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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 980 της 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 

'Αριθμός 242 
Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 2 ΤΟΥ 1972) 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς ύπό του άρθρου 20 τοΟ Κεφ. 105. 
περί 'Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου χορηγουμένας αύτω 2τοθΐ&72. 
εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 
1. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οί περί Άλλοδα- Συνοπτικός 

πών και Μεταναστεύσεως Κανονισμοί τοΟ 1972. τίτλος. 

2. Έν τοις παρούσι Κανονισμοΐς, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ Ερμηνεία, 
του κειμένου— 

«άδεια εισόδου» σημαίνει άδειαν του είσέρχεσθαι εις την Δημο
κρατίαν δια πρόσκαιρον διαμονην έκδιδομένην δυνάμει του νόμου' 

«άδεια μετοα/αστεύσεως» σημαίνει άδειαν χορη.γουμένην είς μετα
νάστη ν δια να είσέλθη είς την Δημοκροπίαν διά μόνιμον έν αύτη 
διαμονην* 

«αλλοδαπός» σημαίνει πρόσωπον δπερ δεν είναι πολίτης της 
Δημοκρατίας" 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
«διαμονή» σημαίνει την συνήθη διαμονην, και οσάκις αλλοδαπός 

δέν έχει συνήθη τόπον διαμονής, τα υποστατικά έ'νθα δ τοιούτος 
αλλοδαπός εκάστοτε διαμένει ή εΐναι ένοικος* 

«εξαρτώμενος» σημαίνει πρόσωπον όπερ εξαρτάται διά τήν συν
τήρησιν και ύποστήριξιν αύτου πλήρως και ευθέως έκ του τοιού
του αλλοδαπού, και δπερ συγγενεύει μετά του τοιούτου αλλοδαπού 
ώς ών υιός αύτοΟ ή της συζύγου αύτοΟ, ή θυγάτηρ, εγγονός, εγγο
νή, αδελφός, αδελφή, ανεψιός ή ανεψιά αΰτου και δπερ είναι ήλι-
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κίας κάτω των δεκαέξ ετών ή ων άνω της έν λόγω ηλικίας ει ναι 
μονίμως ανάπηρος και ανίκανος νά συντήρηση εαυτόν και περιλαμ
βάνει άγαμον θυγατέρα άνω των δεκαέξ ετών 

«επαρχία καταγραφής» σημαίνει την Διοικητικήν έπαρχίαν τής 
Λευκωσίας, Κυρήνειας, 'Αμμοχώστου, Λάρνακος, Λεμεσού η Πάφου' 

«λειτουργός καταγραφής» σημαίνει τον άστυνόμον ή' τόν άξιω
ματικόν της αστυνομίας δστις είναι υπεύθυνος η έχει την διοίκησιν 
της αστυνομικής δυνάμεως £v τινι επαρχία καταγραφής ή τμήματι 
ή μονάδι ή οιονδήποτε έτερον λειτουργόν δν ήθελε διορίσει ό 
Υπουργός" 

«μέλος πληρώματος» σημαίνει άξιωματικόν ή μέλος πληρώματος 
σκάφους ή αεροσκάφους' 

Κεφ. 105. «νόμος» σημαίνει τόν περί 'Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
2τοθΐ972. Νόμον ή οιονδήποτε νόμον τροποποιοΰντα ή άντικαθιστώντα αυτόν, 

και περιλαμβάνει τους παρό.ντας Κανονισμούς και οιουσδήποτε 
έτερους κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του νόμου* 

«σκάφος» σημαίνει παν μέσον μεταφοράς δια θαλάσσης ή δι' 
αέρος' 

«Τμηματάρχης» σημαίνει τόν Διευθυντήν τοϋ Τμήματος Διαβα
τηρίων, Ιθαγενείας και 'Ελέγχου 'Αλλοδαπών του Υπουργείου 
Εσωτερικών και περιλαμβάνει τόν Βοηθόν Τμηματάρχην αύτοΰ, 
ή οιονδήποτε πρόσωπον δεόντως εξουσιοδοτημένο ν ύπό του Τμημα
τάρχου προς τούτο' 

«Υπουργίκόν Συμβούλιον» σημαίνει το Ύτ.όυργικόν Συμβούλιον 
τής Δημοκρατίας' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εσωτερικών ύπό την 'ιδιό
τητα αύτοΰ ως Πρώτου Λειτουργού Μεταναστεύσεως δυνάμει του 
νόμου καΐ περιλαμβάνει οιονδήποτε επί τούτω δεόντως έξουσιο
δοτημένον ύπάλληλον τοΰ 'Υπουργείου αύτοΰ. 

Μέρος Ι.—ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
Πιστοποιητικόν 3.—(1) Ό Υπουργός δύναται νά χορηγή πιστοποιητικόν μονίμου 
μονίμου. διαμονής είς άλλοδαπόν δστις, κατά τήν άντίληψιν αύτοΰ, διέμενε 
διαμονής. £ν τ~ Δημοκρατία δια συνεχή περίοδον δεκαπέντε ετών αμέσως προ-

. ηγουμένην τής 16ης Αυγούστου 1960, και δέον δπως χορηγή τοιούτο 
πιστοποιητικόν εϊς οιονδήποτε άλλοδαπόν ούτινος επιτρέπεται ή 
είσοδος είς τήν Δημοκρατίαν δυνάμει αδείας μεταναστεύσεως. 

Προς τόν σκοπόν διευκολύνσεως ταξιδιού άλλοδαποΰ μονίμου κα
τοίκου έκτος τής Δημοκρατίας και έπανεισόδου αύτοΰ έν τη Δημο
κρατία, το πιστοποιητικόν έπανεισόδου μονίμου κατοίκου δύναται νά 
άναγράφηται επί του διαβατηρίου αύτοΰ καί, επί τη προσαγωγή τοΰ 
οϋτω θεωρημένου διαβατηρίου, θα έπιτρέπηται είς το.τοιούτο πρό
σωπον ή είσοδος είς τήν Δημοκρατίαν άνευ οιασδήποτε ετέρας δια
τυπώσεως. 

(2) Πάς είς δν εφαρμόζεται ή παράγραφος. (1) τοΰ παρόντος 
κανονισμού δστις, έγκαταλείψας τήν Δημοκρατίαν άνευ θεωρήσεως 
τοΰ διαβατηρίου αύτοΰ ώς έν τη έν λόγω παραγράφω προβλέπεται, 
επιθυμεί να έπανακάμψη, δύναται νά εξασφάλιση παρά τοΰ Υπουρ
γοΰ ή παρ' ετέρας Προξενικής 'Αρχής διορισθείσης ώς τοιαύτης ύπό 
τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας, θεώρησιν τοΰ διαβατηρίου αύτοΰ 
βεβαιούσαν το γεγονός τής έν τη Δημοκρατία μονίμου διαμονής του, 
καί εις το τοιούτο πρόσωπον δέον δπως, άμα τη επιστροφή του, επί 
προσαγωγή τοΰ οϋτω θεωρημένου διαβατηρίου αύτοΰ, έπιτραπή ή 
είσοδος είς τήν Δημοκρατίαν άνευ οιασδήποτε ετέρας διατυπώσεως. 
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Μέρος Π. -MET ΑΝ Α Σ ΤΑ I 

4— (Ί) Καθιδρύεται Επιτρεπτή Έλεγχου Μεταναστεύσεως (έν τοις ^
τ ρ

^ 
εφεξής καλούμενης ή «Επιτροπή») ήτις απαρτίζεται έκ τοιούτων Μεταναστεύ
προσώπων, ουχί ολιγότερων των τριών, ως το Ύπουργικόν Συμδού σεως. 
λιον ήθελε κατά καιρούς διορίσει δια δημοσιεύσεως έν τή έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας, προς τόν σκοπόν εξετάσεως αίτήσεων 
δι* άδειας μεταναστεύσεως. 

(2) Ό πρόεδρος τής Επιτροπής διορίζεται ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου μεταξύ των μελών τής Επιτροπής καΐ ή Επιτροπή 
εκλέγει .τον άντιπρόεδρον. 

(3) Καθ' οιανδήποτε συνεδρίαν τής 'Επιτροπής έν περιπτώσει ισο
ψηφίας ό πρόεδρος έχει τήν δευτέραν ή νικώσαν ψήφαν. 

(4) Καθ' οιανδήποτε συνεδρίαν τής 'Επιτροπής τρ ία τών μελών 
αυτής άποτελοΰσιν άπαρτίαν. 

(5) Ή 'Επιτροπή συνεδριάζει κατά τοιαύτα διαστήματα ως ό πρό
εδρος ήθελε αποφασίσει

 δι ' αιτήσεως υπογραφομένης ύπό δύο μελών 
τής 'Επιτροπής ό πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαν τής 'Επιτροπής εντός 
επτά ήμερων άπό τής λήψεως τής τοιαύτης αιτήσεως. 

(6) Ή Επιτροπή δύναται νά διορίζη ύπεπιτροπάς άπαρτιζομένας 
έκ μελών τής 'Επιτροπής, ή άλλως, διά νά συμβουλεύωσι αυτήν έν 
σχέσει με οιανδήποτε λειτουργίαν αυτής δυνάμει τών παρόντων 
κανονισμών. 

(7) Πάσα πράξις τελούμενη ύπό τής 'Επιτροπής κατ' έφαρμογήν 
τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών ύποδηλουται διά τής Ιδιο
γράφου υπογραφής του προέδρου ή οιουδήποτε έτερου προσώπου 
διοριζομένου ύπ' αύτου επί τούτω. 

(8) Ή Επιτροπή τηρεί πρακτικά τών συνεδριών και συσκέψεως 
αυτής. 

