Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4305, 25/11/2011

153(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 348,
24.12.2008,
σ. 98.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με
τίτλο «Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών», εξαιρουμένου του
Άρθρου 13 αυτής,
H 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.

1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και
Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται
μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (που στη
συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2.
Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με
την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου
όρου και του ορισμού του:
«“ασυνόδευτος ανήλικος” έχει την έννοια που του αποδίδει το
άρθρο 18ΚΘ∙».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη σ’
αυτόν νέων
άρθρων.

3.
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά
το άρθρο 18ΟΒ αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:

«Επιφύλαξη για
την εφαρμογή
των άρθρων
18ΟΔ μέχρι
18ΠΘ.

18ΟΓ.-(1)
Οι διατάξεις των άρθρων 18ΟΔ μέχρι
18ΠΘ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε
αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει
αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του
εδαφίου (2), δεν υπόκειται σε ποινή φυλάκισης υπήκοος
τρίτης χώρας ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
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των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ και ο οποίος είναι
ένοχος ποινικού αδικήματος βάσει –

Ερμηνεία για
τους σκοπούς
των άρθρων
18ΟΔ μέχρι
18ΠΘ.

(α)

της παραγράφου (λ) του εδαφίου (1) του
άρθρου 19· ή/και

(β)

του εδαφίου (2) του άρθρου 19, ως
απαγορευμένος μετανάστης κατά την
παράγραφο (κ) ή/και (λ) του εδαφίου (1)
του άρθρου 6.

18ΟΔ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΟΔ μέχρι
18ΠΘ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική
έννοια:
«απαγόρευση εισόδου» σημαίνει διοικητική απόφαση ή
πράξη με την οποία απαγορεύεται η είσοδος και η
παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας για ορισμένο
χρονικό διάστημα, συνοδευόμενη από απόφαση
επιστροφής·
«απομάκρυνση» σημαίνει εκτέλεση της υποχρέωσης
επιστροφής και συγκεκριμένα φυσική μεταφορά εκτός
της Δημοκρατίας·
«απόφαση επιστροφής» σημαίνει διοικητική απόφαση ή
πράξη με την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως
παράνομη η παραμονή υπηκόου τρίτης χώρας και του
επιβάλλεται ή αναφέρεται υποχρέωση επιστροφής·
«επιστροφή» σημαίνει διαδικασία επανόδου υπηκόου
τρίτης χώρας, είτε με οικειοθελή συμμόρφωσή του προς
την υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά (α)

στη χώρα καταγωγής του/της, ή

(β)

σε χώρα διέλευσης σύμφωνα με κοινοτικές
ή διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής ή
άλλες ρυθμίσεις, ή

(γ)

σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία ο εν λόγω
υπήκοος
τρίτης
χώρας
αποφασίζει
εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία
γίνεται δεκτός/ή∙

«ευάλωτα
άτομα»
σημαίνει
ανήλικους,
μη
συνοδευόμενους ανήλικους, μειονεκτούντα άτομα,
ηλικιωμένους,
εγκύους,
μόνους
γονείς
που
συνοδεύουν
ανήλικα
τέκνα
και
θύματα
βασανιστηρίων, βιασμών ή άλλης σοβαρής μορφής
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ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας∙
«κίνδυνος διαφυγής» σημαίνει την ύπαρξη, σε ατομική
περίπτωση, οποιουδήποτε από τους ακόλουθους
λόγους, που οδηγεί στην εικασία ότι υπήκοος τρίτης
χώρας υποκείμενος σε διαδικασίες επιστροφής μπορεί
να διαφύγει:
(α)

Μη συμμόρφωση με απόφαση επιστροφής,

(β)

δήλωση πρόθεσης μη συμμόρφωσης με
απόφαση επιστροφής,

(γ)

κατοχή
πλαστών
εγγράφων,

(δ)

παροχή ψευδών πληροφοριών,

(ε)

καταδίκη που καταγράφεται σε μητρώο της
Δημοκρατίας ή άλλου κράτους και είναι
τέτοια που δημιουργεί εικασία ότι ο υπήκοος
τρίτης χώρας μπορεί να διαφύγει,

(στ)

προηγούμενη απέλαση,

(ζ)

μη ύπαρξη διεύθυνσης συνήθους διαμονής,

(η)

μη κατοχή ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων
ταυτότητας,

(θ)

προηγούμενη εξαφάνιση/διαφυγή,

(ι)

παραβίαση
εισόδου∙

ή

παραποιημένων

προηγούμενης

απαγόρευσης

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 105,
13.4.2006,
σ. 1∙
L 85,
31.3.2010,
σ. 1.

«Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν» σημαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του
κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης
προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του
Σένγκεν)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 265/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου
2010, και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται∙

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L348,
24.12.2008,
σ. 98.

