
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 

 

 
 Για σκοπούς συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας στον τομέα της ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης 

προσώπων, 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

 

92(Ι) του 2003. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ελεύθερης 

Διακίνησης και Διαμονής των Υπηκόων των Κρατών Μελών της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των Μελών των Οικογενειών τους 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί της Ελεύθερης Διακίνησης και Διαμονής των Υπηκόων των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των Μελών των 

Οικογενειών τους Νόμο του 2003 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ελεύθερης Διακίνησης και 

Διαμονής των Υπηκόων των Κρατών Μελών και των Μελών των 

Οικογενειών τους Νόμοι του 2003 και 2004. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

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

   
  (α) Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «κράτος 

μέλος», αμέσως μετά τη λέξη «΄Ενωσης», της φράσης 

«ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο»· και 
   
  (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, 
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του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού του: 
   
   ««Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» 

σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 

1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 8 του βασικού Νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

  
  (α) Η παράγραφος (α) αυτού τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του κόμματος στο τέλος της 

υποπαραγράφου (ii) αυτής με άνω τελεία· και τη 

διαγραφή της υποπαραγράφου (iii) αυτής· 
   
  (β) η παράγραφος (β) αυτού τροποποιείται με τη διαγραφή 

της υποπαραγράφου (iii) αυτής, και την αναρίθμηση της 

υφιστάμενης υποπαραγράφου (iv) αυτής σε 

υποπαράγραφο (iii). 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

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

  (α) Με τη διαγραφή των λέξεων «πέντε χιλιάδες» (τελευταία 

γραμμή) του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή 

τους με τη λέξη «πεντακόσιες»· 
   
  (β) με τη διαγραφή των λέξεων «πέντε χιλιάδες» (τελευταία 

γραμμή) του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάστασή 

τους με τη λέξη «πεντακόσιες». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 21 
5.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται 
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του βασικού 

νόμου. 
με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού και την αναρίθμηση της 

υφιστάμενης παραγράφου (δ) σε παράγραφο (γ). 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

των λέξεων «τρεις χιλιάδες» (τελευταία γραμμή) και την 

αντικατάστασή τους με τη λέξη «πεντακόσιες». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 38 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το εδάφιο (3) του άρθρου  38 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού και την αναρίθμηση της 

υφιστάμενης παραγράφου (δ) σε παράγραφο (γ). 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

των λέξεων «τρεις χιλιάδες» (τελευταία γραμμή) και την 

αντικατάστασής τους με τη λέξη «πεντακόσιες». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 48 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 48 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) αυτού και την αναρίθμηση της 

υφιστάμενης παραγράφου (ε) σε παράγραφο (δ). 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 51 

του βασικού 

νόμου. 

10.  Το άρθρο 51 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 51: 

 «Επίδομα 

συντήρησης. 
51. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δε 

θεμελιώνουν δικαίωμα χορήγησης επιδόματος 

συντήρηρης από τη Δημοκρατία για σπουδαστές που 

είναι κάτοχοι του δικαιώματος διαμονής.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 52 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

των λέξεων «πέντε χιλιάδες» (τελευταία γραμμή) και την 

αντικατάστασή τους με τη λέξη «πεντακόσιες». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 58 
12.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται 
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του βασικού 

νόμου. 
με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού και την αναρίθμηση της 

υφιστάμενης παραγράφου (δ) σε παράγραφο (γ). 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 62 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

των λέξεων «τρεις χιλιάδες» (τελευταία γραμμή) και την 

αντικατάστασή τους με τη λέξη «πεντακόσιες». 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 65 

του βασικού 

νόμου. 

14.  Το άρθρο 65 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 65: 

 «Πρώτη άδεια 

διαμονής. 
65.-(1)  Η απόφαση για τη χορήγηση ή την άρνηση 

χορήγησης της πρώτης άδειας διαμονής λαμβάνεται, 

το ταχύτερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, εντός 

έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης. Στον 

ενδιαφερόμενο επιτρέπεται να παραμείνει προσωρινά 

στη Δημοκρατία, μέχρι να αποφασισθεί η χορήγηση ή 

η άρνηση χορήγησης της άδειας διαμονής. 
   
       (2)(α) Η αρμόδια αρχή  δύναται, εφόσον θεωρηθεί 

απαραίτητο, να ζητήσει από το κράτος 

καταγωγής του ενδιαφερόμενου και, 

ενδεχομένως, από άλλα κράτη μέλη, 

πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο.  Η 

ενημέρωση αυτή δε δύναται να λάβει 

συστηματικό χαρακτήρα. 
   
  (β)  ΄Οταν γίνονται παρόμοιες αιτήσεις από άλλα 

κράτη μέλη, η απάντηση των Αρχών της 

Δημοκρατίας πρέπει να δίδεται εντός δύο 

μηνών.». 
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Τροποποίηση  

του άρθρου 66 

του βασικού 

νόμου. 

15.  Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (2): 

   
  «(2) Η προσωπική συμπεριφορά πρέπει να συνιστά 

παρούσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, στρεφόμενη κατά 

θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας.  Δεν επιτρέπεται 

η επίκληση λόγων που δεν συνδέονται με την εκάστοτε 

ατομική περίπτωση ούτε η επίκληση λόγων γενικής 

πρόληψης.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 67 

του βασικού 

νόμου. 

16.  Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

   
  «(3) Ο Υπουργός δύναται, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

που το δικαιολογούν, να ζητήσει από πρόσωπο να 

υποβληθεί σε δωρεάν ιατρική εξέταση από τις Ιατρικές 

Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχει από 

νόσο ή αναπηρία του είδους που αναφέρεται στο εδάφιο 

(1). Αυτές οι ιατρικές εξετάσεις δεν μπορούν να έχουν 

συστηματικό χαρακτήρα.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 71Α. 

17.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 71, του ακόλουθου νέου άρθρου 71Α: 

   
 «Χρονική 

ισχύς της 

απέλασης. 

71Α.-(1) Πρόσωπο που έχει απελαθεί από τη Δημοκρατία 

για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή 

δημόσιας υγείας δύναται να υποβάλει νέα αίτηση 
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προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος στη Δημοκρατία. 
   
       (2) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υποβάλλετε στην 

αρμόδια αρχή εντός εύλογης υπό τις περιστάσεις 

προθεσμίας μετά την πάροδο διετίας από την έκδοση της 

απόφασης περί απέλασης, υποβάλλοντας στοιχεία και/ή 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την 

ουσιώδη μεταβολή των περιστάσεων που είχαν 

δικαιολογήσει την απόφαση περί απέλασης. 
   
       (3)  Η αρμόδια αρχή οφείλει να αποφανθεί επί της 

νέας αίτησης εντός τριών μηνών από την υποβολή της. 
   
       (4)  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 69, η 

αρμόδια αρχή γνωστοποιεί την απόφασή της στον 

ενδιαφερόμενο το συντομότερο. 
   
       (5)  Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κανένα δικαίωμα 

εισόδου στη Δημοκρατία ενόσω εξετάζεται ή αίτησή 

του.». 
   
Τροποποίηση 

του Δεύτερου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

18.  Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της φράσης «(΄Αρθρα 8(2)(α)(iii) και 67(1))», που 

παρατίθεται αμέσως μετά τον τίτλο «ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», και 

την αντικατάστασή της με τη φράση «(΄Αρθρο 67(1))». 

  
΄Εναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος  

Νόμου. 

19.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 

 

 

ΓΛ/ΜΓ 
Δ9(ια)/ΕΕ/ΚΛ/ΙΤ20040210/33ελευθ.διακ.διαμονή/ΣΠΧ 
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