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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 
 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 155, 
18.6.2009,  
σ. 17. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
τίτλο «Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 
2009, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων 
χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης»,  

  
 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(I) του 2009 

143(I) του 2009 
153(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται 
μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη σ’ 
αυτόν νέων 
άρθρων. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 18Σ αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

  
 «Γενική επιφύλαξη 

για την εφαρμογή 
των άρθρων 18ΣΒ 
μέχρι 18ΥΒ. 

18ΣΑ.  Οι διατάξεις των άρθρων 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ 
εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες 
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων. 

   
 Ερμηνεία για τους 

σκοπούς των 
άρθρων 18ΣΒ 
μέχρι 18ΥΒ. 

18ΣΒ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΣΒ μέχρι 
18ΥΒ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια-    

   
  «απασχόληση υψηλής ειδίκευσης» σημαίνει 

απασχόληση προσώπου, το οποίο - 
    
   (α)  προστατεύεται ως μισθωτός δυνάμει του 

κυπριακού εργατικού δικαίου ή/και σύμφωνα 
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με την πρακτική της Δημοκρατίας, 
ανεξάρτητα από τη νομική σχέση, προς το 
σκοπό της άσκησης γνήσιας και 
αποτελεσματικής εργασίας για το 
λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση άλλου, 

    
   (β)  αμείβεται, και 
    
   (γ)  έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική 

γνώση, ως αποδεικνύεται από υψηλά 
επαγγελματικά προσόντα∙ 

    
  «δεύτερο κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος 

διαφορετικό από το πρώτο κράτος μέλος∙ 
   
  «Διάταγμα» σημαίνει διάταγμα που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙ 
   
 Επίσημη 

Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 157, 
15.6.2002, 
σ. 1∙ 
L 115, 
29.4.2008, 
σ. 1. 
 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002» σημαίνει την 
πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών 
διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου, της 
18ης Απριλίου 2008 και όπως περαιτέρω εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

   
  «μέλη της οικογένειας» σημαίνει τους υπηκόους τρίτων 

χωρών που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του 
άρθρου 18∙ 

   
  

59(Ι) του 2010 
114(Ι) του 2010 
126(Ι) του 2010 

3(Ι) του 2012 
37(Ι) του 2012. 

«μισθωτός» έχει την έννοια που του αποδίδει το 
εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 
 

   
  «μπλε κάρτα της ΕΕ» σημαίνει άδεια που φέρει τη 

μνεία «μπλε κάρτα της ΕΕ», βάσει της οποίας ο 
κάτοχός της δικαιούται να διαμένει και να εργάζεται 
νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος Νόμου∙ 

   
  

 
31(Ι) του 2008. 

«νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα» έχει την 
έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

   
  «Οδηγία 2009/50/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της 
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Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 157, 
15.6.2002,  
σ. 1. 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/50/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, 
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση 
υψηλής ειδίκευσης», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται∙ 

   
  «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» έχει την έννοια 

που του αποδίδει το Άρθρο 20, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και περιλαμβάνει πολίτη της Δημοκρατίας· 

   
  «πρώτο κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος το 

οποίο πρώτο χορήγησε σε υπήκοο τρίτης χώρας την 
μπλε κάρτα της ΕΕ∙ 

    
  «τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει 

πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι 
τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή, 
διά των οποίων πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση 
προγράμματος εκπαίδευσης που έπεται της 
δευτεροβάθμιας, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που 
παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο 
αναγνωρίζεται ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
από το κράτος στο οποίο βρίσκεται· για τους σκοπούς 
του παρόντος ορισμού, τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι οι 
σπουδές που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του 
διήρκησαν τουλάχιστον τρία έτη∙ 

    
  «υπήκοος τρίτης χώρας»  σημαίνει πρόσωπο που δεν 

είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια 
του Άρθρου 20, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ 

   
  «υψηλά επαγγελματικά προσόντα» σημαίνει τα 

προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και που είναι σχετικά με το 
επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη 
σύμβαση εργασίας ή τη δεσμευτική προσφορά 
εργασίας. 

  
 Πεδίο εφαρμογής 

των άρθρων 18ΣΒ 
μέχρι 18ΥΒ. 
 
 

18ΣΓ.-(1) Τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ εφαρμόζονται σε 
υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση 
εισδοχής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές, για το σκοπό της απασχόλησης 
υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου. 

  
       (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα 

άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ δεν εφαρμόζονται σε 
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υπηκόους τρίτων χωρών - 

   (α)  στους οποίους επιτρέπεται να διαμένουν 
στη Δημοκρατία δυνάμει προσωρινής 
προστασίας ή οι οποίοι ζήτησαν την άδεια 
να παραμείνουν για τον ίδιο λόγο και 
αναμένουν απόφαση σχετικά με το 
καθεστώς τους· 

    
  

 
6(Ι) του 2000 
6(I) του 2002 

53(I) του 2003 
67(I) του 2003 

9(I) του 2004 
241(I) του 2004 
154(I) του 2005 
112(I) του 2007 
122(Ι) του 2009. 

 (β)  οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας 
δυνάμει του  περί Προσφύγων Νόμου, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται ή έχουν αιτηθεί διεθνή 
προστασία δυνάμει του εν λόγω Νόμου και 
για την αίτηση των οποίων δεν έχει ληφθεί 
ακόμη τελική απόφαση· 

    
   (γ)  οι οποίοι απολαύουν προστασίας σύμφωνα 

με την κυπριακή νομοθεσία, τις διεθνείς 
υποχρεώσεις ή την πρακτική της 
Δημοκρατίας ή έχουν αιτηθεί προστασία 
σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία ή τις 
διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική της 
Δημοκρατίας και για την αίτηση των οποίων 
δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση · 

    
   (δ)  οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για διαμονή 

στη Δημοκρατία ως ερευνητές κατά την 
έννοια  των άρθρων 18ΝΘ έως 18ΟΒ, 
προκειμένου να υλοποιήσουν ερευνητικό 
σχέδιο·     

    
  

 
 
 

7(Ι) του 2007 
181(Ι) του 2011. 

 (ε)  οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άσκησαν ή 
ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα 
με τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών 
της Ένωσης και των Μελών των 
Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να 
Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· 

    
   (στ)  οι οποίοι απολαύουν του κοινοτικού 

καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σε 
κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 18Ε 
μέχρι 18ΚΗ και ασκούν το δικαίωμά τους να 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος 
προκειμένου να ασκήσουν μισθωτή ή ανε-
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ξάρτητη οικονομική δραστηριότητα· 
   (ζ)  οι οποίοι εισέρχονται στις ελεγχόμενες από 

την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, 
βάσει δεσμεύσεων οι οποίες 
περιλαμβάνονται σε διεθνή συμφωνία για τη 
διευκόλυνση της εισόδου και της 
προσωρινής διαμονής ορισμένων 
κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση 
με εμπορικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες· 

    
   (η)  οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στη Δημοκρατία 

ως εποχιακοί εργαζόμενοι· 
    
   (θ)  των οποίων η απέλαση έχει ανασταλεί για 

πραγματικούς ή νομικούς λόγους· 
    
 137(1) του 2002. 

  
 (ι)  οι οποίοι καλύπτονται από τον περί της 

Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο 
Παροχής Υπηρεσιών Νόμο, όπως αυτός 
εκάτοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 
κατά το διάστημα κατά το οποίο είναι 
αποσπασμένοι στην επικράτεια της 
Δημοκρατίας∙ 

    
   (ια) οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στη 

Δημοκρατία: 
    
     Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος 

δεν επηρεάζει την εφαρμογή των άρθρων 
18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ σε υπηκόους τρίτης 
χώρας οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη 
αίτηση ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 18ΤΑ, σε περίπτωση 
που ο Διευθυντής δεν αποφάσισε επί της εν 
λόγω αίτησης πριν τη λήξη ισχύος της: 

    
     Νοείται περαιτέρω ότι η παρούσα 

παράγραφος δεν επηρεάζει την εφαρμογή 
του άρθρου 18ΤΒ. 

   
       (3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), 

τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ δεν εφαρμόζονται σε 
υπηκόους τρίτων χωρών και στα μέλη της οικογένειάς 
τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάμει 
συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, 
αφενός, και αυτών των τρίτων χωρών, αφετέρου, 
απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας 
ισοδύναμων με τα δικαιώματα των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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       (4) Τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ δε θίγουν 

οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή/και των κρατών μελών της, αφενός, και μιας 
ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου, η οποία 
απαριθμεί επαγγέλματα προς αποκλεισμό από το 
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ για να 
διασφαλίζεται η δεοντολογική πρόσληψη σε τομείς που 
πάσχουν από έλλειψη προσωπικού, διά της 
προστασίας των ανθρώπινων πόρων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη 
των συμφωνιών αυτών. 