5. Εις ούδένα χορηγείται άδεια μεταναστεύσεως πλην άν ούτος Προσόντα 
ανήκει εις μίαν τών ακολούθων κατηγοριών— δι* «Βέιαν 

μετανάστευ
σα) Κατηγορία Α. Πρόσωπον προτιθέμενον νά αύτοαπασχοληΟή σεως. 

εις τήν γεωργίαν ή τήν κτηνοτροφίαν έν τή Δημοκρατία 
όστις είναι κάτοχος συστάσεως εκδοθείσης ύπό τής 'Επιτρο
πής δτι : 

( i) ούτος απέκτησε ή έξησφάλισε άδειαν νά απόκτηση 
συμφέρον είς γαίαν εκτάσεως αναλόγου προς και 
κατάλληλον διά τον τύπον τής επιχειρήσεως ήν προ
τίθεται νά διεξο:γάγη έν τή Δημοκρατία' 

(i i) κατέχει αυτοδικαίως και έχει εις τήν πλήρη και έλευ
θέραν αύτου διάθεσιν κεφάλαιον έκ £50,000 ή τοιούτο 
έ'λασσον ποσόν ώς ή 'Επιτροπή ήθελε αποφασίσει* και 

(i i i) ή άπασχόλησις αύτου έν τή τοιαύτη επιχειρήσει δέν 
θά έπηρεάση δυσμενώς τήν γενικήν οϊκονομίάν τής 
Δημοκρατίας* 

(β) Κατηγορία Β. Πρόσωπον προτιθέμενον νά αύτοαπασχοληθή 
ε'ις μεταλλευτικάς επιχειρήσεις έν τή Δημοκρατία, δστις 
είναι κάτοχος συστάσεως εκδοθείσης ύπό τής Επιτροπής 
ότι : 

( i) οδτος κατέχει ή θά δυνηθη νά έξασφαλίση δικαίωμα 
μεταλλευτικής έρεύνης ή άδειαν ήτις δυνατόν νά είναι 
αναγκαία διά νά δυνηθή ούτος νά άσχοληθή με μεταλ
λευτικάς έρευνας ή μεταλλευτικάς επιχειρήσεις* 
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(ii) κατέχει αυτοδικαίως και έχει εις τήν πλήρη καί έλευ/ 
θέραν αύτου διάθεσιν κεφάλαιον έκ £200,000 ή τοιοΰ/ 
το έλασσον ποσόν ώς ή Ε π ι τ ρ ο π ή ήθελε αποφασίσει'" 
και · / 

* 
(iii) ή άπασχόλησις αυτού είς τήν τοιαύτην μεταλλευτικήν 

έρευναν ή μεταλλευτικήν έπιχείρησιν δέν θά έπηρεάση 
δυσμενώς τήν γενικήν οίκονομίαν της Δημοκρατίας. 

( γ ) Κατηγορία Γ. Πρόσωπον προτιθέμενον να αύτοαπασχοληόή 
εις επιτήδευμα ή έπιχείρησιν έν τη Δημοκρατία δστις κατέ
χει σύστάσιν έκδοθεΐσαν ύπό της Ε π ι τ ρ ο π ή ς δτι— 

(i) έάν άπαιτηται άδεια δια νά δυνηθή νά απασχοληθώ 
εις επιτήδευμα ή έπιχείρησιν τήν οποίαν προτίθεται να 
δ ι εξαγάγη , είναι κάτοχος τοιαύτης αδε ίας ή θά δυνηθη 
νά έξασφαλίσΐ) αυτήν 

(ii) κατέχει αυτοδικαίως καί έχει εις τήν . πλήρη καί 
έλευθέραν αύτου διάθεσιν κεφάλαιον έκ £50,CC0 ή 
τοιούτο έλασσον ποσόν ώς ή Ε π ι τ ρ ο π ή ήθελε απο
φασίσει' και 

(iii) ή άπασχόλησις οκύτου εις το τοιούτο επιτήδευμα ή 
τήν τοιαύτην έπιχείρησιν δέν θά έπηρεάση δυσμενώς 
τήν γενικήν οίκονομίαν της Δημοκρατίας. 

(δ) Κατηγορία Δ. Πρόσωπον προτιθέμενον νά αύτοαπασχοληθή 
είς επιτήδευμα ή έπιχείρησιν έν τη Δημοκρατία δστις κατέ
χει σύστάσιν έκδοθεΐσαν ύπό της 'Επιτροπής δτι— 

(i) οδτος είναι δεόντως προσοντούχος διά νά άσκηση το 
ε π ά γ γ ε λ μ α ή έπιστήμην αύτου έν τη Δημοκρατία' 

(ii) οδτος κατέχει επαρκή κεφάλαια ή ήσφαλισμένον 
είσόδημα διά νά δυνηθή νά έφαρμόση τήν πρόθεσιν 
αύτου' και 

(iii) υφίσταται έν τη Δημοκρατία ανάγκη διά πρόσθετα 
μέλη του τοιούτου επαγγέλματος ή της τοιαύτης επι
στήμης. 

(ε) Κατηγορία Ε. Πρόσωπον είς δ προσεφέρθη άπασχόλησις 
καί δστις προτίθεται νά άποδεχθή ταύτη ν, άλλη ή πρόσκαι
ρος άπασχόλησις, έν τη Δημοκροττία καί είναι κάτοχος 
•πιστοποιητικού εκδοθέντος ύπό της Ε π ι τ ρ ο π ή ς συνιστώντος 
δτι ή ύπ' αύτοΟ άνάληψις τοιαύτης απασχολήσεως δέν θά 
όδηγήση είς τήν δημιουργίαν αδικαιολογήτου συναγωνισμού 
έν τη κατηγορία της απασχολήσεως εις ήν τό τοιούτο πρό
σωπον προτίθεται να άπασχοληθή. 

(στ) Κατηγορία Σ Τ . Πρόσωπον δπερ είναι κάτοχος συστάσεως 
εκδοθείσης ύπό της 'Επιτροπής δτι κατέχει αυτοδικαίως καί 
έχει είς πλήρη κάί έλευθέραν αύτου διάθεσιν ήσφαλισμένον 
έτήσιον είσόδημα τοΟ καταλλήλου ποσοΟ ώς εκτίθεται έν 

Πρώτος τω Πρώτω Πίνακι των παρόντων Κανονισμών. 
Πίναξ. 

"Εκδοσις 6.—(1) "Αμα τη λήψει εκθέσεως της 'Επιτροπής δτι ό αίτητής δι' 
καΐάκύρςκτις άδειαν μεταναστεύσεως ανήκει είς μίαν τών έν τω κανονισμώ 5 
άδοτ°όσετσ καθοριζομένων κοπηγοριών, ·5 Υπουργός δύναται νά χορήγηση είς 
κ!λ.π"σεως' τ ο ν οτίτητήν άδειαν μεταναστεύσεως. · . \ 

(2) 'Ανεξαρτήτως οίουδήποτε διαλαμβανομένου έν τω Κανονισμώ 
5 καί τη παραγράφω (1) του παρόντος Κανονισμού, ό Υπουργός 
δύναται νά χορήγηση άδειοι? μεταναστεύσεως είς μετανάστη ν δστις 
δέν ανήκει εις μίαν τών έν τω κανονισμώ 5 εκτιθεμένων κατηγοριών, 
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, εάν οδτος θεωρή πρόσφορον νά πράξη οϋτω και εάν ίκανοποιήται 
δτι ή μετανάστευσις του τοιούτου προσώπου δεν είναι προς βλάβην 
των κατοίκων γενικώς της Δημοκρατίας. 

(3) "Αδεια μεταναστεύσεως παύει ισχύουσα εάν ό κάτοχος αυτής 
ών έκτος της Δημοκρατίας κατά την ήμερομηνίαν εκδόσεως αυτής 
δεν απέκτησε μόνιμον διαμονήν εντός ενός έτους άπό της τοιαύτης 
ημερομηνίας. 

(4) Έάν οιονδήποτε πρόσωπον ανήκον εις ούχνδήποτε των έν τω 
κανονισμώ 5 εκτιθεμένων κατηγοριών, εις δ έχορηγήθη άδεια μετα
ναστεύσεως, άνευ ευλόγου αιτίας καταδεικνυομένης κατά τρόπον 
ίκανοποιοΰντα τον Ύπουργόν, παραλείπη νά άπασχοληθή ή νά συνέ
χιση απασχολούμενος έν τη αύτη ασχολία, ή επιστήμη ή νά εύρί
σκηται έν τη υπηρεσία του εργοδότου έν σχέσει προς δν έξησΛάλισε 
την τοιαύτην άδειαν μεταναστεύσεως, ό Ύπουργός/δύναται νά ακύ
ρωση τήν τοιαύτην άδειαν μεταναστεύσεως, κα ι νά διάταξη αυτόν 
νά εγκατάλειψη τήν Δημοκρατίαν οπότε ή παρουσία του τοιούτου 
προσώπου έν τη Δημοκρατία λογίζεται παράνομος : 

Νοείται δτι ή τοιαύτη διαταγή δεν τίθεται έν Ίσχύϊ ειμή μετά παρέ
λευσίν δεκαπέντε ήμερων άπό της εκδόσεως της έν λόγω διαταγής 
διαρκούσης της οποίας περιόδου πας παραπονούμενος διά τήν τοι
αύτην διαταγήν δύναται \ ά προσφυγή εις το Ύπουργικόν Συμβού
λιο ν, ούτινος ή άπόφασις είναι τελική. 

(5) 'Ανεξαρτήτως του δτι οδτος ανήκει εις οιανδήποτε τών έν τώ 
κανονισμώ 5 καθοριζομένων κατηγοριών, ουδείς κέκτηται απόλυτον 
δικαίωμα νά τύχη χορηγήσεως αδείας μεταναστεύσεως. 

