
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ  

 
 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - 
  
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 16,  
23.1.2004,  σ. 44. 

 (α) επαναδιατύπωσης της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Ζ του βασικού 
νόμου το οποίο μεταφέρει στο κυπριακό δίκαιο το Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο ε) της 
πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 
25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί 
μακρόν διαμένοντες», 

   
  (β) άσκησης διακριτικής ευχέρειας την οποία χορηγεί το Άρθρο 5, παράγραφος 2, της 

προαναφερόμενης Οδηγίας 2003/109/ΕΚ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
   
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 251,  
3.10.2003, σ. 12. 

 (γ) άσκησης διακριτικής ευχέρειας την οποία χορηγεί το Άρθρο 3, παράγραφος 5, της πράξης 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

   
 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 
    8 (Ι) του 2007 
 184(Ι) του 2007 
29 (Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) 
Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (που στο 
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 18Ζ του 
βασικού νόμου. 

2. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Ζ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 
από αυτήν της φράσης «σε ότι αφορά τη χρονική της διάρκεια» (όγδοη γραμμή). 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 18Θ του 
βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 18Θ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (α1):  
   
   «(α1) Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, όπως καθορίζεται 

στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, και βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής 
πραγματικότητας της Κύπρου.».  και 

   
  (β) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του σε εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσως 

μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
   
  

 
Κεφ. 113. 

9 του 1968 

«(2)  Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται να εξαιρεί αιτητή από τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α1) του εδαφίου (1), σε 
περίπτωση που ο αιτητής εργάζεται σε εταιρεία κατά την έννοια του περί Εταιρειών 
Νόμου, η οποία έχει έγκριση να απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό.  Σε τέτοια 
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76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990 
46(Ι) του 1992 
96(Ι) του 1992 
41(Ι) του 1994 
15(I)του 1995 

21(I) του 1997 
82(I) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 
  76(Ι) του 2001 

    70(Ι) του 2003  
167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004     
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 

99(Ι) του 2009. 

περίπτωση, ο αιτητής πρέπει να ικανοποιεί τις εν λόγω προϋποθέσεις κατά το στάδιο 
ανανέωσης της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 18Ι του 
βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 18Ι του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την 
παράγραφο (ιβ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιγ):  

   
  «(ιγ)  Πιστοποιητικό επιτυχίας που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από 

προφορική εξέταση για ικανοποίηση της προϋπόθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α1) του 
άρθρου 18Θ, ή άλλο ισότιμο προσόν αποδεκτό από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  
Συμμετοχή στην εξέταση επιτρέπεται με την υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία Εξετάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την καταβολή τέλους €25.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
18ΛΑ του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 18ΛA του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
 (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού της τελείας με άνω και κάτω τελεία 

και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
  
            «Νοείται ότι ο Διευθυντής έχει τη διακριτική ευχέρεια, σε περίπτωση που ο 

συντηρών απασχολείται σε εταιρεία κατά την έννοια του περί Εταιρειών Νόμου η 
οποία έχει έγκριση να απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να δέχεται αίτηση για 
οικογενειακή επανένωση όταν τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη Δημοκρατία.»∙ 
και 

  
 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (5Α): 
  
  «(5Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5), σε περίπτωση που η απόφαση 

του Διευθυντή αφορά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας με βάση την 
επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΛΑ ή την επιφύλαξη της παραγράφου (α) 
του άρθρου 18ΛΒ, η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται γραπτώς στο συντηρούντα μόλις 
καταστεί δυνατό και, εν πάσει περιπτώσει, το αργότερο εντός πέντε μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και, σε περίπτωση απόρριψης, πρέπει να είναι 
δεόντως αιτιολογημένη.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 18ΛΒ  του 
βασικού νόμου. 

6. Η παράγραφος (α) του άρθρου 18ΛΒ του βασικού νόμου τροποποιείται με την  αντικατάσταση της 
τελείας στο τέλος της με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης:  
 

  
      «Νοείται ότι ο Διευθυντής έχει τη διακριτική ευχέρεια, σε περίπτωση που ο συντηρών απασχολείται 

σε εταιρεία κατά την έννοια του περί Εταιρειών Νόμου η οποία έχει έγκριση να απασχολεί αλλοδαπό 
προσωπικό, να μην απαιτεί προηγούμενη παραμονή δύο τουλάχιστον ετών∙». 

  
Προσθήκη  νέου 
άρθρου στο 
βασικό νόμο. 

7.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 18ΛΖ αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 18ΛΖδις: 

  
 «Ιεραρχική 

προσφυγή. 
18ΛΖδις-(1) Κάθε απορριπτική απόφαση του Διευθυντή, που αφορά την άσκηση της 
διακριτικής του ευχέρειας βάσει της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΛΑ ή της 
επιφύλαξης της παραγράφου (α) του άρθρου 18ΛΒ, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή 
ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία ασκείται γραπτώς μέσα σε είκοσι μέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης στον αιτητή και 
καταγράφονται σ’ αυτήν οι λόγοι που την στηρίζουν. 