   
       (5)(α) Τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ δε θίγουν το 

δικαίωμα της Δημοκρατίας να εκδίδει άδειες 
παραμονής πέραν της μπλε κάρτας της ΕΕ για 
οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση. 

   
  (β) Οι άδειες παραμονής που αναφέρονται στην 

παράγραφο (α) δεν παρέχουν δικαίωμα διαμονής στα 
άλλα κράτη μέλη. 

   
  (γ) Οι άδειες διαμονής που αναφέρονται στο 

Άρθρο 3, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και 
που εκδίδονται από κράτος μέλος άλλο από τη 
Δημοκρατία, δεν παρέχουν δικαίωμα διαμονής στη 
Δημοκρατία. 

   
 Ευνοϊκότερες 

διατάξεις. 
18ΣΔ. Τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ δε θίγουν 
ευνοϊκότερες διατάξεις - 

    
   (α)  της κοινοτικής νομοθεσίας, περιλαμβα-

νομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών 
που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και μιας η 
περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου· 

    
   (β)  διμερών ή  πολυμερών συμφωνιών που 

συνάπτονται μεταξύ της Δημοκρατίας ή 
μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και 
μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, 
αφετέρου. 

   
 Κριτήρια 

 εισδοχής . 
 

18ΣΕ.-(1) Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος υποβάλλει 
αίτηση μέσω συγκεκριμένο εργοδότη για μπλε κάρτα 
της ΕΕ, όπως καθορίζεται στο άρθρο 18Τ(1), πρέπει - 

    
   (α)  να προσκομίζει έγκυρο συμβόλαιο 

απασχόλησης ή δεσμευτική προσφορά 
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εργασίας από το συγκεκριμένο εργοδότη, για 
απασχόλησή του υπηκόου τρίτης χώρας σε 
θέση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης για ένα 
τουλάχιστον έτος στη Δημοκρατία· 

    
   (β)  να προσκομίζει έγγραφο -  
     
    

 
31(Ι) του 2008. 

(i) το οποίο αποδεικνύει ότι πληροί 
τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τον περί της 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων Νόμο, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, για την άσκηση, 
από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος 
που προσδιορίζεται στο 
συμβόλαιο απασχόλησης ή στη 
δεσμευτική προσφορά εργασίας, 
και 

(ii) το οποίο είναι δεόντως 
επικυρωμένο και συνοδεύεται από 
επίσημή του μετάφραση στην 
ελληνική∙ 

     
   (γ)  σε σχέση με τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα 

επαγγέλματα, να προσκομίζει δεόντως 
επικυρώμενα έγγραφα, συνοδευόμενα από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική, που 
πιστοποιούν τα σχετικά υψηλά επαγγελματικά 
προσόντα για το επάγγελμα ή τον τομέα που 
προσδιορίζεται στο συμβόλαιο απασχόλησης ή 
στη δεσμευτική προσφορά εργασίας, όπως 
προβλέπεται στην κυπριακή νομοθεσία∙  

    
   (δ) να προσκομίζει - 
    
    (i) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, η 

περίοδος ισχύος του οποίου είναι 
τουλάχιστον δύο έτη, 

(ii) θεώρηση ή αίτηση για θεώρηση, 
εφόσον απαιτείται, και 

(iii) αποδεικτικά στοιχεία ισχύουσας άδειας 
διαμονής ή θεώρησης μακράς 
διάρκειας, αναλόγως∙ 

     
   (ε)  να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία 

ασφαλιστικής κάλυψης ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης του ιδίου ως προς όλους τους 
κινδύνους που συνήθως καλύπτονται για τους 
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πολίτες της Δημοκρατίας, όσον αφορά τις 
περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχεται 
αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχο 
δικαίωμα σε επιδόματα βάσει του συμβολαίου 
απασχόλησής του ή σε συνδυασμό με αυτό·  

    
   (η)  να μην θεωρείται ως απειλή για τη δημόσια 

τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία· 
    
 
 

 
 

 (θ)  να γνωστοποιεί, με την υποβολή της αίτησης 
για μπλε κάρτα της ΕΕ, τη διεύθυνση διαμονής 
του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές. 

  
       (2) Επιπρόσθετα από τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στο εδάφιο (1), ο ακαθάριστος ετήσιος 
μισθός που απορρέει από το μηνιαίο ή ετήσιο μισθό, ο 
οποίος προσδιορίζεται στο  συμβόλαιο απασχόλησης ή 
στη δεσμευτική προσφορά εργασίας, δεν πρέπει να 
είναι κατώτερος από το εκάστοτε σχετικό εθνικό 
κατώτατο όριο μισθού το οποίο δημοσιεύεται με 
Διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ετησίως για το σκοπό αυτό και το οποίο 
πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς μιάμιση φορά το 
ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού εντός της 
επικράτειας της Δημοκρατίας. 

  
       (3)  Κατά την εφαρμογή του εδαφίου (2), πρέπει να 

πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της 
κυπριακής νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων ή 
πρακτικών στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους 
για την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. 

   
       (4)(α) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (2) και προς 

απασχόληση σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει 
ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζομένους από τρίτες χώρες 
και τα οποία εντάσσονται στις κλάσεις 1 και 2 της 
Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Επαγγελμάτων, 
το κατώτατο όριο μισθού πρέπει να ισούται 
τουλάχιστον προς 1,2 φορές το ύψος του μέσου 
ακαθάριστου ετήσιου μισθού εντός της επικράτειας της 
Δημοκρατίας. 

  
  (β)  Η παράγραφος (α) εφαρμόζεται σε 

επαγγέλματα τα οποία καθορίζονται με Διάταγμα του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το 
οποίο Διάταγμα παραθέτει την τεκμηρίωση της κρίσης 
του εν λόγω Υπουργού περί της ύπαρξης ιδιαίτερης 
ανάγκης. 

   
  (γ)  Ο Διευθυντής κοινοποιεί ετησίως στην 
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Επιτροπή τον κατάλογο των επαγγελμάτων τα οποία 
καθορίζονται σε Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται δυνάμει 
της παραγράφου (β). 

   
       (5) Το παρόν άρθρο δεν θίγει ευνοϊκότερες 

διατάξεις των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων ή 
πρακτικών των σχετικών επαγγελματικών κλάδων για 
την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.  

   
 Όγκοι  

εισδοχής. 
 

18ΣΣΤ.-(1)  Απαγορεύεται η εισδοχή στη Δημοκρατία 
υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία εισδοχή αποσκοπεί 
στην απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. 

   
               (2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου 

(1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, με Διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να 
επιτρέπει την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εισδοχή 
υπηκόων τρίτων χωρών - 

   
  (α) κατά τομέα, επάγγελμα, ειδικότητα ή/και χώρα 

προέλευσης, και 
    
  (β) λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές 

προτεραιότητες, την κατάσταση στην αγορά 
εργασίας και τις ικανότητες υποδοχής της 
Δημοκρατίας. 

   
               (3)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν δύναται να 

αντικαθιστά ή τροποποιεί Διάταγμα που εκδίδεται 
δυνάμει του εδαφίου (2), πριν παρέλθει ένα έτος από 
την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

   
               (4)  Εντός δεκαπέντε ημερών από τη 

δημοσίευση του Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει 
του εδαφίο (2), το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώνει τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για την αιτιολογία του 
Διατάγματος. 

   
 Μπλε κάρτα  

της ΕΕ. 
 

18ΣΖ.–(1) Ο Διευθυντής χορηγεί μπλε κάρτα της ΕΕ σε 
υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο έχει υποβληθεί 
αίτηση όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
18Τ, ο οποίος υπήκοος πληροί τις απαιτήσεις του 
18ΣΕ και έναντι του οποίου ο Διευθυντής έχει λάβει 
θετική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 18ΣΗ. Οι 
αρχές της Δημοκρατίας χορηγούν στον υπήκοο τρίτης 
χώρας κάθε διευκόλυνση για την απόκτηση της 
απαιτούμενης θεώρησης. 

  
       (2)(α) Η περίοδος ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ 
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είναι ένας χρόνος.  
   
  (β) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (α), σε 

περίπτωση που το συμβόλαιο απασχόλησης καλύπτει 
περίοδο μικρότερη της προαναφερόμενης στην εν 
λόγω παράγραφο, η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται ή 
ανανεώνεται για τη διάρκεια της σύμβασης συν τρεις 
μήνες. 

