχόλησης. 
     
   (β) Να διαθέτει ασφάλιση ασθενείας που να 

καλύπτει το σύνολο των κινδύνων, οι οποίοι 

καλύπτονται συνήθως από τις ασφαλιστικές 

εταιρείες για τους Κυπρίους πολίτες. 
    
   (γ) Να μη συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη 

ή δημόσια ασφάλεια κατά την έννοια του 

άρθρου 18ΙΑ. 
    
   (δ) Η διαμονή του στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές να μην 

έχει εξασφαλιστεί με δόλο ή ψευδείς 
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παραστάσεις.  
   
 Διαδικασία 

απόκτησης του 

καθεστώτος του επί 

μακρόν 

διαμένοντος. 
Παράρτημα ΙΙ. 

Πίνακας, 

Παράρτημα ΙΙ.  

18Ι. - (1) Προκειμένου να αποκτήσει το καθεστώς 

του επί μακρόν διαμένοντος, ο ενδιαφερόμενος 

υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στο 

Διευθυντή στον Τύπο που φαίνεται στο 

Παράρτημα ΙΙ και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος, 

που φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ 

του παρόντος Νόμου.  
   
        (2) Η  αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

επίσημα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν και 

τεκμηριώνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 18Θ, όπως αυτά απαιτούνται, 

ανάλογα με την κάθε περίπτωση- 

 
   (α) Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό 

έγγραφο ισχύος δύο τουλάχιστον ετών και 

επικυρωμένα αντίγραφα των πιο πάνω 

εγγράφων που περιλαμβάνουν τις σχετικές 

σελίδες με τις αφίξεις στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και τις 

αναχωρήσεις από αυτές. 
    
   (β)  Έγκυρη άδεια παραμονής στη Δημοκρατία 

με διεύθυνση διαμονής στις ελεγχόμενες από 

την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. 
    
   (γ)  Συμβόλαιο απασχόλησης διάρκειας ισχύος 

τουλάχιστο δεκαοκτώ μηνών ή ανοικτής 

διάρκειας. 
    
   (δ)  Πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και 

επαγγελματικών προσόντων και 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4111, 14/2/2007 8(I)/2007



 25 

προηγούμενης πείρας, περιλαμβανομένων 

οποιωνδήποτε επαγγελματικών αδειών.   
    
   (ε) Φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 

πέντε ετών και πιστοποιητικό διευθέτησης 

τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων. 
    
  

 

 

 

 

41 του 1980 

48 του 1982 

11 του 1983 

7 του 1984 

10 του 1985 

116 του 1985 

4 του 1987 

199 του 1987 

214 του 1987 

68 του 1988 

96 του 1989 

136 του 1989 

17 του 1990 

218 του 1991 

98(Ι) του 1992 

64(Ι) του 1993 

18(Ι) του 1995 

55(Ι) του 1996 

87(Ι) του 1997 

80(Ι) του 1998 

84(Ι) του 1998 

55(Ι) του 1999 

 (στ) Κατάσταση εισφορών στο Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων των τελευταίων πέντε 

ετών στις περιπτώσεις που η καταβολή 

εισφορών στο εν λόγω Ταμείο είναι 

υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του 

περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. 
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98(Ι) του 2000 

99(Ι) του 2000 

2(Ι) του 2001 

51(Ι) του 2001 

135(Ι) του 2001 

143(Ι) του 2001 

71(Ι) του 2002 

132(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2005 

142(Ι) του 2005 

53(Ι) του 2006 

161(Ι) του 2006. 
    
  

 

 

 

95(Ι) του 2000 

93(Ι) του 2002 

27(Ι) του 2003 

95(Ι) του 2004 

88(Ι) του 2005 

100(Ι) του 2005 

131(Ι) του 2005 

148(Ι) του 2005 

87(Ι) του 2006. 

 (ζ)  Δηλώσεις στο Φ.Π.Α. των τελευταίων πέντε 

ετών και πιστοποιητικό διευθέτησης τυχόν 

φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις 

που ο αιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, 

υπόκειται στον εν λόγω φόρο. 

    
   (η)  Κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων. 
    
   (θ) Αποδείξεις εισοδημάτων από άλλες πηγές 

εκτός απασχόλησης. 
    
   (ι)  Τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας ή ενοικιαστήριο 

συμβόλαιο με περιγραφή του καταλύματος και 
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λογαριασμό τηλεφώνου, ρεύματος ή νερού. 
    
   (ια)  Συμβόλαιο ασφάλισης υγείας. 
    
   (ιβ)  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 
    
  (3) Ο Διευθυντής διαβιβάζει τις αιτήσεις για την 

απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν 

διαμένοντος προς την Επιτροπή Ελέγχου 

Μετανάστευσης, η οποία είναι η αρμόδια αρχή 

εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου.    
   
  (4) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης 

κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της στον  

ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας εντός 

προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή της 

αίτησης.   
   
  (5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνδέονται με 

το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης της αίτησης, 

η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του 

παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται για 

ακόμη έξι μήνες και η Επιτροπή Ελέγχου 

Μετανάστευσης ενημερώνει το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπα ανάλογα. Επιπλέον, ο Διευθυντής 

ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικά 

με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δυνάμει 

των άρθρων 18Ζ μέχρι 18ΙΗ του παρόντος 

Νόμου.   
   
  (6) Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί απόφαση 

εντός της πιο πάνω καθορισμένης προθεσμίας 

και παράτασής της, για λόγους για τους οποίους 
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δεν ευθύνεται ο αιτητής, παρατείνεται η άδεια 

προσωρινής παραμονής του υπηκόου τρίτης 

χώρας, επί της οποίας σημειώνεται ότι ο κάτοχός 

της έχει υποβάλει αίτηση για το καθεστώς του επί 

μακρόν διαμένοντος και ότι αυτός έχει όλα τα 

δικαιώματά του που προβλέπονται στο άρθρο 

18ΙΖ. 
   
 Δημόσια  

τάξη και  

δημόσια  

ασφάλεια. 

18ΙΑ. (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης 

δύναται να αρνείται την παραχώρηση του 

καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος για 

λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.  
   
  (2) Κατά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης, η 

Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης εξετάζει τη 

σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος κατά της 

δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή τον 

κίνδυνο που προέρχεται από τον εν λόγω υπήκοο 

τρίτης χώρας, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως 

υπόψη τη διάρκεια διαμονής του εν λόγω 

προσώπου στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση 

της Δημοκρατίας περιοχές και την ύπαρξη 

δεσμών με αυτές.    
   
  (3) Η  άρνηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) 

δεν μπορεί να βασίζεται σε οικονομικούς λόγους.  
   
 Άδεια  

παραμονής  

του  

επί μακρόν 

διαμένοντος ΕΚ. 

18ΙΒ. - (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 

άρθρων 18ΙΓ και 18ΙΔ,   το καθεστώς του επί 

μακρόν διαμένοντος είναι μόνιμο.  

   

  (2) Στους επί μακρόν διαμένοντες υπηκόους 
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Παράρτημα ΙΙ.  

 

 

 

Πίνακας, 

Παράρτημα ΙΙ. 

τρίτων χωρών χορηγείται από το Διευθυντή 

άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος 

ΕΚ, η διάρκεια ισχύος  της οποίας είναι πέντε 

έτη και η οποία ανανεώνεται αυτοδικαίως μετά 

από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου 

στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ, που 

υποβάλλεται στο Διευθυντή το αργότερο τρεις 

μήνες πριν από τη λήξη της εν ισχύι άδειας με 

την καταβολή του αντίστοιχου τέλους που 

φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ του 

παρόντος Νόμου. 
   
  (3) Κατά την υποβολή της αίτησης ανανέωσης της 

άδειας παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος 

ΕΚ, ο επί μακρόν διαμένων προσκομίζει τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά-  
    
   (α)  Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό 

έγγραφο διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δύο ετών 

και επικυρωμένα αντίγραφα των πιο πάνω 

εγγράφων που περιλαμβάνουν τις σχετικές 

σελίδες με τις αφίξεις στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και τις 

αναχωρήσεις από αυτές, 
    
   (β) την άδεια παραμονής του επί μακρόν 

διαμένοντος ΕΚ που λήγει, 
    
   (γ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 
   
  

 

 

Επίσημη  

(4)  Η άδεια παραμονής του επί μακρόν 

διαμένοντος ΕΚ εκδίδεται σύμφωνα με τους 

κανόνες και το ενιαίο έντυπο του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης 
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Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L157, 

15.6.2002, σ. 1. 

Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής 

ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών. 

   
 Απώλεια του 

καθεστώτος του  

επί μακρόν 

διαμένοντος   

και επανάκτησή  

του.  