«Οδηγία 2008/115/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2008/115/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες
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και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών»,
όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙
«οικειοθελής αναχώρηση» σημαίνει την τήρηση της
υποχρέωσης επιστροφής εντός της προθεσμίας που
ορίζεται για τον σκοπό αυτό στην απόφαση επιστροφής·
«παράνομη παραμονή» σημαίνει παρουσία στο έδαφος
της Δημοκρατίας υπηκόου τρίτης χώρας που δεν πληροί,
ή δεν πληροί πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως
ορίζονται στο Άρθρο 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν
ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή
διαμονής στη Δημοκρατία· ο όρος «παρανόμως
παραμένοντας» τυγχάνει αντίστοιχης ερμηνείας∙
«υπήκοος τρίτης χώρας» σημαίνει κάθε πρόσωπο που
δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την
έννοια του Άρθρου 20, παράγραφος 1, της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι
δικαιούχος του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης
κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2, παράγραφος 5
του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν.

Πεδίο
εφαρμογής των
άρθρων 18ΟΔ
μέχρι 18ΠΘ.

18ΟE.-(1) Τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ εφαρμόζονται
στους παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας
στο έδαφος της Δημοκρατίας.
(2) Τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ δεν εφαρμόζονται
στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι (α)

υπόκεινται σε απαγόρευση
εισόδου,
σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κώδικα
Συνόρων του Σένγκεν, ή συλλαμβάνονται ή
παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές
σε σχέση με παράνομη χερσαία, θαλάσσια
ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών
συνόρων της Δημοκρατίας και στους
οποίους δεν έχει, εν συνεχεία, χορηγηθεί
άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στη
Δημοκρατία, ή

(β)

υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής ως
ποινική κύρωση ή ως συνέπεια ποινικής
κύρωσης, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο,
ή υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης.

(3) Τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ δεν εφαρμόζονται
σε πρόσωπα που είναι δικαιούχοι του κοινοτικού
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το
Άρθρο 2, παράγραφος 5, του Κώδικα Συνόρων του
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Σένγκεν.

Ευνοϊκότερες
διατάξεις και
ελάχιστες
εγγυήσεις.

18ΟΣΤ.-(1) Τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ δε θίγουν
ευνοϊκότερες διατάξεις -

(α)

διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
ή
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μίας ή
περισσότερων τρίτων χωρών,

(β)

διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ
της Δημοκρατίας, ή της Δημοκρατίας και
άλλων κρατών μελών, και μίας ή
περισσότερων τρίτων χωρών.

(2) Τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ εφαρμόζονται με
την επιφύλαξη ευνοϊκότερης διάταξης για τους υπηκόους
τρίτων χωρών που περιέχεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης περί μετανάστευσης και ασύλου.
(3) Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που
σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του
άρθρου 18ΟΕ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των
άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ, οι αρχές της Δημοκρατίας -

Μη επαναπροώθηση,
βέλτιστα
συμφέροντα
του παιδιού,
οικογενειακή
ζωή και
κατάσταση
της υγείας.

(α)

μεριμνούν ώστε η μεταχείριση και το
επίπεδο προστασίας τους να μην είναι
λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα στα
εδάφια (4) και (5) του άρθρου 18Π
(περιορισμοί της χρήσης αναγκαστικών
μέτρων), στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΠΑ,
πρώτη
περίπτωση
(αναβολή
της
απομάκρυνσης), στις παραγράφους (β) και
(δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΠΕ
(επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και
συνυπολογισμός
των
αναγκών
των
ευάλωτων ατόμων) και στα άρθρα 18ΠΖ και
18ΠΗ (όροι κράτησης), και

(β)

τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης.

18ΟΖ. Κατά την εφαρμογή των άρθρων 18ΟΔ μέχρι
18ΠΘ, ο Διευθυντής τηρεί την αρχή της μη
επαναπροώθησης και λαμβάνει δεόντως υπόψη (α)

τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, και

(β)

την οικογενειακή ζωή, με τη συνδρομή των
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, και
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(γ)

Απόφαση
επιστροφής.

την
κατάσταση
της
υγείας
του
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας, στη
βάση έκθεσης του Τμήματος Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας.