  
       (3) Η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από το 

Διευθυντή, με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, τηρουμένων 
των ακόλουθων όρων: 

   
  

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L. 157, 
15.6.2002, 
σ. 1. 

 (α)  σύμφωνα με το στοιχείο α), σημεία 7.5-9, 
του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1030/2002, ο Διευθυντής αναφέρει 
στην μπλε κάρτα της ΕΕ τις προϋποθέσεις 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, σύμφωνα 
με το εδάφιο (1) του άρθρου 18ΤΓ· 

   (β)  στο σημείο «Κατηγορία άδειας» της άδειας 
παραμονής, αναγράφεται η ένδειξη «Μπλε 
κάρτα της ΕΕ». 

    
       (4) Κατά τη διάρκεια της ισχύος της, ο κάτοχος της 

μπλε κάρτας της ΕΕ - 
  
  

 
 (α)  δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ 

νέου και να διαμένει στις ελεγχόμενες από 
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές· 

  
   (β)  απολαύει των δικαιωμάτων που του 

αναγνωρίζονται δυνάμει των άρθρων 18ΣΒ 
μέχρι 18ΥΒ. 

  
 Λόγοι άρνησης. 

 
18ΣΗ.-(1) Ο Διευθυντής απορρίπτει αίτηση για μπλε 
κάρτα της ΕΕ σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

   
   (α) όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 

χώρας δεν πληροί τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 18ΣΕ∙ 

    
   (β) όταν τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν 

αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί 
ή έχουν άλλως νοθευθεί· 

    
   (γ) όταν η αίτηση είναι ασύμβατη με διάταγμα 

του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του 
άρθρου 18ΣΣΤ. 
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             (2)  Πριν αποφασίσει σχετικά με αίτηση για μπλε 
κάρτα της ΕΕ και όταν εξετάζει την ανανέωση άδειας 
σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 18ΤΓ 
κατά τα πρώτα δύο έτη νόμιμης απασχόλησης ως 
κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, ο Διευθυντής ζητά τη 
σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Τμήματος 
Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, σχετικά με την κατάσταση της αγοράς 
εργασίας, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητές του όσον 
αφορά τις προϋποθέσεις κάλυψης κενής θέσης. 

   
 
 
 
 
 

      (3) Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
προτού δώσει τη σύμφωνη γνώμη του στο Διευθυντή, 
ικανοποιείται ότι δεν είναι δυνατό να πληρωθεί η 
συγκεκριμένη κενή θέση από πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές και αποτελούν ήδη μέρος του 
εργατικού δυναμικού της, σύμφωνα με την κυπριακή ή 
κοινοτική νομοθεσία, ή από επί μακρόν διαμένοντες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιθυμούν να 
μετακινηθούν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές, για απασχόληση υψηλής 
ειδίκευσης σύμφωνα με τα άρθρα 18ΙΘ μέχρι 18ΚΕ. 

   
       (4) Ο Διευθυντής απορρίπτει αίτηση για μπλε κάρτα 

της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθούν δεοντολογικές 
προσλήψεις σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη 
ειδικευμένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής. 

  
       (5) Ο Διευθυντής απορρίπτει αίτηση για μπλε κάρτα 

της ΕΕ, εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις, 
σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία για αδήλωτη 
εργασία ή/και παράνομη απασχόληση. 

  
 Ανάκληση ή μη 

ανανέωση μπλε 
κάρτας της ΕΕ. 

18ΣΘ.–(1) Ο Διευθυντής ανακαλεί ή απορρίπτει την 
ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ που εκδίδεται βάσει 
του άρθρου 18ΣΖ σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

    
   (α)  όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει 

πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί· 
    
   (β)  όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε 

ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
εισόδου και διαμονής που προβλέπονται στα 
άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ ή διαμένει για 
σκοπούς άλλους από εκείνους για τους 
οποίους του επετράπη η διαμονή· 
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   (γ)  όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους 
περιορισμούς που προβλέπονται στα εδάφια 
(1) και (2) του άρθρου 18ΤΓ και στο άρθρο 
18ΤΔ∙ 

    
   (δ)  για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας 

ασφάλειας ή δημόσιας υγείας· 
    
   (ε)  όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ δεν 

διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή 
του και, ανάλογα με την περίπτωση, τη 
συντήρηση των μελών της οικογένειάς του, 
χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας· οι 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, αξιολογούν του πόρους 
αυτούς, ανάλογα με τη φύση και τη 
τακτικότητά τους, δύνανται δε να λαμβάνουν  
υπόψη το ύψος των κατώτατων ημεδαπών 
αποδοχών και συντάξεων, καθώς και τον 
αριθμό των μελών της οικογένειας του 
ενδιαφερομένου: 

    
     Νοείται ότι η προαναφερόμενη 

αξιολόγηση δεν πραγματοποιείται κατά την 
περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 18ΤΔ∙ 

    
   (στ)  όταν ο ενδιαφερόμενος δεν γνωστοποίησε τη 

διεύθυνσή του·  
    
   (ζ)  όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ζητεί 

κοινωνικές παροχές, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο Διευθυντής τον ενημέρωσε εκ των 
προτέρων για το θέμα αυτό. 

    
       (2) Η έλλειψη γνωστοποίησης σύμφωνα με το 

εδάφιο (3) του άρθρου 18ΤΓ ή το εδάφιο (5) του 
άρθρου 18ΤΔ δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης 
ή μη ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ, εάν ο 
κάτοχος μπορεί να αποδείξει ότι η γνωστοποίηση δε 
διαβιβάστηκε στο Διευθυντή για λόγους ανεξάρτητους 
από τη βούλησή του. 

  
 Αιτήσεις εισδοχής. 

 
 

Παράρτημα XII. 

18Τ.-(1) Αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ υποβάλλεται 
από τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας μέσω 
του εργοδότη του στο Διευθυντή, κατά τον τύπο που 
καθορίζεται στο Παράρτημα ΧΙΙ.   

  
       (2) Η αίτηση λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται μόνο 
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όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας είτε 
διαμένει εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας είτε 
διαμένει ήδη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές ως κάτοχος ισχύουσας άδειας 
διαμονής ή εθνικής θεώρησης μακράς διάρκειας. 

   
 Αιτήσεις 

ανανέωσης  
μπλε κάρτας  
της ΕΕ. 
 
Παράρτημα ΧΙΙ. 

18ΤΑ.  Αίτηση για ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ 
υποβάλλεται στο Διευθυντή από τον κάτοχο μπλε 
κάρτας της ΕΕ τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν τη 
λήξη της μπλε κάρτας της ΕΕ, κατά τον τύπο που 
καθορίζεται στο Παράρτημα ΧΙΙ.   

   
  Σε περίπτωση που η εν λόγω προθεσμία δεν τηρείται, 

η αίτηση απορρίπτεται. 
   
 Διαδικαστικές 

εγγυήσεις. 
 

18ΤΒ.–(1) Ο Διευθυντής αποφαίνεται επί του συνόλου 
της αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ και κοινοποιεί την 
απόφασή του γραπτώς στον αιτητή το συντομότερο 
δυνατό και το αργότερο εντός ενενήντα ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

   
       (2)(α) Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που 

παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκή, ο Διευθυντής ενημερώνει τον αιτητή για τις 
απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες και 
καθορίζει εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. 

   
  (β)  Η περίοδος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) 

αναστέλλεται έως ότου ο Διευθυντής λάβει τις 
απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
έγγραφα. 

  
  (γ) Εάν οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή τα 

έγγραφα δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, η αίτηση 
απορρίπτεται. 

   
       (3) Κάθε απόφαση για απόρριψη αίτησης για μπλε 

κάρτα της ΕΕ ή για μη ανανέωση ή για ανάκληση μπλε 
κάρτας της ΕΕ πρέπει- 

  
   (α)  να κοινοποιείται γραπτώς στον 

ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, μέσω 
του εργοδότη του∙ 

    
   (β)  να προσδιορίζει τους λόγους της 

απόφασης∙ και 
    
   (γ)  να αναφέρει τα δικαιώματα προσφυγής τα 

οποία έχει ο ενδιαφερόμενος, καθώς και την 
προθεσμία άσκησής τους. 
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 Πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας. 
 

18ΤΓ.–(1) Η απασχόληση ενδιαφερόμενου στην 
επικράτεια της Δημοκρατίας, ως κατόχου μπλε κάρτας 
της ΕΕ, περιορίζεται στην άσκηση αμειβόμενης 
δραστηριότητας που πληροί τις προϋποθέσεις 
εισδοχής του άρθρου 18ΣΕ. 

