
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                     Ν. 169(Ι)/2019 
Αρ. 4737,  18.12.2019                               

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 169(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

          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 

143(Ι) του 2009 
153(Ι) του 2011 

41(Ι) του 2012 
100(Ι) του 2012 
117(Ι) του 2012 

32(Ι) του 2013 
49(Ι) του 2013 
88(Ι) του 2014 

129(Ι) του 2014 
17(Ι) του 2015 
16(Ι) του 2016 

2(Ι) του 2017 
9(Ι) του 2017 

71(Ι) του 2017 
6(Ι) του 2019 
8(Ι) του 2019 

127(Ι) του 2019. 

  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο 
(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 
18ΥΣΤ  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 18ΥΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (ιβ) 
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  «(ιβ) O εργοδότης υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, σε τύπο που καθορίζεται από τον 
Διευθυντή, στην οποία αναφέρεται ότι δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με το κόστος 
απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η 
απομάκρυνση αυτού, νοουμένου ότι το εν λόγω πρόσωπο εντοπιστεί από τις αρμόδιες 
αρχές της Δημοκρατίας για το σκοπό αυτό: 

  

          Νοείται ότι ουδεμία χρηματική ή τραπεζική εγγύηση καταβάλλεται για την κάλυψη 
των εξόδων απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας κατά την έκδοση, 
τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας:  

  

          Νοείται περαιτέρω ότι ο Διευθυντής επιστρέφει τυχόν εγγύηση που έχει 
καταβληθεί σε περίπτωση που- 

  
(i) O υπήκοος τρίτης χώρας έχει αναχωρήσει μόνιμα από τη Δημοκρατία χωρίς να 

έχει επιβαρυνθεί με τα έξοδα η Δημοκρατία, ή 
 

(ii) για τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας έχει υποβληθεί η πιο πάνω 



αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, ή 
(iii) ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει εγκαταλείψει τον εργοδότη με τον οποίο έχει 

συνάψει σύμβαση απασχόλησης και δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές 
της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι ο εργοδότης αυτός υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση, σε τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή, στην οποία αναφέρεται ότι 
δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με το κόστος απομάκρυνσης του εν λόγω προσώπου 
όταν αυτό εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας: 

  

          Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που είχε επιβαρυνθεί η Δημοκρατία για 
τα προαναφερόμενα έξοδα, ο Διευθυντής επιστρέφει το υπόλοιπο της εγγύησης που 
δεν είχε χρησιμοποιηθεί: 

 
         Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του εργοδότη 

να επιβαρυνθεί με το κόστος απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα με 
σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη 
Δημοκρατία και, ενόσω δεν καταβάλλεται από τον εργοδότη το κόστος απομάκρυνσης 
του υπηκόου τρίτης χώρας, ουδεμία νέα αίτηση από τον εν λόγω εργοδότη για έκδοση, 
τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας αναφορικά με άλλο υπήκοο τρίτης χώρας 
εξετάζεται από το Διευθυντή.».  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 
18ΧΔ του 
βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 18ΧΔ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) 
του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

       «(δ) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, σε τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή, στην 
οποία αναφέρεται ότι δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής του 
υπηκόου τρίτης χώρας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επιστροφή αυτού, 
νοουμένου ότι το εν λόγω πρόσωπο εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της 
Δημοκρατίας για το σκοπό αυτό: 

  

         Νοείται ότι ουδεμία χρηματική ή τραπεζική εγγύηση καταβάλλεται για την κάλυψη 
των εξόδων επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας κατά την αίτηση για εισδοχή  
αυτού ως εποχιακού εργαζομένου:  

 
         Νοείται περαιτέρω ότι ο Διευθυντής επιστρέφει τυχόν εγγύηση που έχει 

καταβληθεί σε περίπτωση που- 
   

(i) Ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει αναχωρήσει μόνιμα από τη Δημοκρατία χωρίς να 
έχει επιβαρυνθεί με τα έξοδα η Δημοκρατία, ή  
 

(ii) για το συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας έχει υποβληθεί η πιο πάνω 
αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, ή 

 
(iii) ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει εγκαταλείψει τον εργοδότη με τον οποίο έχει 

συνάψει σύμβαση απασχόλησης και δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές 
της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι ο εργοδότης αυτός υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση, σε τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή, στην οποία αναφέρεται ότι 
δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής του εν λόγω προσώπου 
όταν αυτό εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας: 

 
          Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που είχε επιβαρυνθεί η Δημοκρατία για τα 

προαναφερόμενα έξοδα, ο Διευθυντής επιστρέφει το υπόλοιπο της εγγύησης που δεν 
είχε χρησιμοποιηθεί:  

 
          Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του εργοδότη 

να επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα με 
σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη 
Δημοκρατία και, ενόσω δεν καταβάλλεται από τον εργοδότη το κόστος επιστροφής του 
υπηκόου τρίτης χώρας, ουδεμία νέα αίτηση από τον εν λόγω εργοδότη για εισδοχή 
άλλου υπηκόου τρίτης χώρας ως εποχιακού εργαζομένου εξετάζεται από το 
Διευθυντή.». 

 

 
 

 