18ΙΓ.-(1) Οι επί μακρόν διαμένοντες υπήκοοι 

τρίτων χωρών δε δικαιούνται πλέον να διατηρούν 

και στερούνται με απόφαση του Διευθυντή το 

καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και η άδεια 

παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ 

ακυρώνεται,  σε περίπτωση- 

  
   (α) απουσίας τους από το έδαφος της 

Κοινότητας για διάστημα δώδεκα διαδοχικών 

μηνών,  
    
   (β) απουσίας τους από το έδαφος της 

Δημοκρατίας για έξι συναπτά έτη,  
    
   (γ) διαμονής τους σε δεύτερο κράτος μέλος  και 

εφόσον τους χορηγείται το καθεστώς του επί 

μακρόν  διαμένοντος στο δεύτερο κράτος 

μέλος.   
   

  

 

 

 

 

 
Παράρτημα ΙΙ.  

Πίνακας, 

Παράρτημα ΙΙ. 

 

(2) Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος 

επανακτάται από τον υπήκοο τρίτης χώρας, σε 

περίπτωση απώλειάς του δυνάμει των διατάξεων  

του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούνται κατ’ 

αναλογία οι προϋποθέσεις του άρθρου 18Θ, με 

την υποβολή αίτησης στον Τύπο που φαίνεται 

στο Παράρτημα ΙΙ, με  την καταβολή του 

αντίστοιχου τέλους, που αναφέρεται στον Πίνακα 

του Παραρτήματος ΙΙ, και με την υποβολή των 

ακόλουθων δικαιολογητικών, όπως αυτά  

απαιτούνται ανάλογα  με την περίπτωση-  
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   (α) Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό 

έγγραφο ισχύος δύο τουλάχιστον ετών και  

επικυρωμένα αντίγραφα των πιο πάνω, που 

περιλαμβάνουν τις σελίδες με τις αφίξεις και 

αναχωρήσεις από τις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές,  
    
   (β) συμβόλαιο απασχόλησης διάρκειας ισχύος 

τουλάχιστο δεκαοκτώ μηνών ή ανοικτής 

διάρκειας, 
    
   (γ) κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων, 
    
   (δ) αποδείξεις εισοδημάτων από άλλες πηγές 

εκτός απασχόλησης, 
    
   (ε) τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας ή ενοικιαστήριο 

συμβόλαιο με περιγραφή του καταλύματος και 

λογαριασμό τηλεφώνου, ρεύματος ή νερού, 
    
   (στ) συμβόλαιο ασφάλισης υγείας, 
    
   (ζ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.  
   
  (3)  Η διαδικασία επανάκτησης του καθεστώτος 

του επί μακρόν διαμένοντος ισχύει ιδίως στις 

περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν 

διαμείνει σε δεύτερο κράτος μέλος για λόγους 

σπουδών.  
   
 Ανάκληση του  

καθεστώτoς  

του επί  

18ΙΔ. - (1) Το καθεστώς του επί μακρόν 

διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ανακαλείται, 

σε περίπτωση- 
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μακρόν  

διαμένοντος.  
 

   (α) διαπίστωσης δόλιας απόκτησής του,   
    
   (β) υιοθέτησης μέτρου απέλασης υπό τους 

όρους που προβλέπονται στο άρθρο 18ΙΣΤ 

του παρόντος Νόμου,   
    
   (γ) που ο επί μακρόν διαμένων, λαμβανομένης 

υπόψη της σοβαρότητας των αδικημάτων που 

έχει διαπράξει, συνιστά απειλή για τη δημόσια 

τάξη, παρά το ότι η απειλή αυτή δεν αποτελεί 

λόγο απέλασης κατά την έννοια του άρθρου 

18ΙΣΤ.  
   
  (2) Η άδεια ανακαλείται από το Διευθυντή στις 

περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου 

(1) και από τον Υπουργό στις περιπτώσεις των 

παραγράφων (β) και (γ) του ίδιου εδαφίου.  
   
  (3) Όταν η ανάκληση του καθεστώτος του επί 

μακρόν διαμένοντος δε δικαιολογεί απέλαση 

κατά την έννοια του άρθρου 18ΙΣΤ του 

παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής  επιτρέπει στο 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο να παραμείνει στη 

Δημοκρατία και του παραχωρεί άδεια διαμονής 

άλλου είδους, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή 

των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.   
   
  (4) Η  λήξη της άδειας διαμονής του επί μακρόν  

διαμένοντος ΕΚ  δεν επιφέρει σε καμία 

περίπτωση την ανάκληση ή την απώλεια, κατά 

την έννοια του παρόντος άρθρου και του άρθρου 

18ΙΓ αντίστοιχα, του εν λόγω καθεστώτος. 
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 Διαδικαστικές 

εγγυήσεις και 

δικαίωμα 

προσφυγής.   

18ΙΕ. Κάθε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου 

Μετανάστευσης για απόρριψη αιτήσεως για τη 

χορήγηση του καθεστώτος του επί μακρόν 

διαμένοντος, καθώς και κάθε απόφαση για 

ανάκληση ή στέρηση ή μη επανάκτηση του 

καθεστώτος αυτού ή μη ανανέωση της άδειας 

διαμονής πρέπει: 

 
   (α)  να είναι αιτιολογημένη, 
    
   (β) να κοινοποιείται γραπτώς στον 

ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, και  
    
   (γ) να αναφέρει τα δικαιώματα προσφυγής τα 

οποία έχει ο ενδιαφερόμενος, καθώς και την 

προθεσμία άσκησής τους. 
   
 Προστασία  

από την  

απέλαση. 

18ΙΣΤ.-(1) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει την 

απέλαση του επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου 

τρίτης χώρας, αποκλειστικά όταν αυτός συνιστά 

ενεστώσα και επαρκώς σοβαρή απειλή κατά της 

δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.  
   
  (2) Η  αναφερόμενη στο εδάφιο (1) απόφαση δεν 

μπορεί να βασίζεται σε οικονομικούς λόγους.   
   
  (3) Ο  Υπουργός οφείλει να λαμβάνει υπόψη, πριν 

λάβει απόφαση για απέλαση του επί μακρόν 

διαμένοντος, τους ακόλουθους παράγοντες: 

 
   (α) τη διάρκεια διαμονής στη Δημοκρατία∙ 
    
   (β) την ηλικία του ενδιαφερόμενου προσώπου 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4111, 14/2/2007 8(I)/2007



 34 

    
   (γ) τις επιπτώσεις για το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο και τα μέλη της οικογένειάς του 
    
   (δ) τους δεσμούς του με τη Δημοκρατία ή την 

απουσία δεσμών με τη χώρα καταγωγής του.  
   
  (4) Σε επί μακρόν διαμένοντα υπήκοο τρίτης 

χώρας που δε διαθέτει επαρκείς πόρους 

παρέχεται νομική αρωγή υπό τους ίδιους όρους 

που ισχύουν για Κυπρίους υπηκόους.  
   
 Δικαιώματα των  

επί μακρόν 

διαμενόντων 

και ίση  

μεταχείριση.  

18ΙΖ. - (1)  Οι επί μακρόν διαμένοντες υπήκοοι 

τρίτων χωρών απολαύουν ίσης μεταχείρισης με 

τoυς πoλίτες της Δημοκρατίας, όσov αφορά: 

    
   (α) την πρόσβαση σε μισθωτή απασχόληση και 

σε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα, 

εφόσον oι δραστηριότητες αυτές δεv αφορούν, 

ούτε καν ευκαιριακά, την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας, καθώς και τους όρους απασχόλησης 

και εργασίας, περιλαμβανομένων και των όρων 

απόλυσης και αμοιβής: 

              

       Νοείται ότι η ίση μεταχείριση με τους 

πολίτες της Δημοκρατίας περιορίζεται αναφορικά 

με την πρόσβαση σε μισθωτή απασχόληση ή σε 

ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα, σε 

περίπτωση που  ισχύων νόμος της Δημοκρατίας 

ή ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία καθορίζουν ότι 

οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται 

αποκλειστικά από τους πολίτες της Δημοκρατίας 
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ή τους Ευρωπαίους πολίτες.  
        
   (β) τηv εκπαίδευση και τηv επαγγελματική 

κατάρτιση, περιλαμβαvoμέvωv των υποτροφιών 

για σπουδές, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 

της Δημοκρατίας: 

 

           Νοείται ότι για την πρόσβαση στην  

εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση 

απαιτείται απόδειξη κατάλληλης γλωσσικής 

επάρκειας: 

 

           Νοείται περαιτέρω ότι η πρόσβαση στα 

δημόσια ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα υπόκειται στην πλήρωση των 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προϋποθέσεων 

που αυτά καθορίζουν. 

    
   (γ) την αvαγvώριση επαγγελματικών 

διπλωμάτωv, πιστoπoιητικώv και άλλωv τίτλων, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στους σχετικούς 

νόμους διαδικασίες 
    
   (δ) τα δικαιώματα για τα ωφελήματα που 

προκύπτουν από την κoιvωvική ασφάλιση, την 

κοινωνική προστασία,  καθώς και τα βασικά 

ωφελήματα που προκύπτουν από την κοινωνική 

αρωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών 

νόμων 
    
   (ε) τα φορολογικά πλεονεκτήματα 
    
   (στ) την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες 
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και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που 

βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, καθώς και 

στις διαδικασίες και στα προγράμματα 

απόκτησης στέγης 
    
   (ζ) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της 

εγγραφής και συμμετοχής σε οργανώσεις 

εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε 

οργάνωση της οποίας τα μέλη                  

ασκούν συγκεκριμένη δραστηριότητα, 

περιλαμβανομένων και των πλεονεκτημάτων 

που παρέχονται από τέτοιες οργανώσεις, εκτός 

εάν νόμος ορίζει διαφορετικά για σκοπούς 

δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας 
    
   (η) την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της 

επικράτειας της Δημοκρατίας, εκτός για σκοπούς 

εγκατάστασης και απασχόλησης στις μη 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της  

Δημοκρατίας περιοχές. 
   