18ΟΗ.-(1) Ο Διευθυντής εκδίδει απόφαση επιστροφής για
οποιοδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας που παραμένει
παράνομα στη Δημοκρατία, με την επιφύλαξη των
εξαιρέσεων που προβλέπονται στα εδάφια (2) μέχρι (5).
(2) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν
παρανόμως στο έδαφος της Δημοκρατίας και διαθέτουν
έγκυρο τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα
παραμονής και έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος,
υποχρεούνται να μεταβαίνουν αμέσως στο έδαφος αυτού
του άλλου κράτους μέλους. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του υπηκόου τρίτης χώρας με την παρούσα
απαίτηση ή όταν η άμεση αναχώρηση του υπηκόου τρίτης
χώρας απαιτείται για λόγους ασφάλειας της Δημοκρατίας ή
δημόσιας τάξης, ο Διευθυντής ενεργεί κατά τα
προβλεπόμενα στο εδάφιο (1).
(3)(α) Ο Διευθυντής δύναται να μην εκδίδει
απόφαση επιστροφής για υπήκοο τρίτης
χώρας που διαμένει παρανόμως στο έδαφος
της Δημοκρατίας, εφόσον άλλο κράτος μέλος
αναλαμβάνει τον εν λόγω υπήκοο τρίτης
χώρας δυνάμει διμερών συμφωνιών ή
διευθετήσεων που ίσχυαν κατά την 13η
Ιανουαρίου 2009.
(β) Σε περίπτωση που οι αρχές της Δημοκρατίας
αναλαμβάνουν υπήκοο τρίτης χώρας
σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 3, της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, ο Διευθυντής ενεργεί
κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1).
(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να
αποφασίσει, ανά πάσα στιγμή, να χορηγήσει αυτόνομη
άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα
παραμονής, για λόγους φιλευσπλαχνίας ή ανθρωπιστικούς
λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος παραμένει
παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Στην περίπτωση
αυτή (α)

δεν εκδίδεται απόφαση επιστροφής∙ ή

(β)

εφόσον η απόφαση επιστροφής έχει ήδη
εκδοθεί,
τότε
αυτή
ανακαλείται
ή
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αναστέλλεται για τη διάρκεια της ισχύος του
τίτλου διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει
δικαίωμα παραμονής.
(5) Εφόσον εκκρεμεί διαδικασία ανανέωσης άδειας
διαμονής ή οποιασδήποτε άλλης άδειας που παρέχει
δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος
παραμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας, ο
Διευθυντής εξετάζει το ενδεχόμενο να μην εκδώσει
απόφαση επιστροφής έως ότου ολοκληρωθεί η
εκκρεμούσα διαδικασία, με την επιφύλαξη του εδαφίου (6).
(6) Ο Διευθυντής δύναται να λαμβάνει απόφαση ως
προς τη λήξη της νόμιμης παραμονής μαζί με απόφαση
επιστροφής και/ή απόφαση απομάκρυνσης και/ή
απαγόρευση εισόδου, με την επιφύλαξη των δικονομικών
εγγυήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 18ΠΔ μέχρι
18ΠΕ, στο Άρθρο 146 του Συντάγματος και σε άλλες
συναφείς διατάξεις του κυπριακού δικαίου και του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οικειοθελής
αναχώρηση.

18ΟΘ.-(1) Η απόφαση επιστροφής προβλέπει κατάλληλο
χρονικό διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση που
κυμαίνεται μεταξύ επτά και τριάντα ημερών, με την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα εδάφια
(2) και (4). Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο
παρόν εδάφιο δεν αποκλείει τη δυνατότητα των υπηκόων
τρίτων χωρών να αναχωρήσουν ενωρίτερα.
(2) Εφόσον απαιτείται, ο Διευθυντής δύναται να
παρατείνει την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης για
κατάλληλο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις
ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, όπως
τη διάρκεια της παραμονής, την ύπαρξη παιδιών που
φοιτούν σε σχολείο και την ύπαρξη άλλων οικογενειακών
και κοινωνικών δεσμών.
(3) Ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει - για μερική ή
όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που
προβλέπεται για την οικειοθελή αναχώρηση - ορισμένες
υποχρεώσεις που στοχεύουν στην αποφυγή κινδύνου
διαφυγής, όπως την τακτική εμφάνιση ενώπιον των αρχών,
την κατάθεση κατάλληλης οικονομικής εγγύησης, την
κατάθεση εγγράφων ή την υποχρέωση παραμονής σε
ορισμένο μέρος.
(4) Εάν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή εάν αίτηση για
νόμιμη παραμονή έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιμη
ή δολία ή εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο
για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια
της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής δύναται είτε να μη χορηγεί
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χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης είτε να
χορηγεί χρονικό διάστημα κάτω των επτά ημερών.

Απομάκρυνση.