   
       (2) Κατά τα δύο πρώτα έτη νόμιμης απασχόλησης 

κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ στη Δημοκρατία - 
   
   (α) για την αλλαγή εργοδότη - 
    
    (i)  απαιτείται προηγούμενη γραπτή 

έγκριση του Διευθυντή, σύμφωνα με 
διαδικασία που αποφασίζει ο ίδιος 
και εντός των προθεσμιών που 
καθορίζονται στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 18ΤΒ: 

     
      Νοείται ότι, κατά την εξέταση 

του αιτήματος αλλαγής εργοδότη, 
λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του 
άρθρου 18ΣΗ, 

     
    (ii)  κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ 

υποβάλλει έγκυρο συμβόλαιο 
απασχόλησης ή δεσμευτική 
προσφορά εργασίας για θέση 
απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης· 

    
   (β)  για διαφοροποιήσεις στο εργασιακό του 

καθεστώς που επηρεάζουν τις 
προϋποθέσεις εισδοχής απαιτείται 
προηγούμενη έγκριση από το Διευθυντή. 

    
       (3) Έπειτα από τα δύο πρώτα έτη, ο 

ενδιαφερόμενος ανακοινώνει στο Διευθυντή, σύμφωνα 
με διαδικασία την οποία αποφασίζει ο τελευταίος, τις 
αλλαγές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 18ΣΕ. 

   
       (4) Τα άρθρα 18ΣΒ έως 18ΥΒ δεν επηρεάζουν 

περιορισμούς στην πρόσβαση στην απασχόληση, οι 
οποίοι περιορισμοί υφίσταντο κατά την 19η Ιουνίου 
2011, εάν η απασχόληση αυτή συνεπάγεται ακόμα και 
περιστασιακή συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας 
εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλαξη των γενικών 
συμφερόντων της Δημοκρατίας σε περιπτώσεις που, 
σύμφωνα με την ισχύουσα κυπριακή ή κοινοτική 
νομοθεσία ή το οικείο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης, οι 
δραστηριότητες αυτές προορίζονται μόνο για τους 
πολίτες της Δημοκρατίας. 
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       (5) Απαγορεύεται σε κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ η 

πρόσβαση σε δραστηριότητες απασχόλησης στις 
περιπτώσεις που, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική η 
κοινοτική νομοθεσία ή το οικείο σχέδιο υπηρεσίας της 
θέσης, οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται μόνο για 
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

   
       (6) Το παρόν άρθρο δε θίγει την αρχή της 

κοινοτικής προτίμησης, όπως διατυπώνεται στις 
σχετικές διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης του 2003 
και της Πράξης Προσχώρησης του 2005, ιδίως σχετικά 
με τα δικαιώματα των υπηκόων αυτών των κρατών 
μελών που έχουν ήδη προσχωρήσει όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

   
       (7) Για τους σκοπούς του εδαφίου (6) - 
   
  

 
35(ΙΙΙ) του 2003 
4(ΙΙΙ) του 2004. 

«Πράξη Προσχώρησης του 2003» σημαίνει την 
κυρωθείσα πράξη διά των περί της Συνθήκης 
Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της 
Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της 
Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της 
Σλοβανίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικοί) Νόμων του 2003 και 
2004∙ 

   
  

 
37(ΙΙΙ) του 2005. 

«Πράξη Προσχώρησης του 2005» σημαίνει την 
κυρωθείσα πράξη διά του περί της Συνθήκης 
Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικός) 
Νόμου του 2005. 

   
 Προσωρινή 

ανεργία. 
 

18ΤΔ.–(1) Ο Διευθυντής ανακαλεί την μπλε κάρτα της 
ΕΕ όταν η περίοδος ανεργίας του κατόχου υπερβαίνει 
τους τρεις συναπτούς μήνες ή όταν συμβαίνει άνω της 
μιας φοράς κατά την περίοδο ισχύος της μπλε κάρτας 
της ΕΕ. 

   
       (2) Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο 

(1), επιτρέπεται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να 
αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18ΤΓ. 

   
       (3) Ο Διευθυντής επιτρέπει στον κάτοχο μπλε 

κάρτας της ΕΕ να παραμένει στις ελεγχόμενες από τη 
Δημοκρατία περιοχές χωρίς δικαίωμα απασχόλησης 
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έως τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης της 
απαιτούμενης έγκρισης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του 
άρθρου 18ΤΓ. 

   
       (4) Με την ανακοίνωση στο Διευθυντή, σύμφωνα με 

το εδάφιο (3) του άρθρου 18ΤΓ, τερματίζεται αυτόματα 
η περίοδος ανεργίας. 

   
  (5) Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ, αμέσως μετά τον 

τερματισμό της απασχόλησής του, ανακοινώνει την 
έναρξη της περιόδου ανεργίας στο Διευθυντή, 
σύμφωνα με διαδικασία που αποφασίζει ο  Διευθυντής. 

   
 Ίση μεταχείριση. 

 
18ΤΕ.-(1) Οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ απολαύουν 
ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας 
όσον αφορά - 

    
   (α)  τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων 

των όρων αμοιβής και απόλυσης, καθώς και 
τις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία· 

    
   (β)  την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της 

προσχώρησης και της συμμετοχής σε 
οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή 
οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, 
περιλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων 
που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, 
με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην 
κυπριακή νομοθεσία για τη δημόσια τάξη και 
τη δημόσια ασφάλεια· 

    
   (γ)  την εκπαίδευση και την επαγγελματική 

κατάρτιση· 
    
  

 
31(Ι) του 2008. 

 
68(Ι) του 1996 

  48(Ι) του 1998 
111(Ι) του 2000 
219(Ι) του 2002 
  38(Ι) του 2003 
    1(Ι) του 2004 
  26(Ι) του 2006 
  87(Ι) του 2009 
107(Ι) του 2011 

  28(Ι) του 2012. 

 (δ)  την αναγνώριση των διπλωμάτων, 
πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών 
προσόντων, σύμφωνα με τον περί 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 
Νόμο, σύμφωνα με τον περί Αναγνώρισης 
Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών 
Πληροφοριών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται και τις 
σχετικές διαδικασίες· 

    
  

 
 
 

 (ε)  τις διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας 
σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής 
ασφάλισης όπως ορίζονται στην πράξη της 
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Επίσημη                   
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L. 200,        
7.6.2004, 
 σ. 1 
 L 338, 
 22.12.2010, 
 σ. 35. 

. 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L. 124, 
20.5.2003, 
σ. 1∙ 
L. 344, 
29.12.2010, 
σ. 1 
   
 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για το 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας» όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ∙ 1244/2010 
και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται·  εφαρμόζονται ανάλογα οι 
ειδικές διατάξεις της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του 
Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, για την 
επέκταση των διατάξεων του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από 
τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της 
ιθαγένειάς τους», όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 
2010, και όπως περαιτέρω εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

    
   (στ)  με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών 

συμφωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών 
με κεκτημένα δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του 
νόμου συντάξεων γήρατος, στο ύψος που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους 
που οφείλει τη σύνταξη, στην περίπτωση 
μετακίνησης του παραλήπτη σε τρίτη χώρα,  

    
   (ζ)  την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 

την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που 
τίθενται στη διάθεση του κοινού, 
περιλαμβανομένων των διαδικασιών για την 
πρόσβαση σε στέγαση, καθώς και των 
υπηρεσιών ενημέρωσης και παροχής 
συμβουλών που παρέχει η Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης· 

    
   (η)  την ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές, εντός των ορίων 
που προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία. 

   
       (2) Οι παράγραφοι (γ) και (ζ) του εδαφίου (1), δεν 

εφαρμόζονται όσον αφορά υποτροφίες, σπουδαστικά 
δάνεια και άλλες παροχές και δάνεια στο πλαίσιο της 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 
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επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τις διαδικασίες 
για την παροχή στέγης. 

       (3)(α) Αναφορικά με την παράγραφο (γ) του 
εδαφίου (1) - 

   
   (i) η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές και τις 

μεταδευτεροβάθμιες σπουδές μπορεί να 
εξαρτηθεί από ειδικά προαπαιτούμενα, 
σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία· 

(ii) εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης διαμονή 
του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ ή του 
μέλους της οικογένειάς του για το οποίο 
ζητεί παροχές  ευρίσκεται στις ελεγχόμενες 
από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές. 

   
  (β)  Η παράγραφος (ζ) του εδαφίου (1), δε θίγει 

την ελευθερία του συμβάλλεσθαι βάσει του κοινοτικού 
και κυπριακού δικαίου. 

   
       (4) Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται 

στο εδάφιο (1), δε θίγει το δικαίωμα του Διευθυντή να 
ανακαλεί την μπλε κάρτα της ΕΕ ή να αρνείται την 
ανανέωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 18ΣΘ. 