  (2)  Οι διατάξεις των παραγράφων (β), (δ), (ε), (στ) 

και (ζ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ο κάτοχος του καθεστώτος του επί μακρόν 

διαμένοντος διατηρεί το συνήθη τόπο διαμονής 

του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του για τα 

οποία ζητά την παροχή ωφελημάτων στις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές. 
    
 Υποχρέωση 

επανεισδοχής. 
18ΙΗ. - (1) Η  Δημοκρατία δέχεται αμέσως και 

χωρίς οποιεσδήποτε διατυπώσεις υπήκοο τρίτης 
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χώρας με καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος 

που του παραχωρήθηκε από τη Δημοκρατία, 

καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, ο οποίος 

άσκησε το δικαίωμα διαμονής σε δεύτερο  κράτος 

μέλος, σε περίπτωση που το δεύτερο κράτος 

μέλος λάβει ένα από τα μέτρα που αναφέρονται 

στο άρθρο 22 της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ.     
   
  (2)  Η  πιο πάνω υποχρέωση επανεισδοχής δε 

θίγει τη δυνατότητα του επί μακρόν διαμένοντος 

και των μελών της οικογένειάς του να 

μετακινηθούν σε τρίτο κράτος μέλος. 
   
 Δικαίωμα  

και όροι   

διαμονής στη 

Δημοκρατία 

υπηκόων  

τρίτων  

χωρών που 

απέκτησαν το 

καθεστώς του  

επί μακρόν  

διαμένοντος  

σε πρώτο  

κράτος  

μέλος.   

18ΙΘ. - (1)   Υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο 

έχει παραχωρηθεί το καθεστώς του επί μακρόν 

διαμένοντος από πρώτο κράτος μέλος άλλο από 

τη Δημοκρατία έχει δικαίωμα διαμονής στις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο που 

υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εφόσον πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς 

και των άρθρων 18ΚΒ και 18ΚΓ.   

   
  (2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) του παρόντος άρθρου δύνανται να διαμένουν 

στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές  για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

 
   (α) Για την άσκηση oικovoμικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο μισθωτής ή 
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ανεξάρτητης απασχόλησης, 
    
   (β) για την παρακoλoύθηση σπoυδώv ή για 

επαγγελματική κατάρτιση,  
    
   (γ) για άλλους σκοπούς. 
   
  (3) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,  η οικονομική 

δραστηριότητα μπορεί να ασκείται υπό τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε εν 

ισχύι εθνικών διαδικασιών και αποφάσεων 

πολιτικής αναφορικά με την απασχόληση των 

υπηκόων τρίτων χωρών.  
   

  (4) Στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος άρθρου χορηγείται 

άδεια μεταναστεύσεως, μιας εκ των 

προβλεπόμενων στους περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως Κανονισμούς κατηγοριών, 

εφόσον πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) 

του άρθρου 18Θ και των άρθρων 18ΚΒ και 

18ΚΓ. 
   
  (5) Το δικαίωμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 

του παρόντος άρθρου δεν ισχύει στην 

περίπτωση των επί μακρόν διαμενόντων στο 

έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η 

Οδηγία 2003/109/ΕΚ: 
 

   (α) με την ιδιότητα του μισθωτού εργαζομένου 

που απασχολείται από φορέα παροχής 

υπηρεσιών στα πλαίσια διασυνοριακής 
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παροχής υπηρεσιών   
    
   (β) με την ιδιότητα του φορέα παροχής 

διασυνοριακών υπηρεσιών. 
   
  (6) Το παρόν άρθρο, καθώς και τα άρθρα 18Κ  

μέχρι 18ΚΖ ισχύουν υπό την επιφύλαξη της 

σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας περί κοινωνικής 

ασφάλισης ως προς τους υπηκόους τρίτων 

χωρών.   
   
 Διαδικασία για  

την παραχώρηση 

άδειας 

μετανάστευσης 

στη Δημοκρατία   

του επί μακρόν 

διαμένοντος 

σε πρώτο  

κράτος  

μέλος άλλο  

από τη  

Δημοκρατία. 

18Κ. - (1)  Ο επί μακρόν διαμένων σε πρώτο 

κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία 

υποχρεούται, εντός τριών μηνών από την άφιξή 

του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της  

Δημοκρατίας περιοχές ή πριν εγκαταλείψει το 

πρώτο κράτος μέλος, να υποβάλει αίτηση στο 

Διευθυντή για την παραχώρηση άδειας 

μετανάστευσης. 

   

  
Παράρτημα ΙΙ. 

 
Πίνακας, 

Παράρτημα ΙΙ. 

 

    (2) Η αίτηση υποβάλλεται στον Τύπο που 

φαίνεται στο Παράρτημα IΙ του παρόντος 

Νόμου, με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους 

που φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, 

και συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται ανάλογα 

με την περίπτωση: 

  
   (α) Τα αποδεικτικά που αναφέρονται στην 

παράγραφο (α), χωρίς τις επικυρωμένες 

σελίδες με τις αφίξεις και αναχωρήσεις από τη 

Δημοκρατία, και στις παραγράφους (γ), (δ), 
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(η), (θ), (ι), (ια) και (ιβ) του εδαφίου (2) του 

άρθρου 18Ι. 
    
   (β) Την άδεια παραμονής του επί μακρόν 

διαμένοντος ΕΚ του πρώτου κράτους μέλους 

ή πιστοποιημένο αντίγραφό της. 
    
   (γ) Απόδειξη της εγγραφής σε εγκεκριμένο με 

βάση την ισχύουσα σχετική νομοθεσία 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε περίπτωση που ο 

ενδιαφερόμενος επιδιώκει παραμονή στις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές για παρακολούθηση 

σπουδών ή επαγγελματική κατάρτιση.   
    
  (3) Ο Διευθυντής διαβιβάζει τις αιτήσεις προς την 

Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης, η οποία είναι 

η αρμόδια αρχή εξέτασης των αιτήσεων που 

υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.    
   
  (4) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης 

κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της στον  

ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, εντός 

προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την υποβολή 

της αίτησης.  
   
  (5) Σε περίπτωση που η αίτηση δε συνοδεύεται 

από τα απαραίτητα, δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, δικαιολογητικά ή σε εξαιρετικές 

περιστάσεις που σχετίζονται με το σύνθετο 

χαρακτήρα της εξέτασης της αίτησης,  η 

αναφερόμενη στο εδάφιο (4) του παρόντος 

άρθρου προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για 

περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες 
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και η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης 

ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 

ανάλογα.  
   
  (6) Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί απόφαση 

εντός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας και 

παράτασής της για λόγους που δεν ευθύνεται ο 

αιτητής, εκδίδεται άδεια προσωρινής παραμονής, 

επί της οποίας σημειώνεται ότι ο κάτοχός της έχει 

υποβάλει αίτηση για άδεια μετανάστευσης και ότι 

αυτός έχει όλα τα δικαιώματα του άρθρου 18ΚΔ.  
   
  (7) Ο Διευθυντής ενημερώνει το σημείο επαφής 

για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του 

πρώτου κράτους μέλους για την απόφαση της 

Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης.  
   
 Μέλη  

oικoγέvειας. 
18ΚΑ. - (1) Όταν επί μακρόν διαμένων πρώτου 

κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία ασκεί 

το δικαίωμα διαμονής του στη Δημοκρατία και η 

οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο 

κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του 

επιτρέπεται να συνοδεύσουν ή να συνενωθούν με 

τον επί μακρόν διαμένοντα του πρώτου κράτους 

μέλους στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της  

Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος Νόμου.   
   
  (2) Όταν η οικογένεια του επί μακρόν διαμένοντος 

σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία 

ο οποίος ασκεί το δικαίωμα διαμονής του στις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές  δεν είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο 

κράτος μέλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις 
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των άρθρων 18ΚΘ μέχρι 18ΛΗ του παρόντος 

Νόμου.   
   
  (3) Στα μέλη της οικογένειας του επί μακρόν  

διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους άλλου από 

τη Δημοκρατία χορηγείται άδεια μετανάστευσης, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

παρόντος άρθρου και υπό την επιφύλαξη των 

διατάξεων των άρθρων 18ΚΒ και 18ΚΓ, και όσον 

αφορά την υποβολή αίτησης για την παραχώρηση 

της εν λόγω άδειας εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι 

διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Κ.  

