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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 143(Ι)/2020 
Αρ. 4780,  12.10.2020                               

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 143(Ι) του 2020 

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(I) του 2011 

41(I) του 2012 
100(I) του 2012 
117(I) του 2012 

32(I) 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(I) του 2017 
6(I) του 2019 

    8(I) του 2019 
127(Ι) του 2019 
169(Ι) του 2019 

116(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροπο-
ποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μετα-
ναστεύσεως 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 με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

  
 «“Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών∙». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

3.   Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «Ανώτερος Διευθυντής» (τέταρτη 
γραμμή), με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης»· και 

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «Ανώτερος Διευθυντής» (δεύτερη 
γραμμή), με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 
18ΟΖ  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 18ΟΖ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης 
«Διευθυντής» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
18ΟΗ 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 18ΟΗ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης 
«Διευθυντής», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».   

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
18ΟΘ  
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 18ΟΘ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης 
«Διευθυντής», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».   

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 18Π 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 18Π του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης 
«Διευθυντής», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
18ΠΑ 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 18ΠΑ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης       
«Διευθυντής», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
18ΠΒ 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 18ΠΒ του βασικού νόμου τροποποιείται με αντικατάσταση σε αυτό 
της λέξης «Διευθυντής» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 
18ΠΔ  
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 18ΠΔ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης 
«Διευθυντής», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».   

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
18ΠΕ 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το εδάφιο (2) του άρθρου 18ΠΕ του βασικού νόμου τροποποιείται με την  αντικατάσταση   
σε αυτό της λέξης «Διευθυντής» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός 
Μετανάστευσης».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