(6) 'Αλλοδαπός, ούτινος επετράπη ή είσοδος ως μετανάστου δυ
\άμε ι τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών ή οιωνδήποτε κανο
νισμών καταργηθέντων ύπό τών παρόντων, ή πρόσωπον έχον τήν μό 
νιμον αύτου διαμονήν έν τη Δημοκρατία, δστις απέκτησε μόνιμον 
διαμονήν έν οιαδήποτε έτερα χώρα ή.παρέμεινε έκτος της Δημο
κρατίας διά περίοδον τουλάχιστον 2 ετών άπόλλυσι ,τό τοιούτο δι
καίωμα μονίμου διαμονής έν τη Δημοκρατία. 

7.—(1) Πάσα αίτησις δι' άδειαν μεταναστεύσεως δυνάμει οίασδη Αιτήσεις 
ποτέ τών έν τω κανονισμώ 5 εκτιθεμένων κατηγοριών, υποβάλλεται δι'άδειαν 
έν τύπω έγκριθησομένω ύπό τοΰ 'Υπουργού : ^

ε αναστεύ


Νοεΐται δτι είς, τήν περίπτωσιν αίτητου μή ε'ισελθόντος εισέτι εις 
τήν Δημοκρατίαν ή αίτησις δύναται νά ύποβληθή μέσω Προξενικής 
'Αρχής της Δημοκρατίας ή απ' ευθείας είς τόν Ύπουργόν. 

(2) Πάσα αίτησις υποβαλλομένη υπό προσώπου ήδη διαμένοντος 
έν τη Δημοκρατία, δπερ επιθυμεί νά ψέρη έν τη Δημοκρατία έξαρ. 
τώμενον πρόσωπον, υποβάλλεται είς τόν λειτουργόν μεταναστεύσεων:, 
της επαρχίας ένθα διαμένει ό αίτητής, και ό έν λόγω λειτουργός 
μεταναστεύσεως διαβιβάζει ταύτη ν μετά της έπ' αυτής εκθέσεως 
αύτου είς τόν Ύπουργόν. 

8. Λειτουργός μεταναστεύσεως, άφοΰ ίκανοποιηθή δτι -πρόοωτιον Εξαρτώμενοι, 
επιζητούν νά εΐσέλθη εϊς τήν Δημοκρατίαν είναι— 

(α) ή σύζυγος, άνήλικον τέκνον ή άγαμος θυγάτηρ μετανάστου 
ή προσώπου έχοντος τήν μόνιμον διαμονήν αύτου έν τη Δημο
κρατία" ή 

(β) πρόσωπον ούτινος ή μετανάστευσις είς τήν Δημοκρατίαν ώς 
δντος προσώπου εξαρτωμένου έκ μετανάστου ή έκ προσώπου 
έχοντος τήν μόνιμον αύτου διαμονήν έν τη Δημοκρατία έχει 
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ΓενικαΙ 
διατάξεις 
άφορωσαι 
είς άδε'ας 
εισόδου. 

"Αδεια δια
μετακομίσεως. 

έγκριθη ύπό τοΰ ΎπουργοΟ δέον δπως έπιτρέψη την του 
τοιούτου προσώπου εΐσοδον έν τη Δημοκρατία ώς μετά...· 
στου. 

Μέρος Ι Ι Ι . ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 
ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

9.—(1) "Αδεια είσόδου εκδιδομένη είς άλλοδαπόν παρέχουσα είς 
αυτόν δικαίωμα είσόδου καΐ παραμονής προσωρινώς έν τη Δημο
κρατία είναι μία έκ των ακολούθων ειδών— 

(α) άδεια διαμετακομίσεως (τρανσίτ) 
(Ρ) άδεια απασχολήσεως' 
(γ) άδεια επιχειρήσεως* 
(δ) άδεια μαθητού* 
(ε) άδεια έπισκέπτου* 

(στ) ειδική άδεια. 
(2) Τηρουμένων οιωνδήποτε ειδικών ή γενικών οδηγιών του 

'Υπουργού καΐ τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών, ή ίίκδοσις 
οιασδήποτε άδειας ενός τών εΙδών τών μνημονευομένων έν τω παρόν
τι κανόνισμω άπόκειτοα εις τήν διακριτικήν έξουσίαν τοΟ λειτουργού 
μεταναστεύσεως είς τον λιμένα είσόδου και δύναται νά ύποβάλληται 
είς τοιούτους δρους καΐ προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης διατάξεως 
δι' άσφάλειαν προς κάλυψιν τών εξόδων επαναπατρισμού του κατό
χου της αδείας, ώς ό έν λόγω λειτουργός μεταναστεύσεως ήθελε 
θεωρήσει σκόπιμον να επισύναψη. 

(3) Πάσα άδεια είσόδου τών ειδών (α) έΌος (στ), αμφοτέρων 
περιλαμβανομένων, τών μνημονευομένων έν παραγράφω (1) του 
παρόντος κανονισμού δύναται νά άναγράφηται έν τω διαβατηρίω του 
προσωρινού κατοίκου είς δν αϋτη εξεδόθη. 

(4) "Αδεια είσόδου δύναται νά άκυρωθή ύπό του ΎπουργοΟ άφόυ 
ό κάτοχος αύτης τύχη προειδοποιήσεως περί της ακυρώσεως ούχι 
δραχυτέρας τών δεκατεσσάρων ήμερων : 

Νοείται δτι, έάν ό κάτοχος άνακαλυφθή δτι είναι άπηγορευμένος 
μετανάστης ή δτι έχει πάραβή τους δρους και προϋποθέσεις ύφ' ους 
εξεδόθη ή άδεια είσόδου, ή τοιαύτη άκύρωσις δύναται νά έφαρμοσθή 
πάροαπα. 

(5) "Απασαι αϊ άδειαι εισόδου αϊτινες εκδίδονται δυνάμει τών 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού δέον δπως είναι τοιούτου τύπου 
ή τύπων ώς ήθελε κατά καιρούς καθορισθή ύπό του ΎπουργοΟ. 

(6) Ό Τμηματάρχης δύναται νά έπεκτείνη διά περαιτέρω χρονικήν 
περίοδον ή περιόδους, ώς ούτος θεωρεί σκόπιμον, τήν περίοδον δι' ήν 
επιτρέπεται είς προσωρινόν κάτοικον νά παραμείνη έν τή Δημοκρα
τία δυνάμει αδείας εκδιδομένης δυνάμει τών διατάξεων του παρόν
τος κανονισμού. 

(7) "Αδεια είσόδου, ανεξαρτήτως του δτι ή περίοδος ίσχύος αύτης 
δέν έχει εκπνεύσει, παύει Ισχύουσα ευθύς ώς ό κάτοχος αύτης εγκα
ταλείψει τήν Δημοκρατίαν έκτος έάν πρό της αναχωρήσεως αύτου. 
έξασφαλίση παρά του Τμηματάρχου άδειαν έπανεισόδου. 

10.—(1) "Αδεια διαμετακομίσεως δύναται νά έκδίδηται ύπό λει
τουργοΟ μεταναστεύσεως είς άλλοδαπόν δστις Ικανοποιεί τόν λει
τουργόν δτι επιθυμεί νά είσέλθη έν τή Δημοκρατία προς τόν σκοπόν 
νά συνεχίση διά προορισμόν τίνα έκτος της Δημοκρατίας και δτι 
εΐναι κάτοχος τοιούτων έγκυρων έγγραφων άτινα θά έπιτρέψωσι 
αύτω νά είσέλθη είς τήν χώραν του προορισμοΟ του και δτι άλλως 
κοπέχει τά δπό του έν τη έν λόγω χώρα Ισχύοντος νόμου απαιτού
μενα προσόντα δι' εΐσοδον είς αυτήν. 
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(2) "Αδεια διαμετακομίσεως παρέχει εις τόν κάτοχον αυτής το 
δικαίωμα να είσέλθη έν τη Δημοκρατία και παραμείνη εν αύτη δια 
τοιαύτην περίοδον, μη ύπερβαίνουσαν τάς πέντε ημέρας ή ώς δύνα
ται να άναφέρηται έν τή τοιαύτη αδεία. 

Π.—(1) "Αδεια απασχολήσεως δύναται να έκδίδηται υπό λειτουρ "Αδεια*πα
γου μεταναστεύσεως εις άλλοδαπόν όστις προσάγει εις αυτόν την σχολήσεως. 
γραπτήν εγκρισιν του Τμηματάρχου δια την έκδοσιν της τοιαύτης 
αδείας : 

Νοείται δτι έάν λειτουργός μεταναστεύσεως ίκανοποιήται ότι αλ
λοδαπός τις συνήψε σύμβασιν εργασίας μετ' εργοδότου έν τή Δημο
κρατία και κατέχει τα προσόντα δι' άνάληψιν απασχολήσεως ώρι
σμένης τάξεως δι 'ήν δέν ύπάρχουσι κατά τόν έν λόγω χρόνον διαθέ
σιμοι καταλλήλως προσοντούχοι κάτοικοι τής Δημοκρατίας οδτος 
δύναται έν τή διακριτική αΰτου εξουσία να έκδώση προσωρινήν 
άδειαν δια περίοδον μη ύπερβαίνουσαν τάς δεκαπέντε ημέρας προς 
διευκόλυνσιν του αλλοδαπού νά έξασφαλίση τήν άπόφασιν του* Τμη
ματάρχου προς έ'κδοσιν αδείας απασχολήσεως. 