 
  (4) Τα μέλη της οικογένειας του επί μακρόν 

διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους άλλου από 

τη Δημοκρατία προσκομίζουν με την υποβολή της 

αίτησης τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αυτά 

απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση: 

  
   (α)  Την άδεια παραμονής του επί μακρόν 

διαμένοντος ΕΚ που διαθέτουν ή άλλου είδους 

άδεια διαμονής του πρώτου κράτους μέλους και 

διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύος 

τουλάχιστο δύο ετών, καθώς και επικυρωμένο 

αντίγραφό τους.  
    
   (β)  Πιστοποιημένη από επίσημη αρμόδια αρχή 

του πρώτου κράτους μέλους δήλωση διαμονής 

με την ιδιότητα του μέλους οικογένειας επί 

μακρόν διαμένοντος στο πρώτο κράτος μέλος.  
    
   (γ)  Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (γ), 

(η), (θ), (ι) και (ια) του εδαφίου (2) του άρθρου 

18Ι  του παρόντος Νόμου, με σκοπό να 
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αποδείξουν ότι διαθέτουν σταθερούς και 

τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρησή 

τους, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στο 

σύστημα κοινωνικής αρωγής της Δημοκρατίας, 

εκτός εάν ο επί μακρόν διαμένων έχει ήδη 

αποδείξει ότι διαθέτει τέτοιους πόρους και 

ασφάλιση γι’ αυτά. 
    
   (δ)  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.  
   
  (5) Με την απόκτηση της άδειας μετανάστευσης, 

τα μέλη της οικογένειας του επί μακρόν 

διαμένοντος του πρώτου κράτους μέλους άλλου 

από τη Δημοκρατία απολαύουν των δικαιωμάτων 

του άρθρου 18ΛΔ του παρόντος Νόμου.  
   
 Δημόσια  

υγεία. 
18ΚΒ. - (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης  

δύναται να απορρίπτει αίτηση του επί μακρόν  

διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους άλλου από 

τη Δημοκρατία ή μελών της οικογένειάς του, όταν ο 

ενδιαφερόμενος συνιστά απειλή για τη δημόσια 

υγεία κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.  
   
  (2) Οι μόvες ασθέvειες πoυ δυνατόν vα 

δικαιoλoγήσoυv την άρvηση εισόδου ή του 

δικαιώματος διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος 

πρώτου κράτους μέλους στη Δημοκρατία είναι oι 

ασθέvειες που ορίζονται από τις σχετικές 

ισχύουσες ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις ή μεταδοτικές 

παρασιτικές ασθένειες οι οποίες επιβάλλουν  τη 

λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας στη Δημοκρατία, δυνάμει της σχετικής 

νομοθεσίας.   
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  (3)  Η  προσβολή από ασθένειες μετά τη χορήγηση 

της πρώτης άδειας μετανάστευσης στις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές δεν μπορεί να δικαιολογήσει την άρνηση 

ανανέωσης της άδειας ή την απέλαση υπηκόου 

τρίτης χώρας από τη Δημοκρατία.  
   
  (4)  Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει εντός τριών 

μηνών από την ημερομηνία άφιξης υπηκόου 

τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές την 

υποβολή του εν λόγω προσώπου σε ιατρική 

εξέταση, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι δεν 

πάσχει από καμία από τις αναφερόμενες στο 

εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου ασθένειες. Οι εν 

λόγω ιατρικές εξετάσεις δε δύναται να έχουν 

συστηματικό χαρακτήρα.    
   
  (5) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που 

αναφέρονται στο εδάφιο (4) του παρόντος 

άρθρου κοινοποιούνται από τον ιατρό που 

προβαίνει στην εξέταση στο Διευθυντή, ο οποίος 

τα διαβιβάζει στην Επιτροπή Ελέγχου 

Μετανάστευσης.  
   
 Δημόσια  

τάξη και  

δημόσια  

ασφάλεια. 

 

18ΚΓ.- (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης 

δύναται να απορρίψει την αίτηση για άδεια 

μετανάστευσης του επί μακρόν διαμένοντος 

πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη 

Δημοκρατία ή των μελών της οικογένειάς του, όταν 

το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνιστά απειλή κατά 

της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας. 
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  (2)  Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, η 

Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης εξετάζει τη 

σοβαρότητα του αδικήματος που διέπραξε ο επί 

μακρόν διαμένων ή τα μέλη της οικογένειάς του 

κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας 

ασφάλειας ή τον κίνδυνο που προέρχεται από το 

πρόσωπο αυτό.    
   
  (3) Η  πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής 

Ελέγχου Μετανάστευσης δεν μπορεί να βασίζεται 

σε οικονομικούς λόγους.     
   
 Δικαιώματα  

του επί μακρόν 

διαμένοντος  

πρώτου  

κράτους  

μέλους στη 

Δημοκρατία.  

18ΚΔ. - (1) Επί μακρόν διαμένων πρώτου 

κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία με 

άδεια μετανάστευσης στη Δημοκρατία τυγχάνει 

ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της 

Δημοκρατίας στους τομείς και υπό τους όρους 

που αναφέρονται στο άρθρο 18ΙΖ του παρόντος 

Νόμου.  
   
  (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), 

αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας των ελεγχόμενων από την κυβέρνηση 

της Δημοκρατίας περιοχών ισχύουν οι διατάξεις 

του εδαφίου (3) του άρθρου 18ΙΘ του παρόντος 

Νόμου.   
   
 Απόκτηση  

του  

καθεστώτος  

του επί  

μακρόν  

διαμένοντος  

στη Δημοκρατία  

από τον  

18ΚΕ. - (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης 

χορηγεί  σε υπήκοο τρίτης χώρας με  καθεστώς 

του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος 

μέλος άλλο από τη Δημοκρατία το καθεστώς του 

επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία, υπό την 

επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18Ζ, 18Η, 

18Θ και 18ΙΑ.   
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κάτοχο  

του ίδιου  

καθεστώτος  

σε πρώτο  

κράτος  

μέλος.  

   
  (2) Ο  Διευθυντής κοινοποιεί την πιο πάνω 

απόφαση στο σημείο επαφής για την εφαρμογή 

της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του πρώτου κράτους 

μέλους.  
   
  (3) Οι διατάξεις των άρθρων 18Ι, 18ΙΒ και 18ΙΕ 

του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία 

σε σχέση με τα θέματα που αυτά ρυθμίζουν και 

στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.   
   
 Ανάκληση της άδειας 

διαμονής και 

υποχρέωση 

επανεισδοχής.  

18ΚΣΤ. - (1) Έως ότου ο υπήκοος τρίτης χώρας με 

καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο 

κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία δεν αποκτά 

το καθεστώς του επί μακρόν  διαμένοντος στη 

Δημοκρατία, η άδεια μετανάστευσης δύναται να 

ανακληθεί και να διαταχθεί το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο και τα μέλη της οικογένειάς του να 

εγκαταλείψουν τη Δημοκρατία, σε περίπτωση:     

 
   (α) που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αποτελεί 

κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια 

κατά την έννοια του άρθρου 18ΚΓ. 
    
   (β) που οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 

18ΙΘ δεν πληρούνται πλέον. 
    
   (γ) που ο υπήκοος τρίτης χώρας δε διαμένει 

νόμιμα στη Δημοκρατία.   
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  (2) Η άδεια μετανάστευσης στις περιπτώσεις της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) ανακαλείται από 

τον Υπουργό και στις περιπτώσεις των 

παραγράφων (β) και (γ) του ίδιου εδαφίου από το 

Διευθυντή.  
   
  (3) Ο Διευθυντής ενημερώνει το σημείο επαφής 

του πρώτου κράτους μέλους αναφορικά με 

οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται δυνάμει του 

εδαφίου (1), το οποίο έχει υποχρέωση να δέχεται 

τον υπήκοο τρίτης χώρας αμέσως και χωρίς 

οποιεσδήποτε διατυπώσεις: 

 

          Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση του 

πρώτου κράτους μέλους δε θίγει τη δυνατότητα 

των επί μακρόν διαμενόντων και των μελών της 

οικογένειάς τους να μετακινηθούν προς ένα τρίτο 

κράτος μέλος όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 

2003/109/ΕΚ.     
   
  (4) Έως ότου ο υπήκοος τρίτης χώρας με 

καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο 

κράτος μέλος δεν αποκτά το καθεστώς του επί 

μακρόν  διαμένοντος στη Δημοκρατία και με την 

επιφύλαξη της υποχρέωσης του πρώτου κράτους 

μέλους που αναφέρεται στο εδάφιο (3), ο 

Υπουργός δύναται να αποφασίσει την απέλαση 

του υπηκόου τρίτης χώρας από το έδαφος της 

Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18ΙΣΤ του 

παρόντος Νόμου και δυνάμει των εγγυήσεων του 

εν λόγω άρθρου, για σοβαρούς λόγους δημόσιας 

τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.  
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  (5) Η  πιο πάνω απόφαση του Υπουργού 

λαμβάνεται μετά από διαβούλευση με τις 

αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους 

στις οποίες παρέχονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της 

απόφασης για απέλαση του εν λόγω 

προσώπου.   
   