   
       (5) Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ μετακινείται 

στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με 
το άρθρο 18ΤΘ και δεν έχει ληφθεί ακόμη ευνοϊκή 
απόφαση σχετικά με τη χορήγηση μπλε κάρτας της 
ΕΕ, η ίση μεταχείριση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) 
εφαρμόζεται μόνο αναφορικά με τις παραγράφους (β) 
και (δ) του εν λόγω εδαφίου.  

   
 Μέλη της 

οικογένειας. 
 

18ΤΣΤ.-(1)  Τα άρθρα 18ΚΘ μέχρι 18ΛΗ 
εφαρμόζονται, τηρουμένων των παρεκκλίσεων που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

   
       (2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου 

(1) του άρθρου 18ΚΙ και της παραγράφου (α) του 
άρθρου 18ΛΒ, η οικογενειακή επανένωση δεν 
εξαρτάται από την απαίτηση όπως ο κάτοχος μπλε 
κάρτας της ΕΕ έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει 
δικαίωμα μόνιμης διαμονής ούτε από την απαίτηση να 
έχει ελάχιστη περίοδο διαμονής. 

   
       (3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων 

(5) και (5Α) του άρθρου 18ΛΑ, οι άδειες διαμονής για 
τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, το 
αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
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υποβολής της αίτησης. 
   
       (4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων 

(2) και (3) του άρθρου 18ΛΓ, η διάρκεια ισχύος των 
αδειών διαμονής των μελών οικογένειας είναι η ίδια με 
τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής που 
χορηγούνται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ, στο 
μέτρο που το επιτρέπει η περίοδος ισχύος των 
ταξιδιωτικών τους εγγράφων. 

   
       (5) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου 

(3) του άρθρου 18ΛΔ, η πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας δεν τίθεται σε περιορισμό για οποιαδήποτε 
περίοδο. 

   
 Καθεστώς  

επί μακρόν 
διαμένοντος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
για τους κατόχους 
μπλε κάρτας της 
ΕΕ. 

18ΤΖ.-(1) Τα άρθρα 18ΣΤ μέχρι 18ΚΗ σχετικά με το 
καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί 
μακρόν διαμένοντες εφαρμόζονται με τις παρεκκλίσεις 
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

   
       (2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου 

(1) του άρθρου 18Η, στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ, 
που χρησιμοποίησε τη δυνατότητα η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 18ΤΘ, επιτρέπεται να σωρεύει 
περιόδους διαμονής σε διαφορετικά κράτη μέλη 
προκειμένου να εκπληρώσει την απαίτηση σχετικά με 
τη διάρκεια της διαμονής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

    
   (α)  πέντε έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής 

στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, και 

    
   (β)  δύο έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, 

αμέσως πριν από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης, ως κατόχου μπλε κάρτας 
της ΕΕ, στις ελεγχόμενες από την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. 

    
       (3) Για τον υπολογισμό της περιόδου νόμιμης και 

αδιάλειπτης διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 
(β), του εδαφίου (2) του άρθρου 18Η, περίοδοι 
απουσίας από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται 
στο εδάφιο (2)(α) του παρόντος άρθρου, εάν είναι 
μικρότερες από δώδεκα συναπτούς μήνες και δεν 
υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ μήνες εντός της 
περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α) του 
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παρόντος άρθρου· το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος μπλε 
κάρτας της ΕΕ δεν χρησιμοποίησε τη δυνατότητα που 
προβλέπεται στο άρθρο 18ΤΘ. 

   
       (4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της 

παραγράφου (α), του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΙΓ, 
παρατείνεται στους είκοσι τέσσερις (24) διαδοχικούς 
μήνες η περίοδος απουσίας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση η οποία επιτρέπεται σε επί μακρόν διαμένοντα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος κατέχει άδεια 
διαμονής μακράς διαρκείας με αναγραφόμενη την 
παρατήρηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του 
άρθρου 18ΤΗ, και στα μέλη της οικογένειάς του, στα 
οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν 
διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

   
       (5) Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα εδάφια 

(3) και (4) εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας 
προσκομίζει στο Διευθυντή στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι απουσίασε από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για να ασκήσει μισθωτή ή ανεξάρτητη 
οικονομική δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική 
υπηρεσία ή να σπουδάσει στη χώρα καταγωγής του. 

   
       (6) Τα άρθρα 18ΤΕ(1)(στ) και 18ΤΣΤ εξακολουθούν 

να εφαρμόζονται στους κατόχους άδειας διαμονής 
μακράς διάρκειας με αναγραφόμενη την παρατήρηση 
που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΤΗ, κατά 
περίπτωση, και μετά που ο κάτοχος της μπλε κάρτας 
της ΕΕ έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν 
διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  
 Άδεια διαμονής 

μακράς διαρκείας. 
 

18ΤΗ.-(1) Στους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ, οι 
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 18ΤΖ για την απόκτηση του καθεστώτος του επί 
μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
χορηγείται από το Διευθυντή άδεια διαμονής κατά την 
έννοια του Άρθρου 1, παράγραφος 3, στοιχείο α), του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002. 

   
       (2) Στο σημείο «Παρατηρήσεις» της άδειας 

διαμονής, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), 
αναγράφεται από το Διευθυντή η ένδειξη «Πρώην 
κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ». 

   
 Προϋποθέσεις 

διαμονής στη 
Δημοκρατία ως 
δεύτερο κράτος 
μέλος και 

18ΤΘ.-(1) Με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών 
νόμιμης διαμονής του σε πρώτο κράτος μέλος άλλο 
από τη Δημοκρατία ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, ο 
ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειας του 
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επανεισδοχή  στη 
Δημοκρατία ως 
πρώτο κράτος 
μέλος. 

δικαιούνται να μετακινηθούν στις ελεγχόμενες από την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για το σκοπό της 
απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

   
  

 
 
 
 
Παράρτημα ΧΙΙ. 

     (2) Εντός ενός μηνός το αργότερο μετά την είσοδο 
στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές , ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ υποβάλλει 
μέσω του εργοδότη του στο Διευθυντή αίτηση, κατά τον 
τύπο του Παραρτήματος ΧΙΙ, για μπλε κάρτα της ΕΕ και 
προσκομίζει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 
18ΣΕ. 

   
       (3) Απαγορεύεται στον αιτητή να εργάζεται πριν 

ληφθεί θετική απόφαση επί της αίτησής του. 
   
       (4) Η αίτηση επιτρέπεται να υποβάλλεται στο 

Διευθυντή ενώ ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ διαμένει 
ακόμη στην επικράτεια του πρώτου κράτους μέλους. 

   
       (5) Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο 

άρθρο 18ΤΒ, ο Διευθυντής διεκπεραιώνει την αίτηση 
και ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή και το πρώτο 
κράτος μέλος για την απόφασή του είτε - 

    
   (α)  να εκδώσει μπλε κάρτα της ΕΕ και να 

επιτρέψει στον αιτητή να διαμείνει στις 
ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές για απασχόληση 
υψηλής ειδίκευσης, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο και υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 18ΣΖ έως 18ΤΕ, ή 

    
   (β)  να αρνηθεί την έκδοση μπλε κάρτας της ΕΕ 

και να υποχρεώσει τον αιτητή και τα μέλη 
της οικογένειας του, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται από την 
κυπριακή νομοθεσία, περιλαμβανομένων 
των διαδικασιών απομάκρυνσης, να 
εγκαταλείψει τη Δημοκρατία εάν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο. 

  
         (6) Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί 

από το πρώτο κράτος μέλος λήγει κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, ο Διευθυντής δύναται να χορηγεί 
προσωρινή άδεια παραμονής, η οποία να επιτρέπει 
στον αιτητή να εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα τις 
ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
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περιοχές, έως ότου ληφθεί απόφαση για την αίτηση. 
  
       (7) Ο αιτητής και ο εργοδότης του, είναι μαζί και 

ξεχωριστά υπεύθυνοι για τα έξοδα επιστροφής ή/και 
επανεισδοχής του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ 
καθώς και των μελών της οικογένειας του, 
περιλαμβανομένων και των εξόδων που καλύφθηκαν 
ενδεχομένως από δημόσιους πόρους σύμφωνα με την 
παράγραφο (β) του εδαφίου (5) ή του εδαφίου (9). 

  
       (8) Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το 

Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εφαρμόζει όγκους 
εισδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18ΣΣΤ. 