(2) "Αδεια απασχολήσεως παρέχει εις τόν κάτοχον αυτής δικαίω
μα νά είσέλθη έν τή Δημοκρατία και παραμείνη έν αύτη προς τόν 
σκοπόν νά άπασχοληθή εις τήν άπασχόλησιν τήν καθοριζομένην έν 
τή γραπτή έγκρίσει χο^ Τμηματάρχου δυνάμει των διατάξεων τής 
παραγράφου (1) του παρόντος .^avpyigi^u διά τοιαύτην περίοδον, 
ώς θέλει άναφέρηται έν τή τοιαύτη άδ^είά Γ 

(3) "Αδεια απασχολήσεως παύει πάραυτα νά ισχύη και λογίζεται 
ακυρωθείσα έάν ό κάτοχος αυτής παραλείπη νά άναλάβη τήν άπα 
σχόλησιν έν σχέσει προς ην εξεδόθη ή άδεια ή άναλαβών τήν τοιαύ
την άπασχόλησιν παραλείπει νά συνέχιση με τήν αυτήν άπασχόλησιν 
ή τόν αυτόν έργοδότην. <*·■

12.—(1) "Αδεια επιχειρήσεως δύναται νά έκδοθή ΰπό λειτουργού "Αδεια έπι
μεταναστεύσεως, ή του Τμηματάρχου είς οίονδήποτε πρόσωπον δπερ χειρήσεως. 
ικανοποιεί αυτόν δτι επιθυμεί νά είσέλθη έν τή Δημοκρατία προς 
τόν σκοπόν δπως προσωρινώς διεξαγάγη, δι* ίδιον αύτοΰ λογαρια
σμόν ή ώς εντολοδόχος οιουδήποτε έκτος τής Δημοκρατίας προσώ
που, οιανδήποτε έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή επάγγελμα. 

(2) "Αδεια επιχειρήσεως παρέχει είς τόν κάτοχον οιύτής δικαίωμα 
νά είσέλθη έν τή Δημοκρατία και παραμείνη έν αυτή διά τοιαύτην 
περίοδον, μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας, ώς θέλει άναφέρηται 
έν τή τοιαύτη άδεια. 

(3) Ό κάτοχος αδείας επιχειρήσεως δέον δπως μή άποδέχηται. 
άπασχόλησιν έν τή Δημοκρατία και δπως μή άσχολήται έν τή Δημο
κρατία μέ οιανδήποτε άσχολίαν άλλην ή τήν καθωρισμένην έν τή 
τοιαύτη αδεία άνευ τής προηγουμένης γραπτής αδείας του Διευ
θυντού. 

(4) Έάν, άνευ τής προηγουμένης αδείας τοΟ Τμηματάρχου, 6 
κάτοχος αδείας επιχειρήσεως— 

(α) άναλαμβάνη άπασχόλησιν έν τή Δημοκρατία, ή άδεια aurrO 
παύει ισχύουσα και λογίζεται ακυρωθείσα* 

(|ί) άσχολήται έν τή Δημοκρατία μέ άσχολίαν άλλην ή τήν 
καθωρισμένην έν τή αδεία αύτου, ή άδεια του δύναται πά
ραυτα νά άνακληθή δπό τόΰ Τμηματάρχου. 

13.—(1) "Αδεια μαθητού δύναται νά έκδοθή ύπό λειτουργού μετά Αδεια 
ναστεύσεως είς οίονδήποτε πρόσωπον δπερ ικανοποιεί αυτόν δτι— μαθητού. 
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(α) ούτος έγένετο δεκτός ώς μαθητής ύφ' οιουδήποτε ιδρύματος 
έν rrj Δημοκρατία παρέχοντος έκπαίδευσιν ή έξάσκησιν· και 

(β) το τοιούτο ϊδρυμα εξασκήσεως ή εκπαιδεύσεως εΐναι κατάλ
ληλον διά την πρόσληψιν μαθητών έκ χωρών έκτος της 
Δημοκρατίας. 

(2) Ή άδεια μαθητού παρέχει είς τον κάτοχον αυτής δικαίωμα 
να είσέλθη έν τη Δημοκρατία καΐ παραμείνη έν αύτη δια τοιαύτην 
περίοδον ώς θέλει αναφέρηται έν τή αδεία. ' 

(3) "Αδεια μαθητού παύει πάραυτα Ισχύουσα και λογίζεται ακυ
ρωθείσα έάν ό κάτοχος αυτής παραλείπ.η να έγγραφη καί να ύπο
στη έξάσκησιν ή έκπαίδευσιν έν τω ίδρύματι παρ' ούτινος έγένετο 
δεκτός, ή εγγραφείς ε'ις το τοιούτο ,ΐδρυμα παραλείπει να παραμείνη 
ή να κρατηθή ώς μαθητής έν αύτω. 

"Αδεια έπι 14.—(1) "Αδεια έπισκέπτου δύναται να έκδοθή ύπό λειτουργού 
σκέπτου. μεταναστεύσεως εις οιονδήποτε μέλλοντα έπισκέπτην τής Δημοκρα

τίας δστις Ικανοποιεί τόν λειτουργόν μεταναστεύσεως δτι επιθυμεί 
νά είσέλθη έν τη Δημοκρατία προς τόν σκοπόν— 

(α) να διέλθη βραχείας ή μακράς διακοπάς' ή 
(β) να περιόδευση' ή 
(γ) νά διερεύνηση τάς δυνατότητας εγκαταστάσεως του έν τή 

Δημοκρατία. 
(2) "Αδεια έπισκέπτου παρέχει εις τόν κάτοχον αυτής δικαίωμα 

νά είσέλθη έν τή Δημοκρατία και παραμείνη έν αύτη διά τοιαύτην 
περίοδον, ώς θέλει άναγράφηται έν τη τοιαύτη αδεία. 

(3) Ό κάτοχος αδείας έπισκέπτου δέον δπως μη άναζητή ή άπο
δέχηται άπασχόλησιν, έπί πληρωμή ή μή, ή νά έπιδίδηται είς ή νά 
διέξάγη οιανδήποτε έπιχείρησιν, επιτήδευμα ή επάγγελμα έν τή Δη
μοκρατία άνευ της προηγουμένης γραπτής αδείας του. Τμηματάρχου. 

(4) Έάν, άνευ τής προηγουμένης αδείας τοΰ Τμηματάρχου, ό 
κάτοχος άδειας έπισκέπτου— 

(α) άποδέχηται άπασχόλησιν έν τή Δημοκρατία, ή άδεια αύαοΰ 
πάραυτα παύει Ισχύουσα καί λογίζεται ακυρωθείσα' 

(Ρ) έπιδίδηται είς, ή διεξάγή, οιανδήποτε έπιχείρησιν, επιτή
δευμα ή επάγγελμα έν τή Δημοκρατία, ή άδεια αυτού δύ
ναται πάραυτα νά άνακληθή ύπό τοΟ Τμηματάρχου. 

15.—(1) ΕΙδική άδεια δύναται νά χορηγήται— 
(α) ύπό λειτουργού μεταναστεύσεως, τή συναινέσει ιατρικού 

λειτουργού, είς πρόσωπον άφικνούμενον είς τήν Δημοκρα
τίαν πάσχον έξ οιασδήποτε μεταδοτικής ή μολυσματικής 
νόσου προς τόν σκοπόν νά δυνηθή τό τοιούτο πρόσωπον νά 
παραμείνη έν τή Δημοκρατία διά σκοπούς νοσηλείας, ύπό 
τοιούτους δρους ώς ό ιατρικός λειτουργός ήθελε θεωρήσει 
αναγκαίους διά τήν προστασίαν τοΰ κοινού»' ή 

(β) όπό του Υπουργού είς οιονδήποτε πρόσωπον άφικνούμενον 
εις τήν Δημοκρατίαν έάν ό Υπουργός κρίνη τήν εκδοσιν 
τής τοιαύτης αδείας έπιθυμητήν. 

(2) Ή χορήγησις αδείας δυνάμει τής παραγράφου (1) (α) τοΰ 
παρόντος κανονισμού δέν θά κωλύη μεταγενεστέραν άπόφασιν δτι 
ό κάτοχος είναι άπηγορευμένΟς μετανάστης δι' έτερον λόγον. 

(3) Ό κάτοχος αδείας εκδοθείσης δυνάμει της παραγράφου 
(Ι) (α) τοΟ παρόντος κανονισμού δέον δπως οσάκις οϋτω ζητείται 
παρ' αυτού Οπό λειτουργοί) μεταναστεύσεως παρουσιάζηται αυτο
προσώπως είς τόν τοιούτον λειτουργόν δι' έξέτασιν. 

Et8iK0cl 
άδεια ι. 
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(4) Ειδική άδεια εκδοθείσα δυνάμει της παραγράφου (1) (β) 
τοΰ παρόντος κανονισμού παρέχει δικαίωμα είς τον κάτοχον αυτής 
νά είσέλθη έν τη Δημοκρατία και παραμείνη έν αύτη δια τοιαύτη ν 
περίοδον ώς θέλει άναγράφηται έν αύτη. 

16. Ό Υπουργός, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δήμο Είσπραξις 
σιευομένη έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, δύναται νά TCXGV· 
είσπράττη τέλη δι' οιανδήποτε αδειαν χορηγουμένην δυνάμει του 
κανονισμού 9 (1) τών παρόντων Κανονισμών. 

17.—(1) Ό Τμηματάρχης ή λειτουργός μεταναστεύσεως δύναται Εξουσία 
νά απαίτηση παρά του εργοδότου προσώπου είς δ εκδίδεται άδεια νασπαιτη
άπασχολήσεως προς τον σκοπόν νά δυνηθή τούτο νά είσέλθη είς τήν τσιπαρα 
Δημοκρατίαν καΐ εκτέλεση σύμβασιν εργασίας έν τη Δημοκρατία νά ^ΡΥ086™0 

παράσχη τοιαύτην άσφάλειαν οία δύναται νά είναι επαρκής διά νά ^σ^οΰ ΐ̂ας. 
καλύψη τά έξοδα επαναπατρισμού του τοιούτου προσώπου είς περί
πτωσιν καθ' ήν το τοιούτο πρόσωπον καθίσταται άπορος. Έκτος 
έάν άλλως όρίζηται το ποσόν της ασφαλείας νά καθορίζηται ύπό 
τοΰ Τμηματάρχου ή λειτουργού μεταναστεύσεως αναλόγως της περι
πτώσεως. 