  (6) Αποφάσεις του Διευθυντή που λαμβάνονται 

δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του 

εδαφίου (1)  δεν επιτρέπεται να συνοδεύονται 

από μόνιμη απαγόρευση εισόδου και διαμονής 

στη Δημοκρατία.  
   
 Διαδικαστικές 

εγγυήσεις.  
18ΚΖ. Οι διατάξεις του άρθρου 18ΙΕ 

εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, σε περίπτωση 

οποιασδήποτε απόφασης της Επιτροπής 

Ελέγχου Μετανάστευσης για απόρριψη αίτησης 

που υποβάλλεται δυνάμει των άρθρων 18Κ και 

18ΚΑ, οποιασδήποτε απόφασης για ανάκληση 

της  άδειας μετανάστευσης ή για απέλαση του 

επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος 

ή των μελών της οικογένειάς του.  
   
 Σημείο  

επαφής.  
18ΚΗ. Ο Διευθυντής ή εκπρόσωπός του ορίζεται 

ως σημείο επαφής της Δημοκρατίας για την 

εφαρμογή των άρθρων 18Ζ μέχρι 18ΚΗ του 

παρόντος Νόμου.  
   
 Ερμηνεία  

για την  

εφαρμογή  

των  

άρθρων 18ΚΙ  

μέχρι 18ΛΗ. 

18ΚΘ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΚΙ 

μέχρι 18ΛΗ- 

 

“αίτηση” σημαίνει αίτηση για οικογενειακή 

επανένωση 
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“ασυνόδευτος ανήλικος” σημαίνει υπήκοο 

τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ηλικίας κάτω των 

δεκαοκτώ ετών, ο οποίος φθάνει στις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές  χωρίς  να συνοδεύεται 

από τον, κατά το νόμο ή το έθιμο, υπεύθυνο 

ενήλικο και για όσο διάστημα ένα τέτοιο 

πρόσωπο δεν έχει αναλάβει πραγματικά την 

επιμέλειά του ή τον ανήλικο που βρέθηκε 

χωρίς συνοδεία μετά την είσοδό του στις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές. 

 

“οικογενειακή επανένωση” σημαίνει την είσοδο 

και τη διαμονή στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές των 

μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας 

που διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές 

προκειμένου να διατηρηθεί η οικογενειακή 

ενότητα, ασχέτως αν οι οικογενειακοί δεσμοί 

δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την είσοδο του 

διαμένοντος· 

 

“συντηρών” σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που 

διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και 

υποβάλλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης 

προκειμένου τα μέλη της οικογένειάς του να 

επανενωθούν μαζί του. 
   
 Πεδίο  

εφαρμογής  
18ΚΙ. - (1) Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 
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και  

επιφυλάξεις.  
18ΛΗ του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις 

περιπτώσεις πoυ o συντηρών είvαι κάτoχoς 

άδειας διαμονής  πoυ εκδόθηκε δυνάμει του 

παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων κανονισμών, διάρκειας ισχύoς 

τουλάχιστον ενός έτους, o oπoίoς έχει εύλογη 

προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης 

διαμονής στη Δημοκρατία, εφόσον τα μέλη της 

οικογένειάς του είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, 

ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. 
   
  (2)  Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 18ΛΗ του 

παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται, όταν ο 

συντηρών: 

 
   (α)  έχει υποβάλει άιτηση να του αναγνωρισθεί 

η ιδιότητα του πρόσφυγα δυνάμει του περί 

Προσφύγων Νόμου σχετικά με την οποία δεν 

έχει ακόμα εκδοθεί οριστική απόφαση. 

    
   (β)  έχει λάβει άδεια παραμονής στη 

Δημοκρατία δυνάμει προσωρινής προστασίας  

με βάση τις διατάξεις του περί Προσφύγων 

Νόμου ή ζητεί άδεια να παραμείνει  σε αυτή τη 

βάση και αναμένει την έκδοση απόφασης 

σχετικά με το καθεστώς του. 

    
   (γ)  έχει λάβει άδεια παραμονής στη 

Δημοκρατία δυνάμει συμπληρωματικής 

προστασίας ή για ανθρωπιστικούς λόγους, με 

βάση τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου 

ή ζητεί άδεια να παραμείνει σε αυτή τη βάση και 

αναμένει απόφαση σχετικά με το καθεστώς του. 
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   (δ)  έχει αναγνωρισθεί πρόσφυγας δυνάμει του 

περί Προσφύγων Νόμου. 
   
  (3)  Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 18ΛΗ του 

παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στα μέλη της 

οικογένειας Ευρωπαίου πολίτη.  
   
  (4) Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 18ΛΗ 

εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη τυχόν 

ευνοϊκότερων διατάξεων που περιλαμβάνονται- 

 
   (α) σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ 

της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των 

κρατών μελών της αφενός και μιας ή 

περισσότερων τρίτων χωρών αφετέρου. ή 
    
   (β)  σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ της 

Δημοκρατίας και μιας ή περισσότερων τρίτων 

χωρών ή διεθνών οργανισμών. ή 
    
  

 

 

 

 

 

 

 (γ) στον περί Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 

της 18ης Οκτωβρίου 1961, όπως κυρώθηκε 

από τον Κυρωτικό του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτου Νόμο του 1967, και του 

Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη της 3ης Μαΐου 1987, όπως  κυρώθηκε 

από τον περί του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικό) Νόμο 

του 2000.       
   
 Μέλη της 

οικογένειας. 
18Λ. - (1) Ο  Διευθυντής επιτρέπει την είσοδο στη 

Δημοκρατία και τη διαμονή στις ελεγχόμενες από 

την κυβέρνηση της  Δημοκρατίας περιοχές για 

σκοπούς οικογενειακής επανένωσης, υπό την 
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επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων που 

καθορίζονται στα άρθρα 18ΛΒ, 18ΛΓ και 18ΛΖ 

του παρόντος Νόμου, των ακόλουθων μελών της 

οικογένειας:  

 
   (α) Τoυ/της συζύγoυ τoυ συντηρούντος, υπό 

την επιφύλαξη ότι ο γάμος τελέστηκε 

τουλάχιστον ένα έτος πριν από την υποβολή 

της αίτησης για οικογενειακή επανένωση∙ 
    
   (β) τωv αvήλικωv τέκvωv τoυ συντηρούντος 

και τoυ/της συζύγoυ τoυ, 

συμπεριλαμβαvoμέvωv τέκvωv πoυ 

υιoθετήθηκαv σύμφωvα με απόφαση πoυ 

λήφθηκε από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ή 

με απόφαση αναγνώρισης υιοθεσίας άλλης 

χώρας ή με απόφαση  αυτοδικαίως εκτελεστή 

δυνάμει των διεθνών υποχρεώσεων της 

Δημοκρατίας∙ 
    
   (γ) τωv αvήλικωv τέκvωv, 

συμπεριλαμβαvoμέvωv των υιoθετηθέvτωv, 

όπως καθορίζονται στην παράγραφο (β) 

ανωτέρω, τέκvωv τoυ συντηρούντος, όταν ο 

συντηρών έχει την αποκλειστική επιμέλεια και 

την ευθύνη συντήρησής τους∙  
    
   (δ) των ανήλικων τέκνων, 

συμπεριλαμβανομένων των υιοθετηθέντων, 

όπως καθορίζονται στην παράγραφο (β) 

ανωτέρω, τέκνων του/της συζύγου, όταν ο/η 

σύζυγος έχει την αποκλειστική επιμέλεια και 

την ευθύνη συντήρησής τους.  
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  (2)  Τα αvήλικα τέκvα πoυ αvαφέρovται στο 

παρόν άρθρο πρέπει vα είvαι κάτω τωv 

δεκαοκτώ ετώv και μη έγγαμα. 
   
  (3) Τα ανήλικα τέκνα που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο και είναι ηλικίας δεκαπέντε μέχρι δεκαοκτώ 

ετών πρέπει να μη ζουν ανεξάρτητα από το 

συντηρούντα. Σε περίπτωση που υποβάλλεται 

αίτηση για τέκνα αυτής της κατηγορίας, ο 

Διευθυντής επιτρέπει την είσοδο και διαμονή των 

τέκνων αυτών για άλλους λόγους εκτός της 

οικογενειακής επανένωσης.  
   
  (4) Στηv περίπτωση πoλυγαμικoύ γάμoυ, αν ο 

συντηρών έχει ήδη σύζυγo ή/και τέκνα πoυ 

συζούν  μαζί του στη Δημοκρατία, ο Διευθυντής 

δεv εξoυσιoδoτεί τηv είσoδo και παραμovή 

άλλης/άλλου συζύγoυ και των ανήλικων τέκνων 

της/του και του συντηρούντος.   
   
  (5) Ο Διευθυντής δεν επιτρέπει την είσοδο στη 

Δημοκρατία σε σύζυγο για σκοπούς οικογενειακής 

επανένωσης, αν αυτός/αυτή δεν έχει 

συμπληρώσει την ηλικία των είκοσι ενός ετών. 
   