18Π.- (1) Ο Διευθυντής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα
για να εκτελέσει την απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης
σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 18ΟΘ ή εάν ο
συγκεκριμένος υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την
υποχρέωση
επιστροφής
εντός
της
προθεσμίας
οικειοθελούς αναχώρησης που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με
το άρθρο 18ΟΘ.
(2) Εάν ο Διευθυντής έχει χορηγήσει χρονικό
διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο
18ΟΘ, η απόφαση επιστροφής εκτελείται μόνο μετά τη
λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, εκτός εάν, κατά τη
διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ανακύψει
οποιοσδήποτε από τους κινδύνους που αναφέρονται στο
εδάφιο (4) του άρθρου 18ΟΘ.
(3) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει χωριστή
διοικητική απόφαση ή πράξη με την οποία να διατάσσεται η
απομάκρυνση.
(4) Εφόσον οι αρχές της Δημοκρατίας εφαρμόζουν ως έσχατη λύση - αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης χώρας, ο
οποίος ανθίσταται σε αυτήν, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να
είναι αναλογικά και οποιοσδήποτε χρησιμοποιούμενος
καταναγκασμός να μην υπερβαίνει την εύλογη ισχύ. Τα
μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατά τα προβλεπόμενα στην
κυπριακή νομοθεσία, σύμφωνα με τα θεμελιώδη
δικαιώματα και με τον δέοντα σεβασμό της αξιοπρέπειας
και της σωματικής ακεραιότητας του συγκεκριμένου
υπηκόου τρίτης χώρας.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 261,
6.8.2004,
σ. 28.

(5) Σε περίπτωση απομάκρυνσης με αεροπορική
πτήση, οι αρχές της Δημοκρατίας λαμβάνουν υπόψη τις
κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα
ασφαλείας των κοινών απομακρύνσεων δια αέρος, που
προσαρτώνται στην πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με
τίτλο «Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004,
περί διοργάνωσης κοινών πτήσεων για την απομάκρυνση
από το έδαφος δύο ή περισσότερων κρατών μελών,
υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχουν εκδοθεί
ατομικές αποφάσεις απομάκρυνσης (2004/573/ΕΚ)», όπως
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση εισήγηση
του Υπουργού Εσωτερικών, αναθέτει σε ανεξάρτητο
φορέα τη θεσμοθέτηση και λειτουργία αποτελεσματικού
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συστήματος ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής.

Αναβολή της
απομάκρυνσης.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Δεύτερο:
21.4.1962
11.10.1962
10.10.1975
24.2.1978
5.1.1980
14.11.1986
7.8.1987
18.6.1993
19.7.1996
20.10.2000
29.12.2000
21.12.2004.

18ΠΑ.-(1) Ο Διευθυντής αναβάλλει την απομάκρυνση(α)

όταν αυτή παραβιάζει την αρχή της μη
επαναπροώθησης, ή

(β)

ενόσω παρέχεται ανασταλτικό αποτέλεσμα
σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 του
Διαδικαστικού Κανονισμού του Ανωτάτου
Συνταγματικού Δικαστηρίου του 1962.

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (1), ο Διευθυντής
δύναται να αναβάλλει την απομάκρυνση για εύλογο
χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές
περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, και ιδίως (α)

τη φυσική ή διανοητική κατάσταση του
υπηκόου τρίτης χώρας,

(β)

τεχνικούς λόγους, όπως την απουσία μέσων
μεταφοράς ή την έλλειψη δυνατότητας
απομάκρυνσης
λόγω
αδυναμίας
διαπίστωσης της ταυτότητας.

(3) Εάν αναβληθεί η απομάκρυνση κατά τα
προβλεπόμενα στο εδάφιο (2), ο Διευθυντής δύναται να
επιβάλλει στον υπήκοο τρίτης χώρας τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 18ΟΘ.
Επιστροφή και
απομάκρυνση
ασυνόδευτων
ανηλίκων.

18ΠΒ.-(1) Πριν αποφασιστεί η έκδοση απόφασης
επιστροφής εναντίων ασυνόδευτου ανηλίκου, ο Διευθυντής
ζητά τη βοήθεια του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας, ο οποίος την παρέχει λαμβάνοντας δεόντως
υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.
(2) Πριν απομακρυνθεί ασυνόδευτος ανήλικος από
το έδαφος της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας εξακριβώνει ότι ο ασυνόδευτος
ανήλικος θα επιστραφεί σε μέλος της οικογένειάς του/της,
σε ορισθέντα κηδεμόνα ή σε κατάλληλες εγκαταστάσεις
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υποδοχής στο κράτος επιστροφής.

Απαγόρευση
εισόδου.

18ΠΓ.-(1) Οι αποφάσεις επιστροφής συνοδεύονται από
απαγόρευση εισόδου, εφόσον (α)

δεν έχει χορηγηθεί χρονικό
οικειοθελούς αναχώρησης, ή

(β)

δεν έχει εκπληρωθεί
επιστροφής.