(2) 'Ασφάλεια απαιτουμένη δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
δύναται νά είναι— 

(α) διά καταθέσεως του ποσού παρά ιρώ Τμήματι Διαβατηρίων, 
του Υπουργείου Έσωτερι^ω^, ' ^αγένε ιας και Έλεγχου 
'Αλλοδαπών, τω Έπαρχιακώ Τ^μ£ίω ή τω λειτουργώ μετα
ναστεύσεως είς τόν λιμένα είσοδόυ' 

(β) δι' έγγυητηρίου μεθ' ενός ή πλειόνων εγγυητών, δντων 
κατοίκων της Δημοκρατίας, κατά τρόπον ίκανοποιουντα τόν 
Τμηματάρχη ν ή τόν λειτουργόν μετοα/αστεύσεως" ή 

(γ) έν μέρει διά καταθέσεως και έν μέρει δι* έγγυητηρίου ώς 
προείρηται. 

(3) Πρόσωπον έν σχέσει προς το όποιον απαιτείται ασφάλεια δυ
νάμει του παρόντος κανονισμού, έκτος έάν και μέχρις δτου παρα
σχεθη ή τοιαύτη ασφάλεια, λογίζεται δτι είναι άπηγορευμένος μετα
νάστης. 

(4) Όσάκις, τη αιτήσει του Τμηματάρχου και άφοΰ τύχωσι ακρο
άσεως τά έν τω έγγυητηρίω μέρη ή οι αντιπρόσωποι τούτων, κατα
δεικνύεται κατά τρόπον ίκανοποιουντα τό Δικαστήριον δτι το έν τω 
τοιούτω έγγυητηρίω έμφαινόμενον ποσόν ή οιονδήποτε μέρος αυτού 
κατέστη άπαιτητόν και πληρωτέον και παραμένει άπλήρωτον, τό 
Δικαστήριον δέον δπως, όα/ευ περαιτέρω διαδικασίας, έκδώση διά
ταγμα διά τήν εΐσπραξιν του ποσού διά κοπασχέσεως και πωλήσεως 
επαρκούς μέρους της κινητής ιδιοκτησίας τής ανηκούσης είς απαν
τάς ή οιονδήποτε τών προσώπων άτινα δεσμεύονται δυνάμει του έγ
γυητηρίου ή διάταγμα διά τήν πώλησιν επαρκούς μέρους τής ακι
νήτου ιδιοκτησίας τής ανηκούσης είς απαντάς ή οιονδήποτε τών τοι
ούτων προσώπων. 

(5) Πάν τοιούτο διάταγμα εκτελείται κατά τόν αυτόν τρόπον καθ' 
δν διάταγμα διά τήν πληρωμήν προστίμου εκδοθέν δυνάμει τών δια
τάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ή οιουδήποτε νόμου κεφ. 155. 
τροποποιοΰντος ή άντικαθιστώντος αυτόν. 

(6) Οιονδήποτε έγγυητήριον δοθέν δυνάμει του παρόντος κοτνονι
σμοΰ θά είναι διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τά δύο έτη άπό τής 
ημερομηνίας τής λήξεως τής συμβάσεως εργασίας. 

(7) Παν ποσόν κατατεθέν δυνάμει τού παρόντος κανονισμού κρα
τείται ύπό τού Τμηματάρχου διά περίοδον μη ύπερδαίνουσαν τό έ'ν 
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" Εξουσία 
προς άνα
δολήν απο
φάσεως. 

Διαδικασία 
άμα τη άπο
φάσει δτι 
■πρόσωπο; 
είναι άπη
γορευμένος 
μετανάστης. 
Δεύτερον 
Παράρτημα 

Πλημμελής 
άπόφασις. 

Είσοδος 
επιτρεπομένη 
υπό ώρισμέ
νας προϋπο
θέσεις. 

Πληροφορίαι 
αΐτινες θά 
παρέχονται. 

έτος άπό της ημερομηνίας λήξεως της συμβάσεως έρνοκπας ή μέχρις 
αναχωρήσεως έκ της Δημοκρατίας του προσώ,ποίλ & σχέσει π'ρός δ 
ή κατάθεσις έγένετο, έάν ή άναχώρησις προηγήται της έν λόγω 
ημερομηνίας : 

Νοείται δτι ό Τμηματάρχης δέον δπως έπιστρέφη οιονδήποτε ποσόν 
έάν ίκανοποιήται δτι δέν υφίσταται πλέον ή ανάγκη δια κατάθεσιν 
χρηματικού ποσού. 

Μέρος IV.ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΙ 
18. Ό λειτουργός μεταναστεύσεως δύναται προς τον σκοπόν διε

ξαγωγής περαιτέρω έρεύνης νά άναβάλη την λήψιν αποφάσεως έπί 
του κατά πόσον πρόσωπον τι είναι άπηγορευμένος μετανάστης διά 
περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τον ένα μήνα. 

19. Λειτουργός μεταναστεύσεως δστις αποφασίζει δτι πρόσωπον τι 
είναι άπηγορευμένος μετανάστης δέον δπως έπιδώση εις αυτό ειδο
ποίησίν συμφώνως προς τόν Δεύτερον Πίνακα τών παρόντων Κανο
νισμών. 

20. Άπόφασις του λειτουργού μεταναστεύσεως δτι πρόσωπον τι 
δεν είναι άπηγορευμένος μετανάστης ήτις ελήφθη λόγω λάθους ή 
αγνοίας οιουδήποτε ουσιαστικού γεγονότος ή συνεπεία οίασδήποτε 
ψευδούς παραστάσεως ύπό του· ενδιαφερομένου προσώπου δεν επη
ρεάζει την υποχρέωση του τοιούτου προσώπου δπως τύχη μεταχει
ρίσεως ως άπηγορευμένος μετανάστης. 

21.—(1) Εις πάντα δστις φαίνεται εις τόν λειτουργόν μεταναστεύ
σεως δτι είναι πρόσωπον δπερ ενδέχεται νά καταστή άπορος δύναται 
νά έπιτραπή νά ε'ισέλθη έν τ·ή Δημοκρατία ύπό τήν προϋπόθεσιν δτ·., 
προ της άποβιβάσεως αύτου ή εντός τοιαύτης περιόδου μετά τήν 
άποβίδασίν του ώς ό λειτουργός μεταναστεύσεως ήθελε ορίσει, θά 
κατάθεση παρά τω λειτουργώ μεταναστεύσεως χρηματικόν ποσόν 
επαρκές διά νά καλύψη τά έξοδα, επαναπατρισμού αυτού. 

(2) Παν χρηματικόν ποσόν κατατεθέν δυνάμει του παρόντος κανο
νισμού κρατείται μέχρις αναχωρήσεως έκ της Δημοκρατίας τοΰ προ
σώπου υφ' ούτινος έγένετο ή κατάθεσις ή μέχρις δτου ό Λειτουργός 
Μεταναστεύσεως άλλως ικανοποιείται δτι δέν υφίσταται πλέον ή 
ανάγκη διά κατάθεσιν χρηματικού ποσού. 

Μέρος V.ΓΕΜΚΑ 
22.—(1) Πας αλλοδαπός είς δν επετράπη νά είσέλθη έν τη Δημο

κρατία ώς μετανάστης και κατά τήν εΐσοδόν του δέν παρέσχε είς τόν 
λειτουργόν μεταναστεύσεως είς τόν λιμένα εισόδου τοιαύτας πληρο
φορίας οΐαι δύναται νά άπαιτηθώσι παρ' άύτοΰ δέον δπως, εντός 
δεκαπέντε ήμερων άπό της άφίξεως αύτου παράσχη τάς τοιαύτας 
πληροφορίας ε'ις τόν λειτουργόν μεταναστεύσεως ή τόν Τμηματάρχην. 

(2) Πάς προσωρινώς διαμένων δστις— 
(α) λαμβάνει άδειαν νά παρατείνη τήν παραμονήν του έν τη" 

Δημοκρατία διά περίοδον μακροτέραν της έν τή αδεία εισό
δου αυτού οριζόμενης" ή 

(β) λαμβάνει άδειαν νά παραμείνη μονίμως έν τή Δημοκρατία, 
δέον δπως παράσχη τοιαύτας πληροφορίας οΐαι δύναται νά 
άπαιτηθώσι παρ' accoO ύπό του Τμηματάρχου ή τοΟ λει
τουργού μεταναστεύσεως ή εντός δεκαπέντε ήμερων άπό 
της λήψεως οίασδήποτε τοιαύτης αδείας. 
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23. Πάς όστις εισέρχεται εις την Δημοκρατίαν ή αναχωρεί εξ πρόσωπα 
αύτης— εισερχόμενα 

ε'ιςτήν 
(α) δέον δίχως αληθώς άπαντα εις άπάσας τάς ερωτήσεις αϊτι Δημοκρατίαν 

νες υποβάλλονται αύτω ύπό τοΟ λειτουργού μεταναστεύσεως ήάναχωροΟν
είς έγκεκριμένον λιμένα' και α π ^ ώ ^ 

(β) δέον δπως, έάν αίτηθή παρ' αύτοΰ υπό του λειτουργού είςέρωτή
μεταναστεύσεως— ' σεις,κ.λ.π. 