   
       (2)  Κάθε απόφαση του Διευθυντή η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) - 
   
   (α) καθίσταται εκτελεστή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για άσκηση 

ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του εδαφίου 
(1)∙ 

    
   (β) καθίσταται ανεκτέλεστη όταν ασκηθεί κατ’ αυτής εμπρόθεσμη ιεραρχική 

προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του εδαφίου (1). 
   
       (3)  Σε περίπτωση υποβολής ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο 

Υπουργός Εσωτερικών αφού ζητήσει από τον προσφεύγοντα να υποβάλει γραπτώς 
τους λόγους και τα γεγονότα που στηρίζουν την αίτησή του την εξετάζει και δύναται, 
πριν εκδώσει την απόφασή του, σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο να τον ακούσει.   

   
       (4)  Ο Υπουργός έχει εξουσία να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς που 

υπόκεινται σε αυτόν την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη 
ιεραρχική προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας 
εξέτασης, πριν την έκδοση της απόφασής του επί της ιεραρχικής προσφυγής. 

   
       (5)  Μέσα σε εξήντα μέρες από την άσκηση της ιεραρχικής προσφυγής, ο Υπουργός 

Εσωτερικών εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή του στον προσφεύγοντα, διά 
της οποίας απόφασης αποδέχεται ή απορρίπτει την ιεραρχική προσφυγή και ακυρώνει 
ή επικυρώνει, αντίστοιχα, την προσβαλλόμενη απόφαση του Διευθυντή.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 18ΜΑ του 
βασικού νόμου. 

8.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 18ΜΑ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό 
της λέξης «18ΝΖ» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «18ΝΣΤ». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, 
του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 
 

«(5)  O ιδιοκτήτης ή/και ο υπεύθυνος ή/και ο κάτοχος κατοικίας ή/και άλλου υποστατικού 
που βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ο 
οποίος εν γνώσει του και επ’ αμοιβή ή/και με σύμβαση επιτρέπει να χρησιμοποιείται η 
εν λόγω κατοικία ή/και υποστατικό ως χώρος διαμονής από αλλοδαπό που δε βρίσκεται 
νόμιμα στη Δημοκρατία είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι δεκαοκτώ μήνες ή σε πρόστιμο μέχρι τέσσερις 
χιλιάδες ευρώ ή/και στις δύο αυτές ποινές: 

  
   Νοείται ότι, αναφορικά με τη γνώση ή/και την πρόθεση του εν λόγω ιδιοκτήτη ή/και 

υπευθύνου ή/και κατόχου κατοικίας ή/και άλλου υποστατικού να διαθέσει για διαμονή 
την κατοικία ή/και το υποστατικό του σε αλλοδαπό που δε βρίσκεται νόμιμα στη 
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Δημοκρατία, συνιστά μαχητό τεκμήριο το ότι το εν λόγω πρόσωπο πριν από την 
παροχή της διαμονής προέβη σε όλες τις εύλογες και αναγκαίες ενέργειες, για να 
διαπιστώσει κατά πόσο ο εν λόγω αλλοδαπός βρίσκεται νόμιμα στο έδαφος της 
Δημοκρατίας: 

   
   Νοείται περαιτέρω ότι για συμφωνίες ή συμβόλαια που έχουν συνομολογηθεί ή 

συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2009 για παροχή διαμονής σε 
αλλοδαπό επ’ αμοιβή ή/και με σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων 
ανανέωσής τους πριν από την εν λόγω ημερομηνία, οι πρόνοιες του παρόντος εδαφίου 
τίθενται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2009.». 

  
Τροποποίηση του 
Παραρτήματος ΙΙ 
του βασικού  
νόμου. 

10. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
(α) Με την προσθήκη στο Μέρος VI αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (4), της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (5): 
 
 «(5) Μέτρα Ένταξης 
 
 Παρακαλώ όπως υποβάλετε Πιστοποιητικό επιτυχίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για 

επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, όπως καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, και βασικών στοιχείων της 
σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Κύπρου.». και 

 
(β) με την προσθήκη στην παράγραφο 1 του Οδηγού Συμπλήρωσης της Αίτησης αυτού, αμέσως μετά 

την υποπαράγραφο (δ), της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ε): 
 
 «(ε)  Πιστοποιητικό επιτυχίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για επαρκή γνώση της 

ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, όπως καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 
τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, και βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και 
κοινωνικής πραγματικότητας της Κύπρου (σε περίπτωση που ο αιτητής εργάζεται σε εταιρεία κατά 
την έννοια του περί Εταιρειών Νόμου, η οποία έχει έγκριση να απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, 
το εν λόγω πιστοποιητικό κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης 
παρουσιάζεται μόνο κατά το στάδιο ανανέωσης της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος).». 

   
Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

11.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  
      (2) Τα άρθρα 3, 4 και 10 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ σε έξι μήνες από την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
  
 
         
       
 
 
 Αρ. Φακ.:  23.01.050.141-2009 
  
 ΛΣΜ/ΤΚ/ΦΜ 
 
 
 
 
 
 
 

… του 2009. 
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