η

διάστημα
υποχρέωση

Σε άλλες περιπτώσεις, οι αποφάσεις επιστροφής
επιτρέπεται να συνοδεύονται από απαγόρευση εισόδου.
(2) Η διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου
καθορίζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη όλων των
σχετικών περιστάσεων κάθε μεμονωμένης περίπτωσης και,
κανονικά, δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Ωστόσο είναι
δυνατόν να υπερβαίνει την πενταετία, αν ο υπήκοος της
τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή για τη
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την ασφάλεια της
Δημοκρατίας.
(3)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει την
ανάκληση ή την αναστολή απαγόρευσης
εισόδου, όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον
οποίο έχει εκδοθεί η απαγόρευση αυτή
σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου
(1), μπορεί να αποδείξει ότι έχει αναχωρήσει
από
το
έδαφος
της
Δημοκρατίας
συμμορφούμενος πλήρως με απόφαση
επιστροφής.

87(Ι) του 2007.

(β) Τα
θύματα
παράνομης
διακίνησης
ανθρώπων -στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια
διαμονής σύμφωνα με τον περί της
Καταπολέμησης της Εμπορίας και της
Εκμετάλλευσης
Προσώπων
και
της
Προστασίας των Θυμάτων Νόμο - δεν
υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, με την
επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου
(1) και υπό τον όρο ότι ο υπήκοος τρίτης
χώρας δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την ασφάλεια
της Δημοκρατίας.
(γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να μην
εκδίδει, να ανακαλεί ή να αναστέλλει
απαγόρευση εισόδου σε μεμονωμένες
περιπτώσεις για ανθρωπιστικούς λόγους.
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(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να
ανακαλεί ή να αναστέλλει απαγόρευση
εισόδου σε μεμονωμένες περιπτώσεις ή σε
ορισμένες κατηγορίες περιπτώσεων για
άλλους λόγους.
(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει την έκδοση
άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα
διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας στον οποίον έχει
επιβληθεί απαγόρευση εισόδου από άλλο κράτος μέλος,
συνεννοείται πρώτα με το κράτος μέλος που εξέδωσε την
απαγόρευση εισόδου και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντά
του σύμφωνα με το Άρθρο 25 της Σύμβασης για την
εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν.

(5) Τα εδάφια (1) μέχρι (4) εφαρμόζονται με την
επιφύλαξη του δικαιώματος διεθνούς προστασίας, όπως
ορίζεται στον περί Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός
6(Ι) του 2000
6(Ι) του 2002 εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

53(Ι) του 2003
67(Ι) του 2003
9(Ι) του 2004
241(Ι) του 2004
154(Ι) του 2005
112(Ι) του 2007
122(Ι) του 2009.
Τύπος
αποφάσεων.

18ΠΔ.-(1)(α) Οι αποφάσεις επιστροφής και - εάν έχουν
εκδοθεί – οι αποφάσεις απαγόρευσης
εισόδου και οι αποφάσεις απομάκρυνσης
εκδίδονται εγγράφως και περιλαμβάνουν
τους νομικούς και πραγματικούς λόγους
καθώς και πληροφορίες για τα διαθέσιμα
ένδικα μέσα.
(β) Οι πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που
αφορούν πραγματικά γεγονότα επιτρέπεται
να είναι περιορισμένες, εφόσον το κυπριακό
δίκαιο επιτρέπει τον περιορισμό του
δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως για τη
διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας της
Δημοκρατίας, της άμυνας και της δημόσιας
ασφάλειας και για την πρόληψη, τη
διερεύνηση, τον εντοπισμό και τη δίωξη
αξιόποινων πράξεων.
(2) Ο Διευθυντής εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος, τη
γραπτή ή προφορική μετάφραση των βασικών σημείων
των αποφάσεων επιστροφής, κατά τα αναφερόμενα στο
εδάφιο (1), συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά
με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, σε γλώσσα που κατανοεί ή
θεωρείται ευλόγως ότι κατανοεί ο υπήκοος τρίτης χώρας.
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(3)(α) Ο Διευθυντής δύναται να μην εφαρμόζει το
εδάφιο (2) όσον αφορά υπηκόους τρίτης
χώρας που έχουν εισέλθει παράνομα στο
έδαφος της Δημοκρατίας και δεν τους έχει
χορηγηθεί στη συνέχεια άδεια ή δικαίωμα να
παραμείνουν στη Δημοκρατία.
Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις που
αφορούν
την
επιστροφή,
κατά
τα
αναφερόμενα στο εδάφιο (1), εκδίδονται
μέσω εντύπου όπως καθορίζεται στο
Παράρτημα Χ.

Παράρτημα Χ.