(i) ύπογράψη δήλωσιν έν τοιούτω τύπω και διαλαμβά
νουσαν τοιαύτας πληροφορίας ώς ήθελε έγκριθή ύπό 
του Τμηματάρχου* 

(ii) ύποβάλη εαυτόν εις έξέτασιν ύπό ιατρικού λειτουρ
γο0* 

(iii) παρουσίαση εις τόν λειτουργόν μεταναστεύσεως οια
δήποτε έγγραφα (περιλαμβανομένων οιουδήποτε γρα
πτού ή έκτετυπωμένου ύλικοΰ, σχεδίων, φωτογραφιών 
και άλλων δι' εικόνων παραστάσεων) άτινα τελοΰσι 
ύπό τήν κατοχήν αύτοΰ και άτινα ό λειτουργός μετα
ναστεύσεως γνωρίζει ή έχει λόγον νά πιστεύη δτι 
περιέχουσι αποδείξεις αΐτινες θα βοηθήσωσι αυτόν εις 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του δυνάμει τοΰ νόμου. 

24.—(1) Πρόσωπον εις δ χορηγείται έ'γκρισις ή άδεια δυνάμει τοΰ Υποχρεώσεις 
νόμου δέον δπως κατά πάντα χρόνον επί αιτήσει παρουσιάζη ταύτην κατόχου 
εις οιονδήποτε λειτουργόν μεταναστεύσεως ή αστυνομικός και δπως 1νΓΓι

(
σεως 

μή δανείζη ή μεταβιβάζη αυτήν εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον. 
(2) 'Απαγορεύεται είς οιονδήποτε νά δανείζηται ή νά χρησιμοποιή 

άδειαν ήτις έχορηγήθη δυνάμει του νόμου ε'ις οιονδήποτε ετερον 
πρόσωπον. 

(3) Πάς έχων ε'ις τήν κατοχήν του άδειαν ήτις φαίνεται δτι έχο
ρηγήθη δυνάμει του νόμου δέον δπως άπαντα ε'ις άπάσας τάς εις 
αυτόν ύποβαλλομένας ύπό του λειτο^ργρμ μεταναστεύσεως ερωτή
σεις προς τόνι σκοπόν διαπιστώσεως δτ1,©υτρς είναι το έν τή αδεία 
κατονομαζόμενον πρόσωπον. 

25. Όσάκις δυνάμει τών παρόντων ^Καν,ονισμών οιαδήποτε άδεια Άνάκλησις 
ανακαλείται ή παύει Ισχύουσα ή λο,νΧξεταΐ/άνακληθεΐσα,,τοΰτο δέον αδε ίαςθα 

οπως μή έπηρεάζη οιανδήποτε ευθύνη.ν βαρυνρ;υσαν τον κατρχον τής ανεόέπηρεα
τοιαύτης αδείας δυνάμει του νόμου. σμοϋ ετέρας 

ευθύνης. 

26. Λειτουργός μεταναστεύσεως δύναται νά έκδώση είς οιονδήποτε Αδεια άπο
πρόσωπον, όπερ είναι επιβάτης αεροσκάφους ή σκάφους έν διαμε βιβάσεως. 
τακομίσει, άδειαν άποβιβάσεως έπ' ανταλλαγή τοΰ διαβατηρίου αύτοΰ 
ήτις θα παρέχη είς τόν κάτοχον αυτής δικαίωμα νά παραμείνη έν 
τή Δημοκρατία διά τοιούτον χρόνον ώς το τοιούτο αεροσκάφος ή 
σκάφος παραμένει έν τω άερολιμένι ή έν τοις χωρικοΐς ϋδασι της 
Δημοκρατίας ή διά τοιαύτην περίοδον ώς ό λειτουργός μεταναστεύ
σεως ήθελε χορηγήσει αναλόγως τής περιπτώσεως. Το διαβαιήριον 
τοΰ τοιούτου έπιβάτου δέον δπως έπιστρέφηται εις αυτόν άμα τή 
έπανεπιβιβάσει αύτοΰ. 

27. Έ ν σχέσει με τα ποικίλα ζητήματα άτινα εκτίθενται έν τή χέλη. 
πρώτη στήλη τοΰ Τρίτου Πίνακος τών παρόντων Kon/ονισμών δέον Τρίτος 
\ά καταβάλλωνται τά αντίστοιχα τέλη άτινα μνημονεύονται έν τή Πίνα^· 
δευτέρα στήλη τοΰ ρηθέντος Πίνακος. 
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•Ιατρική 28. Ό Υπουργός δύναται νά ζητήση παρ' οιουδήποτε αλλοδαπού 
έξέτασις ^ δστις κατέχει προσωρινήν άδειαν δυνάμει του κανονισμού 9 νά παρου
άλλοδαποο. σιασθη εις οιονδήποτε ίατρικόν λειτουργόν δι' έξέτασιν έαν ύπάρχη 

υποψία δτι ό έν λόγω αλλοδαπός πάσχει έκ μεταδοτικής νόσου ήτις 
ενδέχεται νά είναι επικίνδυνος διά την ύγείαν του κοινό Ο. 

Μέρος V I .  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
•Απαλλαγή 29.—(1) Ουδέν των έν τω παρόντι Μέρει τώ ν παρόντοον Κανονι
ές έγγραφης, σμών εφαρμόζεται έπι— 

(α) οιουδήποτε άλλοδοτπου δεόντως διοστεπιστευμένο(_> παρά τη 
Δημοκρατία ύφ' οιασδήποτε ξένης Κυβερνήσεως ΐ\ έπί οιου
δήποτε μέλους της οικογενείας αύτου ή του επισήμου προ
σωπικού αύτου" 

(β) οιουδήποτε μέλους πληρώματος δστις δέν έχει διοψονήν έν 
τη Δημοκρατία και οΟτινος το σκάφος παραμένει εν τινι 
λιμένι της Δημοκρατίας και δστις δέν αποβιβάζεται έν τη 
Δημοκρατία δι1 άπόλυσιν* 

(γ) πλην ως άλλως προβλέπεται εφ' οιουδήποτε εξαρτωμένου 
έκ του αλλοδαπού, όστις δέν κατέχει Ιδιαίτερο ν διαβα
τήριον' 

(δ) οιουδήποτε προσωρινώς διαμένοντος έν τη Δημοκρατία δστις 
εΙσέρχεται έν τί) Δημοκρατία δυνάμει αδείας εισόδου έν ή 
οδτος περιγράφεται ώς επισκέπτης ή δι' έπιχείρησιν ή ώς 
ών έν διαμετακομίσει διά προορισμόν έκτος της Δημοκρα
τίας ή απασχολείται διά περίοδον δραχυτέραν τών τριά
κοντα ήμερων, έκτος έάν ή παραμονή του έν τη Δημοκρα
τία ύπερΦαίνη τους τρεις μήνας : 

Νοείται δτι ό λειτουργός καταγραφής δύναται καθ' οιον
δήποτε χρόνον νά απαίτηση παρά του τοιούτου προσώπου 
νά έγγραφη άφου δώση εις αυτόν γραπτή ν προειδοποίησιν 
τριών ήμερων, καί τότε τό πρόσωπον τούτο δέον όπως συμ
μορφωθη και τηρη τάς διατάξεις τών παρόντων Κοτνονισμών: 

Νοείται ωσαύτως δτι οιονδήποτε τοιούτο πρόσωτιον κάτοι
κος, ανεξαρτήτως του δτι δέν έζητήθη παρ' αυτού νά έγγρα
φη δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών, δέον όπως πληρο
φορή εγγράφως τό ν λειτουργόν καταγραφής περί οιασδή
ποτε αλλαγής της διαμονής αύτου έν τη Δημοκρατία εντός 
επτά ήμερων από της επιτεύξεως τής τοιαύτης αλλαγής" 

(ε) παντός αυτόχθονος κατοίκου της Δημοκροπίας" 
(στ) παντός «ΒρεττανοΟ Κοττοίκου» ώς ορίζεται έν τώ Παραρτή

ματι «Τ» της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως' 
(ζ) οιουδήποτε κατόχου διαβατηρίου ή έγγραφου ταυτότητος 

εκδοθέντων ύπό της Διοικήσεως τών Βρεττανικών Κυριάρ
χων Περιοχών Βάσεων δυνάμει τοΟ άρθρου 3 του Παραρτή
ματος Γ της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως νοουμένου δτι τό 
τοιούτο έγγραφο ν εΐναι κανονικώς έσφραγισμένον συμφώ
νως προς τό ανωτέρω Παράρτημα 

(η) οιουδήποτε προσώπου έν τω διαδατηρίω του όποίοο αναγρά
φεται ύπό του Διευθυντού «άπηλλαγμένος διατυπώσεων 
μεταναστεύσεως». 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος κανονισμοΟ «Συνθήκη Ε γ κ α 
θιδρύσεως» σημαίνει την Συνθήκην 'Εγκαθιδρύσεως τής Δημοκρα
τίας της Κύπρου τήν συνομολογηθεΐσοΛ' μεταξύ του "Ηνωμένου 
Βασιλείου, του Βασιλείου της 'Ελλάδος και της Δημοκρατίας, τής 
Τουρκίας άφ' ενός καί της Δημοκρατίας της Κύπρου άφ* έτερου. 
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30. Καταρτίζεται και τηρείται έν τω Τμήματι Διαβατηρίων, Ίθα Κεντρικόν 
νενείας και Έλεγχου 'Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών Μητρώον _ 
υπό τάς οδηγίας του Τμηματάρχου ή οιουδήποτε προσώπου όριζομέ 'Αλλοδ0Π*ων· 
νου ύπό του Υπουργού Κεντρικόν Μητρώον Αλλοδαπών των προ
βλεπομένων υπό του κανονισμού 32 (β) των παρόντων Κανονισμών. 