 Υποβολή της  

αίτησης για την 

άσκηση του 

δικαιώματος 

οικογενειακής 

επανένωσης.  

18ΛΑ.- (1) Η αίτηση υπoβάλλεται από το 

συντηρούντα και εξετάζεται, όταv τα μέλη της 

oικoγέvειας διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας.  

   

  

 

 

(2) Η αίτηση για είσοδο και διαμονή για σκοπούς 

οικογενειακής επανένωσης υποβάλλεται στο 

Διευθυντή στον Τύπο που φαίνεται στο 
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Παράρτημα ΙΙΙ. Παράρτημα ΙΙΙ, με την καταβολή του τέλους των 

ΛΚ100, και συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά  και έγγραφα, που αποδεικνύουν 

την οικογενειακή σχέση και την τήρηση των 

προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 

18ΛΒ και 18ΛΖ, όπως αυτά απαιτούνται 

ανάλογα με την περίπτωση-     
   
  (α)  Έγκυρη άδεια διαμονής του συντηρούντος 

στη Δημοκρατία με διεύθυνση διαμονής στις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές. 
   
  (β)  επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου 

διαβατηρίου, με περίοδο ισχύος τουλάχιστο δύο 

ετών, του συντηρούντος και του μέλους ή των 

μελών της οικογένειας.  
   
  (γ)  πιστοποιητικό γάμου.  
   
  (δ)  πιστοποιητικό γέννησης των μελών της 

οικογένειας.   
   
  (ε)  απόφαση δικαστηρίου για υιοθεσία. 
   
  (στ)  απόφαση δικαστηρίου για γονική μέριμνα. 
   
  (ζ)  πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των μελών 

της οικογένειας. 
   
  (η)  αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων των μελών 

της οικογένειας για τις ασθένειες που αναφέρονται 

στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΚΒ του παρόντος 

Νόμου. 
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  (θ)  τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο 

οικίας του συντηρούντος. 
   
  (ι) συμβόλαιο ασφάλισης υγείας του 

συντηρούντος και των μελών της οικογένειάς του.  
   
  (ια)  συμβόλαιο απασχόλησης του συντηρούντος 

διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δεκαοκτώ μηνών ή 

ανοικτής διάρκειας. 
   
  (ιβ)  φορολογικές δηλώσεις του συντηρούντος 

από την άφιξή του στη Δημοκρατία και 

πιστοποιητικό διευθέτησης τυχόν φορολογικών 

υποχρεώσεων.  
   
  (ιγ)  κατάσταση εισφορών του συντηρούντος στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα έτη 

διαμονής του στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές στις 

περιπτώσεις που η καταβολή εισφορών στο εν 

λόγω Ταμείο είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Νόμου.  
   
  (ιδ)  δηλώσεις του συντηρούντος στο Φ.Π.Α. για 

τα έτη διαμονής του στις ελεγχόμενες από την 

κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και 

διευθέτηση τυχόν φορολογικών του 

υποχρεώσεων στις περιπτώσεις που ο αιτητής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, υπόκειται στον εν 

λόγω φόρο. 
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  (ιε)  αποδείξεις εισοδημάτων του συντηρούντος 

από άλλες πηγές εκτός της απασχόλησης. 
   
  (ιστ)  κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων του 

συντηρούντος. 
   
  (ιζ)  λογαριασμοί τηλεφώνου, ηλεκτρικού 

ρεύματος ή νερού του συντηρούντος. 
   
  (3)  Τα πιο πάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά 

που προσκομίζονται από τη χώρα του 

συντηρούντος πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

αρμόδια αρχή και να είναι δεόντως επικυρωμένα 

μέσω της διπλωματικής οδού.    
   
  (4) Εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, 

προκειμένου να αποδειχθεί η ύπαρξη της 

οικογενειακής σχέσης, ο Διευθυντής δύναται να 

πραγματοποιεί συνέντευξη με το συντηρούντα και 

τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον αυτά 

βρίσκονται ήδη στη Δημοκρατία, και να διενεργεί 

οποιαδήποτε άλλη έρευνα κρίνεται αναγκαία.   
   
  (5) Η απόφαση του Διευθυντή σχετικά με την 

αίτηση κοινοποιείται γραπτώς στο συντηρούντα, 

μόλις καταστεί δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, 

το αργότερο εντός εννέα μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης και, σε 

περίπτωση απόρριψης, πρέπει να είναι δεόντως 

αιτιολογημένη.  
   
  (6) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση 

με το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης της 

αίτησης, η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο 
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(5) του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνεται 

για περίοδο τριών μηνών και σε τέτοια περίπτωση 

ο αιτητής ενημερώνεται αναλόγως.  
   
  (7) Κατά την εξέταση της αίτησης, ο Διευθυντής 

λαμβάνει δεόντως υπόψη το μείζον συμφέρον 

των ανήλικων τέκνων.  
   
 Προϋποθέσεις 

άσκησης του 

δικαιώματος 

οικογενειακής 

επανένωσης.  

18ΛΒ. Για  την άσκηση του δικαιώματος 

οικογενειακής επανένωσης ο συντηρών πρέπει: 

        

   

  (α)  να έχει παραμείνει νόμιμα στις ελεγχόμενες 

από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές 

για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών. 

 
   
  (β)  να διαθέτει κατάλυμα το οποίο να θεωρείται 

ικανοποιητικό για αντίστοιχη οικογένεια στην ίδια 

περιοχή, να πληρεί τις γενικές προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγιεινής και γενικά να διασφαλίζει 

αξιοπρεπή διαβίωση  
   
  (γ) να διαθέτει ασφάλιση ασθένειας για τον ίδιο 

και τα μέλη της οικογένειάς του που να καλύπτει 

το σύνολο των κινδύνων οι οποίοι συνήθως 

καλύπτονται σε ασφαλιστικά συμβόλαια για τους 

πολίτες της Δημοκρατίας 
   
  (δ) να διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, 

επαρκείς για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς 

του, ώστε να μην επιβαρύνει ο ίδιος ή/και τα 

μέλη της οικογένειάς του το σύστημα κοινωνικής 
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πρόνοιας της Δημοκρατίας, για την αξιολόγηση 

των οποίων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι 

διατάξεις του άρθρου 18Θ του παρόντος Νόμου.  
   
 Είσoδoς,  

διαμovή και 

υποχρέωση  

για συμμόρφωση  

με μέτρα  

ενσωμάτωσης  

των μελώv 

oικoγέvειας. 

18ΛΓ. - (1) Μόλις εγκριθεί η αίτηση για 

oικoγεvειακή επαvέvωση, ο Διευθυντής επιτρέπει 

τηv είσoδo τoυ μέλoυς ή τωv μελώv της 

oικoγέvειας και ενημερώνει τις κατά τόπο 

αρμόδιες προξενικές αρχές της Δημοκρατίας για 

την παραχώρηση στα πρόσωπα αυτά κάθε 

διευκόλυvσης για την εξασφάλιση τωv τυχόν 

αvαγκαίωv θεωρήσεωv. 
   
  (2)  Ο Διευθυντής χορηγεί στα μέλη της 

οικογένειας μια πρώτη άδεια διαμονής διάρκειας 

ενός έτους, η οποία είναι ανανεώσιμη.  
   
  (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω 

εδαφίου, η διάρκεια της άδειας παραμονής που 

χορηγείται σε μέλος της οικογένειας δεν 

υπερβαίνει κατά κανόνα την ημερομηνία λήξεως 

της ισχύος της άδειας παραμονής  του 

συντηρούντος.   
   
 Δικαιώματα  

μελώv της  

οικoγέvειας.  

18ΛΔ. - (1) Τα μέλη της oικoγέvειας του 

συντηρούντος δικαιoύvται με τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις όπως και o συντηρών 

πρόσβαση- 
   
   (α)  στην εκπαίδευση 
    
   (β)  σε μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη 

επαγγελματική δραστηριότητα∙  
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   (γ)  σε επαγγελματικό προσανατολισμό, στη 

βασική και περαιτέρω κατάρτιση και 

επανακατάρτιση.  
    
  (2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω 

εδαφίου, η άσκηση μισθωτής εργασίας ή 

ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας 

υπόκειται στους εκάστοτε σε ισχύ όρους και 

προϋποθέσεις απασχόλησης υπηκόων τρίτων 

χωρών στη Δημοκρατία, όπως αυτές 

καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και 

στις ισχύουσες εθνικές πολιτικές και διαδικασίες.   
   
  (3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) 

και (2) του παρόντος άρθρου, η πρόσβαση των 

μελών της οικογένειας σε μισθωτή εργασία ή 

ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα 

περιορίζεται για περίοδο μέχρι δώδεκα μήνες, για 

σκοπούς διερεύνησης της αγοράς εργασίας της 

Δημοκρατίας, με την πάροδο της οποίας 

επιτρέπεται η άσκηση μισθωτής εργασίας ή 

ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας 

μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.  
   