(β) Ο Διευθυντής καθιστά διαθέσιμα γενικά
ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία εξηγούνται
τα βασικά στοιχεία του τυποποιημένου
εντύπου σε τουλάχιστον πέντε από τις
γλώσσες
τις
οποίες
χρησιμοποιούν
συχνότερα ή κατανοούν καλύτερα οι
λαθρομετανάστες που εισέρχονται στη
Δημοκρατία.
Εγγυήσεις
ενόψει της
επιστροφής.

Παράρτημα ΧΙ.

18ΠΕ.-(1) Οι αρχές της Δημοκρατίας, με εξαίρεση την
περίπτωση που προβλέπεται στα άρθρα 18ΠΖ και 18ΠΗ,
μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται κατά το δυνατόν υπόψη οι
ακόλουθες αρχές σε σχέση με υπηκόους τρίτων χωρών
κατά το χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης, το
οποίο χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΘ και κατά τα
χρονικά διαστήματα για τα οποία αναβάλλεται η
απομάκρυνση σύμφωνα με το άρθρο 18ΠΑ:
(α)

Την εξασφάλιση της οικογενειακής ενότητας
με μέλη της οικογένειας που βρίσκονται στο
έδαφος της Δημοκρατίας∙

(β)

την παροχή επείγουσας
περίθαλψης
και
κάθε
θεραπευτική αγωγή∙

(γ)

την παροχή στους ανηλίκους πρόσβασης
στο βασικό εκπαιδευτικό σύστημα, ανάλογα
με τη διάρκεια της παραμονής τους∙

(δ)

τη λήψη υπόψιν των ιδιαίτερων αναγκών των
ευάλωτων ατόμων.

υγειονομικής
απαραίτητη

(2) Ο Διευθυντής παρέχει στα αναφερόμενα στο
εδάφιο (1) πρόσωπα γραπτή βεβαίωση κατά το
Παράρτημα ΧΙ, περί του ότι η περίοδος οικειοθελούς
αναχώρησης έχει παραταθεί σύμφωνα με το εδάφιο (2) του
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άρθρου 18ΟΘ ή ότι η απόφαση επιστροφής δεν θα
εκτελεστεί προσωρινά.

Κράτηση.

18ΠΣΤ.-(1) Εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση
επιτρέπεται να εφαρμοστούν αποτελεσματικά άλλα επαρκή
αλλά λιγότερο αναγκαστικά μέτρα, ο Υπουργός
Εσωτερικών δύναται να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να
θέτει υπό κράτηση υπήκοο τρίτης χώρας υποκείμενο σε
διαδικασίες επιστροφής, μόνο για την προετοιμασία της
επιστροφής και/ή τη διεκπεραίωση της διαδικασίας
απομάκρυνσης, ιδίως όταν (α)

υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, ή

(β)

ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας
αποφεύγει ή παρεμποδίζει την προετοιμασία
της
επιστροφής
ή
τη
διαδικασία
απομάκρυνσης.

Τέτοια κράτηση έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια
και διατηρείται μόνο καθόσον χρόνο η διαδικασία
απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται με τη δέουσα
επιμέλεια.
(2) Η κράτηση διατάσσεται εγγράφως και
συνοδεύεται από αιτιολόγηση των πραγματικών και
νομικών λόγων.
(3)(α) Το διάταγμα κράτησης υπόκειται σε
προσφυγή βάσει του Άρθρου 146 του
Συντάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
εν λόγω Άρθρου και υπό τις προϋποθέσεις
υπό τις οποίες το εν λόγω Άρθρο επιτρέπει
τέτοια προσφυγή.
(β) Ο Υπουργός Εσωτερικών ενημερώνει
αμέσως κάθε επηρεαζόμενο υπήκοο τρίτης
χώρας σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής
η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α).
(γ) Ο Υπουργός Εσωτερικών απολύει αμέσως
τον επηρεαζόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, εάν
το διάταγμα κράτησής του ακυρωθεί από το
Ανώτατο Δικαστήριο βάσει του Άρθρου 146
του Συντάγματος ή ανακληθεί από τον
Υπουργό Εσωτερικών.
(4) Ο Υπουργός Εσωτερικών επανεξετάζει κάθε
διάταγμα κράτησης το οποίο εκδίδει δυνάμει του παρόντος
άρθρου-
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(α)

αυτεπάγγελτα ανά δίμηνο, και

(β)

σε
οποιοδήποτε
εύλογο
χρονικό
διάστημα, κατ’ αίτηση του επηρεαζόμενου
υπηκόου τρίτης χώρας.