   
       (9)  Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι πρώτο 

κράτος μέλος, η Δημοκρατία δέχεται αμέσως εκ νέου 
χωρίς διατυπώσεις τον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ, 
όταν - 

   
   (α) δεύτερο κράτος μέλος λάβει απόφαση 

σύμφωνα με το Άρθρο 18, παράγραφος 4, 
στοιχείο β), της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, ή 

    
   (β) η μπλε κάρτα της ΕΕ, την οποία χορήγησε ο 

Διευθυντής, λήγει ή ανακαλείται κατά τη 
διάρκεια εξέτασης από δεύτερο κράτος 
μέλος αίτησης η οποία υποβάλλεται στο 
τελευταίο σύμφωνα με το Άρθρο 18 της 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

  
 Το άρθρο 18ΤΔ του παρόντος Νόμου εφαρμόζεται 

κατά την επανεισδοχή. 
  
       (10) Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος 

μπλε κάρτας της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τα μέλη της 
οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας 
μετακίνησης σε άλλο κράτος μέλος, ως «πρώτο κράτος 
μέλος» νοείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
και του άρθρου 18Υ, το κράτος μέλος από το οποίο ο 
ενδιαφερόμενος αναχωρεί και ως «δεύτερο κράτος 
μέλος» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει 
αίτηση διαμονής. 

  
 Διαμονή των μελών 

της οικογένειας στη 
Δημοκρατία ως 
δεύτερο κράτος 
μέλος. 
 

18Υ.-(1) Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ 
μετακινείται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 18ΤΘ, και όταν η οικογένειά του είχε ήδη 
συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, τα μέλη της 
οικογένειάς του δικαιούνται να τον συνοδεύουν ή να 
επανενώνονται μαζί του. 
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Παράρτημα ΙΙΙ. 

     (2) Εντός ενός μηνός το αργότερο από την είσοδο 
στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές, τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας του 
κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ ή ο συντηρών 
κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ, υποβάλλουν στο 
Διευθυντή, κατά τον τύπο του Παραρτήματος ΙΙΙ, αίτηση 
για άδεια διαμονής μέλους της οικογένειας. 

   
       (3) Όταν η άδεια διαμονής των μελών της 

οικογένειας, η οποία έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος 
μέλος, λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή δεν 
παρέχει πλέον στον κάτοχό της το δικαίωμα να 
διαμένει νόμιμα στην επικράτεια της Δημοκρατίας, ο 
Διευθυντής επιτρέπει τη διαμονή στις ελεγχόμενες από 
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, χορηγώντας 
προσωρινή άδεια παραμονής η οποία επιτρέπει στο 
ενδιαφερόμενο μέλος της οικογένειας να εξακολουθεί 
να διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές μαζί με τον 
κάτοχο της μπλε κάρτας της ΕΕ, έως ότου ο 
Διευθυντής αποφασίσει για την αίτηση. 

   
       (4) Τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας πρέπει 

να προσκομίζουν με την αίτηση για άδεια διαμονής - 
   

   (α)  την άδεια διαμονής τους στο πρώτο κράτος 
μέλος και ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο ή 
επικυρωμένα αντίγραφά τους, καθώς και 
θεώρηση, εφόσον απαιτείται· 

    
   (β)  αποδεικτικά στοιχεία ότι είχαν διαμείνει ως 

μέλη της οικογένειας κατόχου μπλε κάρτας 
της ΕΕ στο πρώτο κράτος μέλος· 

    
   (γ)  αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν 

ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
που καλύπτει το σύνολο των κινδύνων οι 
οποίοι συνήθως καλύπτονται σε 
ασφαλιστικά συμβόλαια για πολίτες της 
Δημοκρατίας ή ότι ο κάτοχος της μπλε 
κάρτας της ΕΕ διαθέτει ανάλογη ασφάλιση 
γι’ αυτούς. 

    
       (5) Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ πρέπει να 

παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει - 
    
   (α)  κατάλυμα το οποίο θεωρείται κανονικό για 

αντίστοιχη οικογένεια στην αυτή επαρχία και 
το οποίο πληροί τις γενικές προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν στη 
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Δημοκρατία∙ 
    
   (β)  σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς 

για τη συντήρηση του ιδίου και των μελών 
της οικογένειάς του, χωρίς να απαιτείται 
προσφυγή στην κοινωνική πρόνοια της 
Δημοκρατίας· ο Διευθυντής αξιολογεί τους 
πόρους αυτούς, ανάλογα με τη φύση και την 
τακτικότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη το 
ύψος των κατώτατων αποδοχών και 
συντάξεων στη Δημοκρατία, καθώς και τον 
αριθμό των μελών της οικογένειας του 
κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ. 

 
       (6) Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

18ΤΣΤ εξακολουθούν να εφαρμόζονται, τηρουμένων 
των αναλογιών. 

 
       (7) Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο 

πρώτο κράτος μέλος, εφαρμόζεται το άρθρο 18ΤΣΤ 
του παρόντος Νόμου. 

  
 Εκτελεστικά μέτρα. 

 
18ΥΑ.-(1) Ο Διευθυντής ανακοινώνει στην Επιτροπή 
και τα άλλα κράτη μέλη, εάν θεσπίστηκαν νομοθετικά ή 
κανονιστικά μέτρα όσον αφορά το άρθρο 18ΣΣΤ, τα 
εδάφια (2) και (3) του άρθρου 18ΣΗ ή/και το εδάφιο (7) 
του άρθρου 18ΤΘ. 

   
       (2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ενεργεί 

σύμφωνα με την παράγραφο (γ), του εδαφίου (1) του 
άρθρου 18ΣΗ κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα λοιπά 
κράτη μέλη δεόντως αιτιολογημένη απόφαση που 
αναφέρει τις σχετικές χώρες και τομείς. 

   
 
 
 

      (3)(α) Κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότερα 
από την 19η Ιουνίου 2013, η αρμόδια αρχή 
ανακοινώνει στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 στατιστικά στοιχεία για 
τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους 
χορηγήθηκε μπλε κάρτα της ΕΕ και, εφόσον είναι 
δυνατόν, των οποίων η εν λόγω κάρτα ανανεώθηκε ή 
ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους, με μνεία της ιθαγένειάς τους και, 
εφόσον είναι δυνατόν, του επαγγέλματός τους· τα 
στατιστικά στοιχεία για τα μέλη της οικογένειας που 
έγιναν δεκτά ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο, εκτός 
από τις πληροφορίες για το επάγγελμά τους· για τους 
κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ και τα μέλη της 
οικογένειάς τους που έγιναν δεκτοί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 18ΤΘ 18Υ, 18ΥΑ, οι 
παρεχόμενες πληροφορίες διευκρινίζουν επίσης στο 
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μέτρο του δυνατού, το κράτος μέλος προηγούμενης 
διαμονής. 

  
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 199, 
31.7.2007, 
σ. 23. 

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), ο 
όρος «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007» σημαίνει την 
πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 
2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη 
μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 311/76 του 
Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους 
αλλοδαπούς εργαζομένους», όπως εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

  
       (4) Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 

18ΣΕ(2), γίνεται παραπομπή στα δεδομένα της 
Επιτροπής (Eurostat) και, κατά περίπτωση, στα 
κυπριακά δεδομένα. 

  
 Σημεία επαφής. 18ΥΒ.-(1) Ο Διευθυντής ορίζει σημεία επαφής, τα 

οποία είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και τη 
διαβίβαση των πληροφοριών και εγγράφων που 
αναφέρονται στα άρθρα 18ΤΖ, 18ΤΘ και 18ΥΑ. 

  
       (2) Ο Διευθυντής παρέχει την κατάλληλη 

συνεργασία κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών και 
των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).». 

   
Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος 
ΙΙΙ του βασικού 
νόμου. 

3. Το Παράρτημα ΙΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση σ’ αυτό των φράσεων «(Άρθρο 18ΛΑ)» και «Αίτηση για 
Οικογενειακή Επανένωση», αμέσως κάτω από τον τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙΙ» με τις φράσεις «(Άρθρα 18ΛΑ και 18Υ)» και «Αίτηση για άδεια εισόδου 
ή/και διαμονής, για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης», αντίστοιχα.  