31. Καταρτίζεται και τηρείται ύφ' έκαστου λειτουργού καταγρα Έπαρχιακόν 
φής δια την έπαρχίαν καταγραφής αύτου Μητρώον 'Αλλοδαπών τοι Μητρώον 
ούτου τύπου και διαλαμβάνον τοιαύτας πληροφορίας ώς ήθελε έγκρι Αλλοδαπών, 
θή ύπό του Τμηματάρχου. 

32. Πας λειτουργός καταγραφής δέον δ π ω ς  Καθήκοντα 
(α) έν σχέσει με αλλοδαπούς οΐτινες διαμένουσι έν τή επαρχία λειτουργού 

καταγραφής αύτου και παρ ' ών απαιτείται *νά έγγραφώσι " " " « Y P ^ S · 
δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών, καταχωρή έν τω Μητρώω 
'Αλλοδαπών τάς έν τω κανονισμώ 31 μνημονευομένας πληρο
φορίας ' 

(β) έφοδιάζη τον Τμηματάρχη ν δια τους σκοπούς του Κεντρικού 
Μητρώου 'Αλλοδαπών κατά τοιαύτας περιόδους καΐ τοιού
τον τρόπον ώς ό Τμηματάρχης ήθελε ορίσει με αντ ίγραφα 
όλων τών έν τω Μητρώω 'Αλλοδαπών γενομένων καταχω
ρίσεων* 

.' ( γ ) έφοδιάζη αλλοδαπούς με πιστοποιητικόν έ γ γ ρ α φ η ς συμφώ
νως προς τάς διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. 

33. Πας αλλοδαπός όστις αποβιβάζεται έν τη Δημοκρατία δέον ά ^°^ > έ ω  ι ς 

δπως, εντός επτά ημερών από τής άφίξεως αύτου, παρουσιασθή εις πρόςέγνρα
τό γραφεΐον του λειτουργοΟ καταγραφής τής επαρχίας καταγραφής φήν καΐ 
έν ή προτίθεται νά διαμείνη και— στοιχεία 

1 απαιτούμενα 
(α) έάν είναι ήδη κάτοχος πιστοποιητικού έγγραφης εκδοθέντος δι* έγγραψήν. 

δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών δπως προσαγάγη τό έν 
λόγω πιστοποιητικόν. εις τον 'λειτουργόν καταγραφής τής 
επαρχίας καταγραφής/έ;ν >ή διαμένει" 

(β) έάν δεν εΐναι ήδη κάτοχος 'πιστοποιητικού εγγραφής ώς 
ανωτέρω αναφέρεται ούτος |δέ©ν ^όπως— 

(Α) έφοδιάζη τον λειτουργόν καταγραφής τής επαρχίας 
καταγραφής έν ή έχει ·ίϋήν δΐ'&μϋνην αύτου ψέ ^ακριβή 
στοιχεία ώς προς τά ακόλουθα θέματα, ήτοι : 

(i 

(iii 

(iv 
(ν 

(vi. 
(vii 

(viii 
(ix 

(x 
(xi 
(xii 

πλήρες όνομα και φ Ολον" 
παρουσαν Ίθαγένεΐ'άν και :πώς και ποτέ έκτήθη 
αριθμόν διαβατηρίου και ήμερομηνίαν εκδόσεως 
αύτου και στοιχεία του διαβατηρίου' 
προηγουμένην ίθαγένειαν (έάν ύπάρχη)' 
ήμερομηνίαν καΐ τόπον γεννήσεως" 
επάγγελμα' 
διεύθυνσιν τελευταίας διαμονής έκτος τής Δημο
κρατίας' 
διεύθυνσιν διαμονής έν τή Δημοκρατία" 
ήμερομηνίαν, λιμένα καί τρόπον άφίξεως έν τή
Δημοκρατία' 
ονόματα καί ηλικίας εξαρτωμένων' 
δείγμα υπογραφής' 
δακτυλικά αποτυπώματα, έάν απαιτείται ύπό του 
Λειτουργού Καταγραφής αφού πρώτον έξασφα
λισθή ή εγκρισις του Διευθυντού' 
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'Εξουσία 
λειτουργού 
καταγραφής 
ναζητη 
φωτογραφίας. 

"Υποχρέωσις 
αλλοδαπού 
αποβιβαζο
μένου δπως 
έγγραφη· 

Πιστοποιητι
κόν έγγρα
φης καϊ υπο
χρεώσεις 
αλλοδαπού 
έν σχέσει 
με τοΟτο, 
κ.τ.λ. 

(Β) έκτος έάν δώση ίκανοποιητικήν έξήγησιν των περι
στατικών ατινα κωλύουσιν αυτόν νά πράξη οϋτω, δπως 
προσαγάγη είς τον λείτουργόν καταγραφής της επαρ
χίας καταγραφής έν ή διαμένει διαβατήριον έφωδια
σμένον μέ φωτογραφίαν δεόντως εκδοθέν είς αυτόν 
ουχί πλέον τών πέντε ετών προγενεστέρως" 

(Γ) έφοδιάζη τόν λείτουργόν καταγραφής της επαρχίας 
καταγραφής έν ή διαμένει μέ τρεις φωτογραφίας εαυ
τού ουχί μεγαλυτέρας τών δύο ίντζών πλάτους έπί 
τρεις ίντζας μήκους. 

34. 'Ανεξαρτήτως οιουδήποτε διαλαμβανομένου έν τοις παροΰσι 
Κανονισμοΐς λειτουργός καταγραφής δύναται καθ' οιονδήποτε χρό
νον να αίτηση παρ' οιουδήποτε αλλοδαπού διαμένοντος εντός της 
επαρχίας αύτου νά έφοδιάση τον τοιούτον λείτουργόν καταγραφής 
μέ τρεΐς φωτογραφίας άπεικονιζούσας την αληθή ομοιότητα αύτου 
ουχί μεγαλυτέρας τών δύο ίντζών πλάτους έπί τρεΐς ΐντζας μήκους. 

35. Πας αλλοδαπός όστις αποβιβάζεται έν τη Δημοκρατία δέον 
δπως, εντός επτά ήμερων άπό τοΟ χρόνου άποβιβάσεως παρουσιασ6*ή 
είς τό γραφεΐρν του λειτρ'Ο^γοΟ καταγραφής τής επαρχίας κατα
γραφής έν ή προτίθεται να διαμέίνη και δπως— 

(α) συμμορφωθή, έφ' δσον τούτο εΐναι τότε δυνατόν, προς το ς 
απαιτήσεις τής παραγράφου (β) του κανονισμού 33" και 

(β) προσαγάγη είς τόν λείτουργόν καταγραφής οίαεατήριον 
έφωδιασμένον μέ φωτογραφίαν και δεόντως εκδοθέν είς 
αυτόν ουχί πλέον τών πέντε ετών προγενεστέρως. 

36.—(1) Πας αλλοδαπός δέον δπως— 
(α) αμα τή έγγραφη αύτου, εξασφάλιση παρά του λειτουργού 

καταγραφής πιστοποιητικόν έγγραφης' 
(β) κατά πασαν μεταγενεστέραν μεταβολήν ή προσθήκην είς 

καταχώρησιν έν τω Μητρώω 'Αλλοδαπών άφορώσαν τήν 
έγγραφήν αύτου, προσάγη τό πιστοποιητικόν εγγραφής είς 
τόν λείτουργόν καταγραφής ίνα, έάν είναι αναγκαίο ν, γίνη 
αντίστοιχος μεταβολή ή προσθήκη είς τό πιστοποιητικόν 

. έγγραφης' 
(γ) προσάγη τό πιστοποιητικόν έγγραφης οσάκις κληθή είς 

οιονδήποτε άστυνομικόν ή λείτουργόν μεταναστεύσεως ή είς 
οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιοδοτημένον έπί τούτω υπό του 
'Υπουργού' 

(δ) έφοδιάζη τόν λείτουργόν καταγραφής τής επαρχίας κατα
γραφής έν ή διαμένει μέ λεπτομέρειας οιωνδήποτε περιστα
τικών ατινα έπηρεάζουσι καθ' οιονδήποτε τρόπον τήν άκρί
βειαν τών προηγουμένως παρασχεθέντων υπ' αύτου στοι
χείων διά τόν σκοπόν τής έγγραφης εντός επτά ημερών 
άφου τό περιστατικόν έπεσυνέβη" 

(ε) έάν πρόκειται νά άλλάξη τήν διαμονήν αύτου, έφοδιάζη τόν 
λείτουργόν καταγραφής τής επαρχίας καταγραφής έν ή τότε 
διαμένει μέ λεπτομέρειας άναφορικώς προς τήν ήμερο μη 
νίαν καθ' ην ή διαμονή του πρόκειται νά αλλαγή και άνα
φορικώς προς'τόν σκοπούμενον τόπον διαμονής αυτού' 

(στ) αμα τή έπιτεύξει αλλαγής διαμονής άπό μίαν έπαρχίαν 
καταγραφής είς έτέραν, τότε εντός 5 ημερών άπό τής άφί
ξεως αύτου είς τήν έπαρχίαν καταγραφής είς ήν μετακινείται, 
πληροφορή τόν λείτουργόν καταγραφής τής έν λόγω έπαρ
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χίας ττερί τής άφίξεώς του δια προσαγωγής του πιστοποιη
τικού έγγραφης αύτου εις τον ύπεύθυνον άξιωματικόν του 
πλησιέστερου αστυνομικού σταθμού δι' άναγραφήν έν αύιώ 
της νέας αυτού διευθύνσεως 

(ζ) εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον άπουσιάζη εκ του τόπου δια
μονής του δια συνεχή περίοδον ύπερβαίνουσαν τους δύο 
μήνας, πληροφορή τον λειτουργόν καταγραφής τής επαρχίας 
καταγραφής τής διαμονής του. περί τής Ισχυούσης διευΰό 
σεως και περί πάσης μεταγενέστερος αλλαγής διευθύνσεως 
περιλαμβανομένης και τής επανόδου του εις τήν διαμονήν 
αύτου" 