(5)(α) Η διάρκεια κράτησης βάσει του παρόντος
άρθρου υπόκειται σε αίτηση για την έκδοση
εντάλματος habeas corpus δυνάμει του
Άρθρου 155.4 του Συντάγματος, σύμφωνα με
τις διατάξεις του εν λόγω Άρθρου.
(β) Ο Υπουργός Εσωτερικών ενημερώνει
αμέσως κάθε επηρεαζόμενο υπήκοο τρίτης
χώρας σχετικά με τη δυνατότητα αίτησης η
οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α).
(γ) Ο Υπουργός Εσωτερικών απολύει αμέσως
τον επηρεαζόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, εάν
η αίτησή του δυνάμει της παραγράφου (α)
γίνει δεκτή από το Ανώτατο Δικαστήριο.
(6) Οσάκις καθίσταται πρόδηλο ότι δεν υφίσταται
πλέον λογικά προοπτική απομάκρυνσης για νομικούς ή
άλλους λόγους ή όταν παύουν να ισχύουν οι όροι του
εδαφίου (1), η κράτηση παύει να δικαιολογείται και το
συγκεκριμένο πρόσωπο απολύεται αμέσως.
(7) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (3) και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5), η
κράτηση εξακολουθεί καθ’ όλη τη χρονική περίοδο κατά την
οποία πληρούνται οι όροι του εδαφίου (1) και είναι
αναγκαία για να διασφαλισθεί η επιτυχής απομάκρυνση και
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.
(8) Ο Υπουργός Εσωτερικών δε δύναται να
παρατείνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο εδάφιο
(7) παρά μόνο για πρόσθετο περιορισμένο χρόνο που δεν
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες, παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες, η επιχείρηση
απομάκρυνσης είναι πιθανόν να διαρκέσει περισσότερο
επειδή-

Όροι κράτησης.

(α)

ο συγκεκριμένος υπήκοος της τρίτης χώρας
αρνείται να συνεργαστεί, ή

(β)

καθυστερεί η λήψη αναγκαίων εγγράφων
από τρίτες χώρες.

18ΠΖ.-(1) Η κράτηση λαμβάνει χώρα κατά κανόνα σε
ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης. Όταν δεν μπορεί να
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εξασφαλιστεί διαμονή σε ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης
και υποχρεωτικά χρησιμοποιείται σωφρονιστικό ίδρυμα, οι
υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών κρατούνται χωριστά
από τους κρατουμένους του κοινού δικαίου.
(2) Επιτρέπεται στους υπό κράτηση υπηκόους
τρίτων χωρών, κατόπιν αιτήματος, να έρχονται, εν ευθέτω
χρόνω, σε επαφή με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους,
τα μέλη της οικογένειάς τους, τις αρμόδιες προξενικές
αρχές και τις οργανώσεις και τα όργανα που αναφέρονται
στο εδάφιο (4).
(3) Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις
ευάλωτων ατόμων, στα οποία πρέπει να παρέχεται
επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και η απαραίτητη
θεραπευτική αγωγή.
(4) Οι σχετικές και αρμόδιες, εθνικές, διεθνείς και μη
κυβερνητικές οργανώσεις και όργανα δικαιούνται να
επισκέπτονται
τις
εγκαταστάσεις
κράτησης
που
αναφέρονται στο εδάφιο (1), στο βαθμό που
χρησιμοποιούνται για την κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών
σύμφωνα με τα άρθρα 18ΠΣΤ μέχρι 18ΠΘ. Οι επισκέψεις
αυτές υπόκεινται σε αδειοδότηση της αρχής της
Δημοκρατίας που διευθύνει τις εγκαταστάσεις κράτησης.
(5) Οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών
λαμβάνουν συστηματικά πληροφορίες στις οποίες
επεξηγείται ο κανονισμός που εφαρμόζεται στην
εγκατάσταση και ορίζονται τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν
στοιχεία περί του προβλεπόμενου στο εδάφιο (2)
δικαιώματός τους να έρχονται σε επαφή με τις οργανώσεις
και τα όργανα που αναφέρονται στο εδάφιο (4).

Κράτηση
ανηλίκων και
οικογενειών.

18ΠΗ.-(1) Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι οικογένειες με
ανηλίκους κρατούνται μόνο ως έσχατη λύση και για το
ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
(2) Στις οικογένειες που κρατούνται εν αναμονή
απομάκρυνσης παρέχεται χωριστό κατάλυμα το οποίο
εξασφαλίζει επαρκή ιδιωτική ζωή.
(3) Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη δυνατότητα
να ασχολούνται με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου,
όπως δραστηριότητες παιχνιδιού και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες που αρμόζουν στην ηλικία τους και,
ανάλογα με τη διάρκεια της παραμονής τους, έχουν
πρόσβαση στην εκπαίδευση.
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(4) Στους ασυνόδευτους ανηλίκους παρέχεται κατά
το δυνατόν κατάλυμα σε ιδρύματα τα οποία διαθέτουν
προσωπικό και εγκαταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις
ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.
(5) Τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού
λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη κατά την κράτηση
ανηλίκων εν αναμονή απομάκρυνσης.