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη στο 
τέλος του 
του νέου 
Παραρτήματος 
ΧΙΙ. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
Παράρτημα ΧΙ αυτού, του νέου Παραρτήματος ΧΙΙ, το οποίο παρατίθεται 
στον Πίνακα του παρόντος Νόμου: 

 
 
 
 
 
 

ΕΗ/ΕΠ. 
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Πίνακας
(άρθρο 3)

«Παράρτημα ΧΙΙ 
(άρθρα 18Τ και 18ΤΘ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
MINISTRY OF INTERIOR

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

(Άρθρα 18ΤΑ και 18ΤΒ)
The Aliens and Immigration Law

APPENDIX XIII
(Articles 18ΤΑ and 18TB)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

APPLICATION FOR ACQUISITION/RENEWAL OF THE EU BLUE CARD
IN THE REPUBLIC
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
MINISTRY OF INTERIOR

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII (Άρθρα ΤΑ και ΤΒ)
The Aliens and Immigration Law APPENDIX XIII (Articles ΤΑ and TB)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

APPLICATION FOR ACQUISITION/RENEWAL OF THE EU BLUE CARD 
IN THE REPUBLIC

ΜΕΡΟΣ I: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ / PART I: APPLICANT’S PARTICULARS
1. Αιτητής / Name of Applicant Να συμπληρωθεί με ΜΑΥΡΟ ή ΜΠΛΕ μελάνι ΜΟΝΟ.

When completing this form, PRINT IN BLUE OR BLACK INK
Επώνυμο / Surname 2. Ημ. Γέννησης / Date Of

Birth
(ηη/μμ/χχχχ)             (dd/mm/yyyy)

Για Υπηρεσιακή Χρήση 
Μόνο
For Official Use Only

Όνομα(τα) / Name(s) Πατρικό ή άλλο Επώνυμο / Middle or 
Other Surname

3. Φύλο / Sex 4. Τόπος Γέννησης (Πόλη και Χώρα) /
Place Of Birth (City and Country)

5. 
Υπηκοότητα / 
Nationality

6. Διαβατήριο /
Passport

7. Α.Κ.Α./
Social 
Insurance 
No.

ΑΡΡΕΝ
MAL E

ΘΗΛΥ
FEMALE

Αριθμός/No. Ημ. Λήξης /
Date of 
Expiration

8. Οικογενειακή Κατάσταση / Family Status 9. Διεύθυνση Διαμονής στην Κύπρο / Residence
Address in Cyprus

ΑΓΑΜΟΣ/Η
SINGLE

EΓΓΑΜΟΣ/Η
MARRIED

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ
/Η
DIVORCED

ΧΗΡΟΣ/Α
WIDOW/ER

ΣΕ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
SEPARATED

Οδός και Αριθμός / Street and Number Αρ. Διαμ. / 
Apt. Nο.

10. Ηλεκτρονική Διεύθυνση / E-mail Address
(Προαιρετική / Optional)

Πόλη ή Κοινότητα 
/Town or Village

Ταχ. Κώδικας /
Postal Code

Επαρχία / 
District

Ταx. Διεύθυνση (Εάν είναι η ίδια με πιο πάνω αναγράψτε “ Ίδια με πιο 
άνω”)
Postal Address (If same as Residence address write “Same As Above”)

11. Τηλ. Οικίας / Home Telephone 12. Τηλ. Εργασίας / Work 
Tel.

13. Τηλεομοιότυπο / Fax 
Number
(Προαιρετικό / Optional)

14. Υπογραφή / Signature


Υπογραφή Αιτητή / Applicant’s Signature

Ημερομηνία / Date

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΙΤΗΤΗ (Εάν εφαρμόζεται)

PART II: PARTICULARS OF THE SPOUSE (if applicable)
1. Στοιχεία Συζύγου / Name of Spouse Σε περίπτωση πολυγαμικού γάμου, αριθμός γάμων που είναι σε ισχύ

In case of a polygamous marriage, number of marriages in force
Επώνυμο / Surname 2. Ημ. Γέννησης /

Date Of Birth
3. Τόπος Γέννησης
(Πόλη και Χώρα) /
Place Of Birth
(City and Country)

4. Υπηκοότητα /
Nationality

5. Διαβατήριο
(Αρ. και Ημερ. Λήξης ) /
Passport
(No. and Date of 
Expiration)

Όνομα(τα) / Name(s) Πατρικό ή άλλο Επώνυμο /
Middle or Other Surname

6. Χώρα Διαμονής /
Country of 
Residence

7. Αρ. Φακέλου /
File No.

8. Αρ. Δελτίου /
Alien Cert. No.

9. Ημερ. Λήξης άδειας
παραμονής /
Exp. Date of Residence 
Permit

10. Υπογραφή και Ημερομηνία /
Signature and Date

Εάν η/ο συζυγός σας διαμένει μαζί σας στην Κύπρο παρακαλώ συμπληρώσατε τα πιο κάτω στοιχεία της/του συζύγου σας 7,8,9
Ιf your spouse is residing with you in Cyprus, Please give the following information about your spouse 7,8,9


Υπογραφή Συζύγου / Spouse’s Signature Ημερ./Date

EL / EN

[Form M.B.C.1]

Υποβάλετε δύο πρόσφατες
έγχρωμες φωτογραφίες

Submit two recent,
coloured photographs
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Πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά του αιτητή/αιτήτριας συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται εκτός Κύπρου 
Information regarding the applicant’s children, including those who reside outside of Cyprus 
 
1. Όνομα και 
Επώνυμο / 
Name and Surname 

2. Υπηκοότητα / 
Nationality 3. Ημερ. Γέννησης / 

Date of Birth 4. Αρ. Διαβατηρίου / 
Passport No. 5. Φύλο / 

Sex 6.Χώρα Διαμονής / 
Country of Residence 7. Οικογενειακή 

Κατάσταση / 
Marital Status 

       

Σε περίπτωση που κάποιο/α από τα παιδιά σας βρίσκεται/ονται στην Κύπρο, συμπληρώστε για το καθένα ξεχωριστά τα πιο κάτω. Παρακαλώ όπως υποβάλετε πιστοποιημένα 
αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης ή απόφασης δικαστηρίου σε περίπτωση υιοθεσίας ή γονικής μέριμνας, καθώς και αντίγραφο άδειας παραμονής τους στη Δημοκρατία. 
In case that any of your children live in Cyprus, give the following information about each one separately. Please submit certified birth copies or decision of the court in case of adoption or 
parental care as well as copy of their residence permit in the Republic. 
 
1. Όνομα και 
Επώνυμο / 
Name and Surname 

2. Αρ. Φακέλου - ΔΕΑ 
/ File No. - A.R.C 3. Καθεστώς 

Παραμονής / 
Status of Residence 

4. Ημερ. Λήξης Άδειας Παραμονής / 
Expiry Date of Residence Permit 5. Ημερ. Τελευταίας άφιξης στην Κύπρο / 

     

 
ΜΕΡΟΣ IΙΙ: ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
Παρακαλώ αναφέρετε το είδος του καταλύματος που στεγάζεστε και επισυνάψετε στο μέρος αυτό τους πιο πρόσφατους λογαριασμούς τηλεφώνου, ρεύματος και νερού που έχετε 
πληρώσει. 
PART IΙΙ: APPLICANT’S ACCOMMODATION 
Please refer to the kind of accommodation, where you reside and submit in this part the most recent phone, electricity or water bills that you have paid.  
Ιδιόκτητη Οικία/Διαμέρισμα 
(επισυνάψετε τίτλο ιδιοκτησίας) 
Private House/Apartment 
(submit title 

 Ενοικιαζόμενη Οικία/Διαμέρισμα 
(επισυνάψετε ενοικιαστήριο έγγραφο) 
Rented House/Apartment 
(submit contract) 

 

Παρεχόμενο κατάλυμα από εργοδότη 
(επισυνάψετε περιγραφή καταλύματος πιστοποιημένη από κοινοτάρχη ) 
Accommodation provided from the employer 
(submit accommodation description of the dwelling certified by the Chairman of 
your local authority) 

 Διαμονή εντός της οικίας του εργοδότη 
(επισυνάψετε ενοικιαστήριο έγγραφο)  

 
ΜΕΡΟΣ ΙV: ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 
Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τελευταία άδεια παραμονής που σας έχει ήδη εκδοθεί στη Δημοκρατία και παρουσιάστε αντίγραφό της. 

PART ΙV: APPLICANT’S RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OR IN OTHER MEMBER STATE 
Please give the following details about your last residence permit which has already been issued for you in the Republic and submit a copy of it. 
Αρ. Φακέλου 
File Number 

 
 

Αρ. Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού 
Alien’s Registration Certificate Number (ARC No.) 