 Αυτονόμηση της 

άδειας διαμονής 

μέλους της 

οικογένειας.  

18ΛΕ. - (1)  Τα τέκνα που έχουν ενηλικιωθεί και 

ο/η σύζυγος του συντηρούντος που έχουν 

συμπληρώσει πέντε έτη παραμονής στη 

Δημοκρατία και νοουμένου ότι δεν έχουν 

εξασφαλίσει άλλου τύπου άδεια παραμονής 

δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει 

αυτού εκδιδόμενων κανονισμών έχουν δικαίωμα 

να εξασφαλίσουν, κατόπιν αίτησής τους, 

αυτόνομη άδεια διαμονής η οποία θα είναι 

ανεξάρτητη από την άδεια του συντηρούντος.    
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  (2)  Σε περίπτωση διαζυγίου, ο Διευθυντής 

δύναται να παραχωρεί την αυτόνομη άδεια 

διαμονής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μόνο 

στο/στη σύζυγο του συντηρούντος.  
   

  

 

 

 

 
119(Ι) του 2000 

212(Ι) του 2004.  

 

 

 
 

11(ΙΙΙ) του 2003. 

 

 

 

 

3(Ι) του 2000. 

(3)  Σε  περιπτώσεις  ιδιαίτερα δύσκολων 

περιστάσεων, κατά την κρίση του Διευθυντή, και 

ειδικότερα σε περιπτώσεις θανάτου του 

συντηρούντος ή κατά τις οποίες μέλη της 

οικογένειας είναι θύματα βίας στην οικογένεια, 

όπως αυτά καθορίζονται στον περί Βίας στην 

Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) 

Νόμο, ή θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης 

δυνάμει του Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη, 

Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας 

Προσώπων, Ιδιαίτερα των Γυναικών και 

Παιδιών, το οποίο έχει κυρωθεί από τον περί της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του 

Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και 

Πρωτοκόλλων (Κυρωτικό) Νόμο του 2003, και 

του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας 

Προσώπων και περί Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου, ο Διευθυντής 

παραχωρεί  αυτόνομη άδεια παραμονής στο εν 

λόγω μέλος ή μέλη της οικογένειας.    
   
  (4) Η αυτόνομη άδεια παραμονής που 

παραχωρείται στα μέλη της οικογένειας δυνάμει 

του παρόντος άρθρου είναι μία εκ των 

κατηγοριών των αδειών διαμονής που 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στους 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς.  
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 Απόρριψη,  

ανάκληση  

ή μη  

ανανέωση  

αίτησης.  

18ΛΣΤ. -(1) Ο Διευθυντής δύναται να απορρίπτει 

αίτηση, να ανακαλεί ή να αρνείται την ανανέωση 

της άδειας παραμονής μέλους της οικογένειας, 

όταν-  

 
   
  (α) δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι 

προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος 

οικογενειακής επανένωσης των  άρθρων 18ΛΒ, 

18ΛΓ και 18ΛΖ: 

 

         Νοείται ότι κατά την ανανέωση της άδειας 

παραμονής των μελών της οικογένειας, όταν ο 

συντηρών δεν έχει επαρκείς πόρους χωρίς 

προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της 

Δημοκρατίας, ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις 

συνεισφορές των μελών της οικογένειας στο 

εισόδημα του νοικοκυριού.  
   
  (β)  τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 

18ΛΕ,  ο συντηρών και τα μέλη της οικογένειάς 

του δε διάγουν ή δε διάγουν πλέον πραγματικό 

συζυγικό ή οικογενειακό βίο 
   
  (γ)  διαπιστώνεται ότι ο συντηρών έχει συνάψει 

γάμο ή διατηρεί σταθερή σχέση μακράς διάρκειας 

με άλλο πρόσωπο 
   
  (δ) αποδεικνύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς 

ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή 

παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με 

οποιοδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα παράνομα μέσα 
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  (ε) αποδεικνύεται ότι ο γάμος ή η υιοθεσία, όπου 

αυτό εφαρμόζεται, είναι εικονικός, κατά την έννοια 

του  παρόντος Νόμου, ή η υιοθεσία έγινε με 

αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στο οικείο 

πρόσωπο να εισέλθει ή να παραμείνει στη 

Δημοκρατία: 

 

            Νοείται ότι κατά την αξιολόγηση του γάμου 

ή της υιοθεσίας λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο ο 

γάμος ή η υιοθεσία έγιναν μετά την έκδοση της 

άδειας παραμονής του συντηρούντος. 
   
  (2) Ο Διευθυντής δύναται να διενεργεί ειδικούς 

ελέγχους και επιθεωρήσεις, όταν υπάρχουν 

βάσιμες υπόνοιες για την ύπαρξη απάτης ή 

εικονικών γάμων ή υιοθεσιών, περιλαμβανομένων 

ειδικών ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο 

εξέτασης αίτησης για ανανέωση της άδειας 

παραμονής μελών της οικογένειας.  
   
  (3) Ο Διευθυντής δύναται να ανακαλεί ή να μην 

ανανεώνει την άδεια παραμονής μέλους της 

οικογένειας του συντηρούντος, σε περίπτωση 

που η άδεια παραμονής του συντηρούντος 

τερματισθεί και το μέλος της οικογένειας δε 

διαθέτει ακόμη αυτόνομο δικαίωμα παραμονής 

δυνάμει του άρθρου 18ΛΕ.  
   
  (4) Ο Διευθυντής, σε περίπτωση απόρριψης 

αίτησης, ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης της 

άδειας διαμονής ή σε περίπτωση λήψης μέτρου 

απέλασης εις βάρος του συντηρούντος ή μελών 

της οικογένειάς του, λαμβάνει δεόντως υπόψη το 
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χαρακτήρα και τη σταθερότητα των οικογενειακών 

δεσμών του εν λόγω προσώπου, τη διάρκεια 

διαμονής του στη Δημοκρατία, καθώς και την 

ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και 

κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής του 

εν λόγω προσώπου.   
   
 Δημόσια τάξη, 

δημόσια  

ασφάλεια  

και δημόσια  

υγεία.  

18ΛΖ. - (1) Ο Διευθυντής δύναται να απορρίπτει 

αίτηση εισόδου και διαμονής ή να ανακαλεί ή να 

μην ανανεώνει την άδεια διαμονής μελών της 

οικογένειας για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 

ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 
   
  (2)  Κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης 

δυνάμει του εδαφίου (1) ο Διευθυντής εξετάζει, 

πέραν των στοιχείων του εδαφίου (4) του άρθρου 

18ΛΣΤ, τη σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος 

που διαπράχθηκε από το μέλος της οικογένειας 

σε βάρος της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας 

ασφάλειας ή τους κινδύνους που προέρχονται 

από αυτό το άτομο. 
   
  (3) Ο Διευθυντής δεν αρνείται την ανανέωση της 

άδειας παραμονής ούτε διατάσσει την 

απομάκρυνση μέλους οικογένειας με μοναδικό 

λόγο το ότι το μέλος της οικογένειας πάσχει από 

ασθένεια ή αναπηρία που παρουσιάστηκε μετά 

την έκδοση της πρώτης άδειας παραμονής. 
    
 Άσκηση                              

προσφυγής.  
18ΛΗ.  Οποιαδήποτε απόφαση του Διευθυντή για 

απόρριψη της αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση 

της άδειας παραμονής μελών της οικογένειας 

δύναται να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 
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146 του Συντάγματος.».  
   
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη  

νέων άρθρων.  

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, 

αμέσως μετά το άρθρο 19 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 

19A μέχρι 19Θ:  

 «Υποβοήθηση  

της παράνομης 

εισόδου,  

διέλευσης  

και  

παραμονής.  

19Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο με πρόθεση βοηθά 

υπήκοο τρίτης χώρας προκειμένου να εισέλθει ή να 

διέλθει το έδαφος της Δημοκρατίας ή 

οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, κατά 

παράβαση του παρόντος Νόμου ή της οικείας 

νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους, 

αντίστοιχα, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε 

περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση 

που δεν υπερβαίνει τα οκτώ χρόνια ή με χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες  

ή και με τις δύο αυτές ποινές.   
   
  (2) Πρόσωπο το οποίο με πρόθεση και με σκοπό 

την αποκόμιση κέρδους βοηθά υπήκοο τρίτης 

χώρας προκειμένου να διαμείνει στη Δημοκρατία ή 

σε άλλο κράτος μέλος, κατά παράβαση των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της οικείας 

νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους, 

αντίστοιχα, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε 

περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση 

που δεν υπερβαίνει τα οκτώ χρόνια ή με χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι  χιλιάδες λίρες 

ή και με τις δύο αυτές ποινές.    
   
  (3) Κατά την εκδίκαση των αδικημάτων που 

αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) και κατά την 

επιβολή της ποινής το Δικαστήριο θεωρεί ως 
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επιβαρυντικές σε σχέση με το διαπραχθέν αδίκημα 

τις ακόλουθες περιστάσεις: 

 

  

 

Κεφ. 154. 