Καταστάσεις
έκτακτης
ανάγκης.

18ΠΘ.-(1) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξαιρετικά
υψηλός αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών προς
επιστροφή δημιουργεί απρόβλεπτο υψηλό φόρτο για το
δυναμικό της εγκατάστασης κράτησης της Δημοκρατίας ή
στο διοικητικό ή δικαστικό προσωπικό της, η Δημοκρατία
δύναται, ενόσω η έκτακτη κατάσταση διαρκεί, να λαμβάνει
επείγοντα μέτρα όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης,
κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1)
του άρθρου 18ΠΖ και στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΠΗ.
(2) Η Δημοκρατία, οσάκις προσφεύγει σε σχετικά
έκτακτα μέτρα, ενημερώνει την Επιτροπή. Ενημερώνει
επίσης την Επιτροπή μόλις παύσουν να ισχύουν οι λόγοι
για την εφαρμογή αυτών των έκτακτων μέτρων.
(3) Ουδεμία διάταξη του παρόντος άρθρου
ερμηνεύεται ως επιτρέπουσα στη Δημοκρατία να
παρεκκλίνει από τη γενική υποχρέωσή της να λαμβάνει
όλα τα κατάλληλα μέτρα, είτε γενικά είτε ειδικά, ώστε να
εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει
των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΗ.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη σ’
αυτόν νέων
Παραρτημάτων.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
Παράρτημα ΙΧ αυτού, των ακόλουθων νέων Παραρτημάτων Χ και ΧΙ:

Αρ. Φακ.: 23.01.052.072-2011
ΤΚ/ΝΑ
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
[Άρθρο 18ΠΔ(3)(α)]

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόφαση Επιστροφής
Αρ. Φακ.:
Αρ. Τηλ.:
Αρ. Τηλεομ.:

<ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>
<ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ>
<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>

Κο./Κα. <Όνομα και Επίθετο>
Με την παρούσα ενημερώνεστε ότι είστε απαγορευμένος μετανάστης δυνάμει των
παραγράφων (κ) και (λ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του περί Αλλοδαπών και
Μεταναστεύσεως Νόμου, Κεφάλαιο 105, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, λόγω παράνομης εισόδου και παραμονής.
Ως εκ τούτου, έχω προχωρήσει στην έκδοση διαταγμάτων κράτησης και απέλασης,
εναντίον σας ημερομηνίας <ημερομηνία>.
Περαιτέρω, με την παρούσα, ενημερώνεστε ότι η επανείσοδός σας στη Δημοκρατία
απαγορεύεται για τα επόμενα <αριθμός> χρόνια.
Έχετε το δικαίωμα υποβολής προσφυγής κατά της απόφασης αυτής στο Ανώτατο
Δικαστήριο, με βάση το Άρθρο 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός
75 ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσας επιστολής.

Με τιμή,
<Υπογραφή>
<(όνομα Υπογράφοντος)>
<Θέση Υπογράφοντος>
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ
[(Άρθρο 18ΠΕ(2)]

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βεβαίωση
Αρ. Φακ.:
Αρ. Τηλ.:
Αρ. Τηλεομ.:

<ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>
<ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ>
<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>

Βεβαιώνεται με το παρόν έγγραφο ότι ο φέρων αυτό κος./κα. <Όνομα και Επίθετο>, με
Αριθμό Διαβατηρίου <Αριθμός Διαβατηρίου>, έχει δικαίωμα να παραμείνει
στις
ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές μέχρι:
α) < Ημερομηνία> (με μέγιστη περίοδο 3 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος), ή
β) < Ημερομηνία> (με μέγιστη περίοδο 12 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος).
Για την περίπτωση β) το παρόν ισχύει μόνο υπό τον όρο ότι ο/η κος./κα. <Όνομα και
Επίθετο> θα αποταθεί για εξασφάλιση άδειας παραμονής για απασχόληση, αφού
εξασφαλίσει προηγουμένως σφραγισμένο συμβόλαιο εργασίας από το Τμήμα Εργασίας.
Ο φέρων το παρόν έγγραφο, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, έχει δικαίωμα στην
εξασφάλιση της οικογενειακής ενότητας με μέλη της οικογένειάς του που βρίσκονται στο
έδαφος της Δημοκρατίας, στην παροχή επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης και κάθε
απαραίτητης θεραπευτικής αγωγής και στην παροχή πρόσβασης σε ανήλικα μέλη της
οικογένειας του στο βασικό εκπαιδευτικό σύστημα.

<Υπογραφή>
<(όνομα Υπογράφοντος)>
<Θέση Υπογράφοντος>».