 
 

Ημερομηνία τελευταίας άφιξης στην Κύπρο 
Date of last entry into Cyprus 

 
 

Ημερομηνία λήξης άδειας παραμονής στην Κύπρο 
Date of expiry of residence permit in Cyprus 

 
 

Καθεστώς παραμονής στην Κύπρο 
Residence status in Cyprus 

 
 

Αν είστε κάτοχος άδειας παραμονής σε άλλο κράτος μέλος (παρουσιάστε αντίγραφο) 
If you hold a residence permit in other member state (submit a copy). 
Ημερομηνία έκδοσης άδειας παραμονής 
Residence permit issued on 

 
 

Ημερομηνία λήξης άδειας παραμονής 
Residence permit expires on 

 
 

Καθεστώς Παραμονής 
Residence status 

 
 

Χώρα έκδοσης 
Country of issue 
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ΜΕΡΟΣ V: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 
Παρακαλώ υποβάλετε πιστοποιημένες βεβαιώσεις για τα πιο κάτω: 

PART V: ACADEMIC/VOCATIONAL QUALIFICATIONS AND VOCATIONAL PERMITS OF THE 
APPLICANT 
Please submit certificates for the following: 
(1) Εκπαίδευση (Δημοτική, Μέση, Ανώτερη και Ανώτατη) 
Education (Primary, Secondary, Higher) 

Σχολές στις οποίες φοιτήσατε κατά χρονολογική σειρά 
αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη 

Schools where you have studied, beginning with the most 
recent one 

Έτη φοίτησης 
Years of studies 

Απολυτήριο/δίπλωμα/τίτλος/ 
πιστοποιητικό που αποκτήσατε 

Diploma/Title/Certificate of studies 
you 

Από / From Μέχρι / To 

   

(2) Επαγγελματικά Προσόντα (περιλαμβανομένων πιστοποιητικών γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών) 
Vocational Qualifications (including computer knowledge certificate) 

Προσόντα 
Qualifications 

Ινστιτούτο 
Institute 

Έτος απόκτησης Προσόντων 
Year when qualifications were 

obtained 
 `  

(3) Επαγγελματικές άδειες 
Vocational Permits 

Άδεια 
Permit 

Ινστιτούτο/Σύνδεσμος 
Institute / Association 

Έτος Απόκτησης Άδειας 
Year when Permit was obtained 
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ΜΕΡΟΣ VI: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία της κατηγορίας στην οποία εμπίπτετε και υποβάλετε σε όλες τις περιπτώσεις φορολογικές δηλώσεις από την άφιξη σας στη Δημοκρατία και 
πιστοποιητικό 
διευθέτησης φορολιγικών υποχρεώσεων, κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όλη τη διάρκεια εργασίας σας στην Κύπρο και κατάσταση τραπεζικών 
καταθέσεων. 

PART VI: INCOME OF THE APPLICANT IN THE REPUBLIC 
Please fill in the details in the parts that concern you and submit in every case income tax declarations since your first arrival in the Republic and a certificate of tax payments, Social 
Insurance 
Contributions for the time of your work in Cyprus and a statement of money deposit at the bank. 
1. Άσκηση Μισθωτής Εργασίας 
(στην περίπτωση αυτή υποβάλετε χαρτοσημασμένο συμβόλαιο ανοικτής διάρκειας ή διάρκειας τουλάχιστο δεκαοχτώ 
μηνών) 
Employed Work 
(in this case submit a stamped contract of open duration or of at least 18 months) 
Όνομα και διεύθυνση Εργοδότη / Employer’s name and address : 

 
Όνομα Εταιρείας / Company’s name: 
 

 
Διεύθυνση Εταιρείας / Company’s address: 
 

 
Τηλ. - Φαξ / Tel. - Fax: 

Αριθμός Μητρώου Εργοδότη / Employer’s Register Number: 

 
Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας / Sector of Economic Activity: 
 

 
Θέση που έχει προσφερθεί στον αιτητή / Job offered to the applicant: 
 

 
Διάρκεια εργοδότησης / Period of Employment: Μισθός (μηνιαίος) / Salary (monthly): 

 
 
3. Δήλωση εισοδημάτων από άλλες πηγές εκτός απασχόλησης, π.χ. Τραπεζικοί λογαριασμοί, μερίσματα, τόκοι, 
ενοίκια (υποβάλετε σχετικές βεβαιώσεις) 
Income declaration from sources other than employment, e.g. Bank account, dividends, interests, rents 
(in this case submit a stamped contract of open duration or of at least 18 months) 
Τράπεζα/Εταιρεία/Επένδυση/Κατάλυμα 
Bank/Company/Investment/Building Χώρα 

Country Ποσό 
Amount 

   

 
Για Υπηρεσιακή Χρήση Μόνο 
For Official Use Only 
 Δελτία Ταυτότητας / Identity Cards Εγκρίθηκε από / Approved By   
 Πιστοποιητικά Γεννήσης / Birth Certificates 

 Συμβόλαια Εργοδότη / Employer Contracts Ημερομηνία / Date  
 Aντίγραφα Διαβατηρίων / Copies of 

Passports 
 Πιστοποιητικά Γάμου / Marriage Certificates Αρ. Απόδειξης(εων)/ Receipt 

No(s).  
 Άλλα / Other 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

TABLE OF FEES PAYBLE TO THE REPUBLIC 
 € 
1. Για υποβολή αίτησης για απόκτηση της Μπλε Κάρτας της ΕΕ. 
Application fee for the acquisition of the EU Blue Card. 50 

2. Για υποβολή αίτησης για ανανέωση της Μπλε Κάρτας της ΕΕ.  
Application fee for renewal of the of the EU Blue Card. 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
APPLICATION APPROVAL 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

1. Για όλες τις περιπτώσεις παρουσιάστε τα πιο κάτω: 
 

(α) 2 πρόσφατες φωτογραφίες, 

(β) συμβόλαιο ασφάλισης υγείας, 

(γ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, 

(δ) έγκυρο διαβατήριο 

(ε) τραπεζική εγγύηση για έξοδα επαναπατρισμού 

(στ) σφραγισμένο συμβόλαιο εργασίας  

(ζ) ιατρικές εξετάσεις για: 
 

i. Σύφιλη 
ii. Φυματίωση 
iii. AIDS 
iv. Ηπατίτιδα τύπου Β και Γ 

 
2. Αυτό το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται με αποδείξεις πληρωμής του τέλους που αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ  

 
3. Χορηγείται Μπλε Κάρτα της ΕΕ, η διάρκεια της οποίας είναι ένα έτος και η οποία μπορεί να ανανεωθεί μετά από αίτησή σας η 

οποία θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της εν ισχύ Μπλε Κάρτας της ΕΕ. Σε περίπτωση που το 
συμβόλαιο απασχόλησης καλύπτει περίοδο μικρότερη της προαναφερόμενης, η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται η ανανεώνεται για τη 
διάρκεια της σύμβασης συν τρεις μήνες. 
 

 
 
 
 
 

 INSTRUCTIONS: How to Complete the Application 
1. In all cases, the application must be accompanied by the following: 

(a) Two (2) recent photographs, 

(b) sickness insurance, 

(c) criminal Record certificate, 

(d) valid passport  

(e) bank guarantee for repatriation expenses 

(f) sealed contract of employment 

(g) Medical examinations for the following diseases: 
i. Syphilis 
ii. Tuberculosis 
iii. AIDS 
iv. Hepatitis types B and C 

 
 
2. With this form you must submit receipts of payment of the fee which is mentioned on the TABLE. 
 
3. The EU Blue Card is issued for one year and could be renewed upon application which should be submitted at least one month 

before its expiry date. 
 
 

 
 
 
 
 

EL 

EN 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Να συμπληρωθεί από τον/την αιτητή/αιτήτρια) 

Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω ότι με το παρούσα δήλωση ενημερώνομαι από το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου 
Πληθυσμού και Μετανάστευσης ότι τυχόν απαίτησή μου για κοινωνικές παροχές από την Κυπριακή Δημοκρατία θα 
αποτελέσει λόγο ανάκλησης της Μπλε Κάρτας της Ε.Ε., σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18Τ(1)(ζ).  
 
Πλήρες ονοματεπώνυμο: 

Υπηκοότητα: 

Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού/Διαβατηρίου:  

Ημερομηνία:  Υπογραφή: 

 
  

 
 

DECLARATION 
(to be completed by the applicant) 

I, the undersigned, declare that by this declaration I am informed by the Director of the Civil Registry and Migration 
Department tha possible claim on by behalf for social assistance from the Republic of Cyprus will constitute grounds for 
withdrawal of the EU Blue Card, according to the provisions of Article 18T (1) (ζ). 
 
Full name: 

Nationality: 

A.R.C. Number/ Passport Number:  

Date:  Sugnature: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL 

EN 
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ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
(Να συμπληρωθεί από τον/την αιτητή/αιτήτρια) 

Πλήρες ονοματεπώνυμο: 

Υπηκοότητα: 

Αριθμός εγγραφής αλλοδαπού/Διαβατηρίου:  

Ημερομηνία:  Υπογραφή: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROOF OF SUBMISSION OF APPLICATION 
(to be completed by the applicant) 

Full name: 

Nationality: 

A.R.C. Number/ Passport Number:  

Date:  Sugnature: 
 
 

». 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

EN 

EL 
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