3 του 1962 

43 του 1963 

41 του 1964 

69 του 1964 

70 του 1965 

5 του 1967 

58 του 1967 

44 του 1972 

92 του 1972 

29 του 1973 

59 του 1974 

3 του 1975 

13 του 1979 

10 του 1981 

46 του 1982 

86 του 1983 

186 του 1986 

111 του 1989 

236 του 1991 

6(Ι) του 1994 

3(Ι) του 1996 

99(Ι) του 1996 

36 (Ι) του 1997 

40(Ι) του 1998 

45(Ι) του 1998 

15(Ι) του 1999 

37(Ι) του 1999 

38(Ι) του 1999 

 (α) Το αδίκημα διαπράχθηκε στο πλαίσιο της 

δράσης εγκληματικής οργάνωσης κατά την 

έννοια του άρθρου 63Β του Ποινικού Κώδικα. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4111, 14/2/2007 8(I)/2007



 66 

129(Ι) του 1999 

30(Ι) του 2000 

43(Ι) του 2000 

77(Ι) του 2000 

162(Ι) του 2000 

169(Ι) του 2000 

181(Ι) του 2000 

27(Ι) του 2001  

12(Ι) του 2002 

85(Ι) του 2002 

144(Ι) του 2002 

145(Ι) του 2002 

25(Ι) του 2003 

48(Ι) του 2003 

84(Ι) του 2003 

164(Ι) του 2003 

124(Ι) του 2004  

31(Ι) του 2005 

18(Ι) του 2006 

130(Ι) του 2006.  
     
   (β)  Η διάπραξη του αδικήματος έθεσε σε 

κίνδυνο τη ζωή των υπηκόων τρίτων χωρών 

κατά των οποίων αυτό στρεφόταν.  
    
 Ηθική  

αυτουργία, 

συνέργεια, 

απόπειρα.   

19Β.-(1) Οι κυρώσεις που προβλέπονται στα 

εδάφια (1) και (2) του άρθρου 19Α για τη διάπραξη 

των εν λόγω αδικημάτων επιβάλλονται και στον 

ηθικό αυτουργό ή στο συνεργό της διάπραξης των 

αδικημάτων αυτών.  
   
  (2) Σε περίπτωση απόπειρας διάπραξης των 

αδικημάτων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και 

(2) του άρθρου 19Α, το πρόσωπο το οποίο 
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αποπειράται τη διάπραξή τους διαπράττει ποινικό 

αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει 

τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες.     
   
 Άλλες  

κυρώσεις.  
19Γ.- (1) Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για 

τη διάπραξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα 

άρθρα 19Α και 19Β του παρόντος Νόμου, το 

Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε 

άλλη ποινή, να διατάξει-  

 
   (α) τη δήμευση του μεταφορικού μέσου με το 

οποίο διεπράχθη το αδίκημα 
    
   (β) την απαγόρευση της απευθείας ή μέσω 

τρίτου προσώπου άσκησης της επαγγελματικής 

δραστηριότητας επ’ ευκαιρία της οποίας 

διεπράχθη το αδίκημα είτε μόνιμα είτε για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κρίνει σκόπιμο.  
   
  (2) Παράβαση διατάγματος Δικαστηρίου που 

εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1)(β), συνιστά 

ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση που 

δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και με 

τις δύο αυτές ποινές.   
   
 Ευθύνη  

νομικών 

προσώπων.  

19Δ.-(1) Νομικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τη  

διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 19Α και 

19Β του παρόντος Νόμου, όταν τα πρόσωπα τα 

οποία δρουν για λογαριασμό του νομικού 

προσώπου,  είτε ατομικά είτε ως μέλη οργάνου του 

νομικού προσώπου, κατέχουν στο νομικό αυτό 
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πρόσωπο ηγετική θέση βασιζόμενη- 

 
   (α) σε εξουσία εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου. ή 
    
   (β) σε εξουσία λήψης αποφάσεων για 

λογαριασμό του νομικού προσώπου. ή  
    
   (γ) σε εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του 

νομικού προσώπου.  
   
  (2) Νομικό πρόσωπο θεωρείται υπεύθυνο για τη 

διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 19Α και 

19Β,  σε περίπτωση που η ελλιπής επιτήρηση ή ο 

ελλιπής έλεγχος εκ μέρους των προσώπων που 

καθορίζονται στο πιο πάνω εδάφιο έχει καταστήσει 

δυνατή τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων για 

λογαριασμό του νομικού προσώπου από άτομο το 

οποίο τελεί υπό την εξουσία του.  
   
  (3) Η  ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει των 

πιο πάνω εδαφίων δεν αποκλείει την ποινική δίωξη 

των φυσικών προσώπων που ενεργούν ως 

αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στα 

αδικήματα του άρθρου 19Α.   
   
 Κυρώσεις  

εναντίον  

νομικών 

προσώπων.  

19Ε.-(1) Νομικό πρόσωπο το οποίο κηρύσσεται 

υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικημάτων των 

άρθρων 19Α και 19Β δυνάμει του εδαφίου (1) του 

άρθρου 19Δ υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες και το 

Δικαστήριο δύναται όπως, επιπρόσθετα με 

οποιαδήποτε άλλη ποινή, διατάξει- 
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   (α) μέτρα προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού 

από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις 
    
   (β) μέτρα προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης 

άσκησης εμπορικής δραστηριότητας 
    
   (γ) επιβολή δικαστικής εποπτείας 
    
   (δ) την έκδοση δικαστικής απόφαση διάλυσης 

του νομικού προσώπου.  
   
  (2) Νομικό πρόσωπο το οποίο κηρύσσεται 

υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικημάτων των 

άρθρων 19Α και 19Β δυνάμει του εδαφίου (2) του 

άρθρου 19Δ  υπόκειται σε χρηματική ποινή που 

δεν υπερβαίνει τις εκατό  χιλιάδες λίρες. 
   
 Επέκταση της 

δικαιοδοσίας  

των  

Δικαστηρίων.   

19ΣΤ. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του 

άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα και παρά τις 

διατάξεις του άρθρου 6 του Ποινικού Κώδικα, τα 

Δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να 

εκδικάζουν τα αδικήματα των άρθρων 19Α και 19Β, 

εφόσον τα αδικήματα έχουν διαπραχθεί -    

 
   (α) εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος της 

Δημοκρατίας 
    
   (β) από Κύπριο πολίτη 
    
   (γ) για λογαριασμό νομικού προσώπου το οποίο 

είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία∙  
    
   (δ) πάνω σε σκάφος υπό κυπριακή σημαία ή σε 
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αεροσκάφος εγγεγραμμένο δυνάμει της σχετικής 

νομοθεσίας της Δημοκρατίας κατά το χρόνο 

διάπραξης του αδικήματος.  
    
 Διεθνές  

δίκαιο για  

τους  

πρόσφυγες.  

19Ζ. Οι διατάξεις των άρθρων 19Α μέχρι 19ΣΤ 

εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της προστασίας 

που παρέχεται στους πρόσφυγες και στους αιτητές 

ασύλου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τους 

πρόσφυγες ή με άλλες διεθνείς πράξεις σχετικά με 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβανομένης ιδίως 

υπόψη της τήρησης από τη Δημοκρατία των 

διεθνών της υποχρεώσεων δυνάμει των άρθρων 

31 και 33 της Σύμβασης, η οποία αφορά τη Νομική 

Κατάσταση των Προσφύγων, που έγινε στη 

Γενεύη, στις 28 Ιουλίου 1951 και η οποία δεσμεύει 

την Κυπριακή Δημοκρατία, και περιλαμβάνει το 

Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με τον περί 

Πρωτοκόλλου επί της Νομικής Καταστάσεως των 

Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 1968.   
   
 Ανταλλαγή 

πληροφοριών 

μεταξύ των  

κρατών  

μελών.  

19Η. (1) Σε περίπτωση που περιέρχονται σε 

γνώση των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας 

παραβιάσεις των άρθρων 19Α και 19Β σε σχέση με 

άλλο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές 

ενημερώνουν σχετικά τις αντίστοιχες αρμόδιες 

αρχές του άλλου κράτους μέλους.   
   
  (2) Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές της 

Δημοκρατίας ζητούν από τις αρμόδιες αρχές άλλου 

κράτους μέλους να προβούν λόγω παράβασης των 

διατάξεων των άρθρων 19Α και 19Β του παρόντος 

Νόμου σε δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, 

κοινοποιούν με επίσημη έκθεση στις αρμόδιες 

αρχές του άλλου κράτους μέλους τις διατάξεις του 
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παρόντος Νόμου οι οποίες έχουν παραβιασθεί.   
   
 Ερμηνεία σε  

σχέση με την 

εφαρμογή  

των  

άρθρων 19Α  

μέχρι 19Η.   

19Θ. Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 19Α 

μέχρι 19Η- 

 

“κράτος μέλος” περιλαμβάνει την Ισλανδία, τη 

Νορβηγία και το Γιβραλτάρ.».  
   
 

 

 

 

 

 

 

ΛΣΜ/ΓΧ 

23.01.113.2006 
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