
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 164(I) του 2001 

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(I) του 1996  

43(I) του 1997  
14(I) του 1998  

22(I) του 2001. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). 

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «Αναφορικά με 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι απαγορευμένος μετανάστης ο λειτουργός 
μετανάστευσης δύναται—» (πρώτη και δεύτερη 

6(I) του 2000. γραμμή) με τη φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, ο 
λειτουργός μετανάστευσης αναφορικά με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι 
απαγορευμένος μετανάστης, δύναται—»· και 

 (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού, της τελείας 
με άνω και κάτω τελεία, και την προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 «Νοείται περαιτέρω ότι πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα να 
εγκαταλείψει τη Δημοκρατία και /ή διάταγμα κράτησης ή περιορισμού— 

 (α) Πληροφορείται γραπτώς σε γλώσσα κατανοητή από αυτό τους λόγους για την πιο 
πάνω απόφαση εκτός εάν λόγοι εθνικής ασφάλειας καθιστούν κάτι τέτοιο ανεπιθύμητο·
και 

 (β) έχει δικαίωμα να αντιπροσωπευθεί ενώπιον του λειτουργού μετανάστευσης ή 
οποιασδήποτε άλλης αρχής της Δημοκρατίας και να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών 
μεταφραστή.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 14 του βασικού 

νόμου. 

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

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού του κόμματος μετά τις λέξεις «εκδόθηκαν 
βάσει αυτού»" (τρίτη γραμμή) και την προσθήκη της φράσης «και με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου,»· και 

 (β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 «(6) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα να εγκαταλείψει τη Δημοκρατία 

και /ή διάταγμα κράτησης ή περιορισμού— 
 (α) Πληροφορείται γραπτώς σε γλώσσα κατανοητή από αυτό τους λόγους για την πιο 

πάνω απόφαση εκτός εάν λόγοι εθνικής ασφάλειας καθιστούν κάτι τέτοιο ανεπιθύμητο·
και 
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 (β) έχει δικαίωμα να αντιπροσωπευθεί ενώπιον του λειτουργού 
μετανάστευσης ή οποιασδήποτε άλλης αρχής της Δημοκρατίας και να 
ζητήσει την παροχή υπηρεσιών μεταφραστή.». 

 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 14Β του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 

άρθρου. «Λήψη 
δακτυλικών 
αποτυπωμάτων. 
138(I) του 2001. 

14Γ. Με την επιφύλαξη των προνοιών του περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, ο 
Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται να λαμβάνει δακτυλικά αποτυπώματα 
προσώπων που απελαύνονται.». 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο 
τέλος της παραγράφου (κ) αυτού της άνω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης 
"ή αναλαμβάνει οποιοδήποτε είδος εργασίας χωρίς να έχει εξασφαλίσει την άδεια του 
Τμηματάρχη δυνάμει του Κανονισμού 11 των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
Κανονισμών". 

Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 

Παράρτημα Τρίτο: 
22.12.1972. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (I): 

23.11.1984 
23.12.1986 
30. 1.1987 
11.11.1988 
18. 5.1990 
17. 4.1991 
8.11.1991 

15. 4.1994 
6.12.1996 

21. 7.2000. 
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