(η) άπαντα ε'ιλικρινώς ε'ις οιανδήποτε έρώτησιν υποβαλλομένη ν 
ευλόγως ε'ις αυτόν ύφ' οιουδήποτε λειτουργού καταγραφής 
ή ύφ' ετέρου προσώπου νομίμως ενεργούντος έν τή εκτελέσει 
των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών 

(θ) μη άλλοιώνη οιονδήποτε πιστοποιητικόν έγγραφης ή άντί
γραφον τοιούτου πιστοποιητικού ή οιανδήποτε καταχώρησιν 
γενομένη ν κατ' εφαρμογή ν των παρόντων Κανονισμών" 

(ι) άνευ νομίμου εξουσίας μη χρησιμοποιή ή έχη ε'ις τήν κατο
χήν αύτου οιονδήποτε πλαστογραφημένο ν, ήλλοιωμένον ή μη 
κανονικόν πιστοποιητικόν, διαβατήριον ή εγγραφον έν ω 
οιαδήποτε θεώρησις ή αναγραφή ήλλοιώθη ή έπλαστογρα
φήθη" 

(ια) αμελλητί ειδοποιεί τόν λειτουργόν καταγραφής περί τής 
απώλειας ή καταστροφής πιστοποιητικού έγγραφης" 

(ιβ) έάν γυνή ήτις συνάπτει γάμον μετά πολίτου τής Δημοκρα
τίας, αμελλητί πληροφορή τόν λειτουργόν καταγραφής περί 
του τοιούτου γάμου παρέχουσα συγχρόνως ε'ις αυτόν άπό
δειξιν, κατά τρόπον ίκανοποιουντα τόν έν λόγω λειτουργόν 
καταγραφής, του γάμου και τής ιθαγενείας τοΰ συζύγου 
αύτης. 

(2) Τό πιστοποιητικόν έγγραφης δέον δπως είναι τοιούτου τύπου 
και περιέχη τοιαύτα στοιχεία ώς ήθελε έγκριθή ύπό του Υπουργού. 

37. Πας δστις παρέχει διαμονήν εις άλλοδαπόν δέον δπως έφο "Υποχρεώσεις 
διάζη τόν λειτουργόν καταγραφής με τό δνομα παντός τοιούτοι1 προσώπου 
άλλοδοτπου, ουχί άργότερον τών τεσσαράκοντα οκτώ ώοών από τοΰ παρέχοντος 
χρόνου καθ* δν ό τοιούτος αλλοδαπός έτυχε παροχής διαμονής ύπό ^μ*νί |ν

Α
εις 

του τοιούτου προσώπου : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τοις παρουσι Κανονισμοΐς εφαρμόζεται 
έπί Διευθυντού Ξενοδοχείου λειτουργούντος δυνάμει τών διατοξεω^ 
τού περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου του 
1969 και τών δυνάμει τούτου Κανονισμών. 40 τοΰ 1969. 

38. Πας δστις προσλαμβάνει ε'ις τήν ύπηρεσίαν αύτου* άλλοδαπόν, 'Υποχρεώσεις 
δέον δπως είδοποιή τόν λειτουργόν καταγραφής ευθύς ώς ό τοιούτος ^°^ ό τ ο υ _ 
αλλοδαπός είσέλθη εις τήν ύπηρεσίαν αύτου ή εγκατάλειψη ταύτην. 

Πας παραβαίνων τόν παρόντα κανονισμόν υπόκειται εις πρόστιμον 
μη υπερβαίνον τάς είκοσι πέντε λίρας ή είς φυλάκισιν μή ύπερβαί
νουσαν τους τρεις μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

αλλοδαπού, 
και ποιναί. 

39. Τά τέλη άτινα επιβάλλονται και καταβάλλονται έν σχέσει με Τέλη δι" 
νέον πιστοποιητικόν εγγραφής ή άντίγραφον αύτου έκδιδόμενον δυ ε'κδοσινπι 
νάμει τών παρόντων Κανονισμών εΐναι £1.000 μίλο ή οιονδήποτε τοι 0ΎοποιΤιτι,< 

~ Μ '» " »e\ ν » ι < t\r ' c > c ' έ γ γ ρ α φ η ς . 
ουτο έτερον τέλος όπερ ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός δια δημοσιευ
σεως έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, 
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'Αλλοδαπός 
μέ πλείονας 
της μιας 
ιθαγενείας. 

'Απώλεια της 
Ιδιότητος 
εξαρτωμένου. 

Καταργήσεις. 
Δευτερογενής 
Νομοθεσία 
Τόμος Ι, 
σελίς 28 
και 41. 
Έψημερίς 
Κυβερνήσεως 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
24.12.1953 
Δ . Π . 7 1 8 / 5 3 
3.5.1956 
Δ.Π. 3 6 1 / 5 6 . 

40. Δια τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, οσάκις αλλο
δαπός άναγωρίζεται ώς πολίτης δια νόμου πλειόνων του ενός ξέλ'ου 
κράτους ή οσάκις δι' οιονδήποτε λόγον εΐναι άδέδαιον ποία Ιθα
γένεια (έάν ύπάρχη) εΐναι δυνατόν να άποδοθη τω άλλοδαπώ, ό έν 
λόγω αλλοδαπός δύναται νά θεωρηθί) ώς πολίτης του κράτους μεθ' 
οδ φαίνεται οδτος να συνδέηται εκάστοτε στενώτατα προς τό συμ
φέρον συμπαθείας ή νά θεωρηθη δτι είναι άβεβαίας 'ιθαγενείας ή 
άνευ 'ιθαγενείας : 

Νοείται δτι οσάκις αλλοδαπός απέκτησε ίθαγένειαν κατά τήν γέν
νησιν αυτού οδτος δέον νά λογίζηται (έκτος έάν ό 'Υπουργός ήθελε 
έκδόσει ετέρας οδηγίας έν τη συγκεκριμένη περιπτώσει) δτι δια
τηρεί τήν έν λόγω ίθαγένειαν έκτος έάν μεταγενεστέρως απέκτησε 
διά πολιτογραφήσεως ή άλλως έτέραν τινά ίθαγένειαν, και συνεχίζη 
νά άναγνωρίζηται ύπό του 'Ανωτάτου "Αρχοντος ή του κράτους 
οδτινος τήν ίθαγένειαν απέκτησε ώς δικαιούμενος εις προστασίαν. 

41. Πάς δστις παύει ων εξαρτώμενος αλλοδαπού, έν τή έννοια των 
παρόντων Κανονισμών, δέον δπως εντός ενός μηνός άπό της ημερο
μηνίας καθ' ήν έπαυσε νά είναι εξαρτώμενος συμμορφουται πρσς τάς 
απαιτήσεις του κανονισμού 6, και αϊ διατάξεις των παρόντων Κανο
νισμών μετά ταύτα εφαρμόζονται επί του τοιούτου προσώπου. 

42. Οι περί 'Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμοί και οι 
περί 'Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Έγγραφη Αλλοδαπών) 
Κανονισμοί καταργούνται άνευ επηρεασμού οποιουδήποτε τελεσθέν
τος ή παραλειφθέντος δυνάμει τών καταργουμένων κανονισμών. 

ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΟΣ 
Κανονισμός 5 (στ) 

Περιγραφή Ετήσιο ν Εισόδημα 

1. Δι' άγαμον άνδρα, ή χήρον άνευ τέκνων 
κάτω τών 16 ετών. 

2. Δι' άγαμον γυναίκα, ή χήραν άνευ τέκνων 
κάτω τών 16 ετών. ' 

3. Διά χήρον μετά τέκνων κάτω τών 16 ετών. 

4. Διά χήραν μετά τέκνων κάτω τών 16 ετών. 

5. Δι' εγγαμον άνδρα μετά συζύγου και άνευ 
τέκνων κάτω τών 16 ετών. 

6. Δι' εγγαμον άνδρα μετά συζύγου και τέ
κνων κάτω τών 16 ετών. 

£1200 

£1000 
£1800 πλέον 
£ 100 δι' εκαστον 

τέκνον. 
£1200 πλέον 
£ 100 δι' εκαστον 

τέκνον. 

£1800 
£1800 πλέον 
£ 100 δι' εκαστον 

τέκνον. 
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ΠΙΝΑΞ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
Οί περί Αλλοδαπών καΐ Μεταναστεύσεως Κανονισμοί. 

Κανονισμός 18. 
Ε Ι Δ Ο Π 0 1 Η Σ 1 Σ Ε Ι Σ ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΜ 

Προς. . . . · - . . . " . 

Δια της παρούσης είδσποιεΐσθε δτι απεφάσισα δτι εΐσθε άπηγορευμένος 
μετανάστης δυνάμει τοΟ περί 'Αλλοδαπών καΐ Μεταναστεύσεως Νόμου, Κεφ. 105. 

Λειτουργός Μεταναστεύσεως 
Ήμερ. 19. 

ΠΙΝΑΞ ΤΡΙΤΟΣ 
Κανονισμός 27 

0) (2) 

1. Πιστοποιητικόν Μονίμου Διαμονής 
2.· "Αδεια μεταναστεύσεως δια μετανάστην 

(περιλαμβανομένων εξαρτωμένων οΐτινες 
συνοδεύουσι αυτόν) 

3. "Αδεια δι' εΐσοδον έν τη Δημοκρατία έξαρ. 
τωμένου ώς μετανάστου 

£2.000 μιλς 

£10.000 μίλς 
£3.000 μιλς 

δι' έκαστο ν 
εξαρτώ μενον. 

(Υ.Ε. 113/62/2.) 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείω της Κυποιακης Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 
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