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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3154 της 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται 

με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 43(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1.0 παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ό περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αλλοδαπών ^λος
105 . 

και Μεταναστεύσεως Νόμους (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός 2 του ΐ9τζ 
νόμος")· 54 του 1976 

50 του 1988 
197 του 1989 

100(1) του 1996. 
2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά την Τροποποίηση 

παράγραφο (α) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου: τουβαστκο!)19 

«(αϊ) εκδίδει εκ μέρους οποιουδήποτε ιδρύματος που παρέχει εκπαίδευση ^f"™· 
ή εξάσκηση στη Δημοκρατία ψευδές πιστοποιητικό σπουδών σε αλ

λοδαπό για σκοπούς έκδοσης άδειας μαθητή, σύμφωνα με τους Κα

νονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο·». 
3.(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή Ειδική 

των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η άδεια μαθητή παρέχει στον διάταξηJ™ 
, , e  \ ^ Λ Α < r· ι ι ν Λ παροχή άδειας 

κάτοχο της δικαίωμα να εισέλθει στη Δημοκρατία και να παραμείνει σε αυτή για σε μαθητή ή 
τη συνολική περίοδο της εκπαίδευσης ή εξάσκησης του, όπως αυτή βεβαιώνεται φοιτητή, 
από το ίδρυμα στο οποίο έχει γίνει δεκτός για εκπαίδευση ή εξάσκηση. 

(2) Η άδεια μαθητή παύει να ισχύει και θεωρείται ακυρωθείσα, αν ο κάτοχος 
της παραλείψει να εγγραφεί και να τύχει εξάσκησης ή εκπαίδευσης στο ίδρυμα 
στο οποίο έχει γίνει δεκτός ή αν, παρόλο που έχει εγγραφεί στο ίδρυμα, παραλείπει 
να παραμείνει σ' αυτό ως μαθητής: 

Νοείται ότι ο κάτοχος της υπό αναφορά άδειας θα προσκομίζει στο λειτουργό 
μεταναστεύσεως κάθε ανανέωση της εγγραφής του στο εν λόγω ίδρυιια. 

(1177) 
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(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "μαθητής" σημαίνει πρόσωπο 
το οποίο γίνεται δεκτό για φοίτηση σε οποιοδήποτε ίδρυμα στη Δημοκρατία το 
οποίο παρέχει εκπαίδευση ή εξάσκηση και το οποίο είναι κατάλληλο να δέχεται 
μαθητές ή φοιτητές από χώρες εκτός της Δημοκρατίας. 


