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181(I)/2011
Προοίμιο.

Για

σκοπούς

ορθότερης

εναρμόνισης

με

το

Άρθρο

3,

παράγραφος 1, το Άρθρο 5, παράγραφος 5, το Άρθρο 8,
παράγραφος 3 – πρώτη περίπτωση και παράγραφος 5 –
στοιχείο δ), το Άρθρο 17, παράγραφος 2 και παράγραφος 4 –
στοιχείο γ) και το Άρθρο 25, παράγραφος 2, της πράξης της
Επίσημη

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/38/ΕΚ του

Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης

Ε.Ε.: L 158,
30.4.2004,

Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης

σ. 77·

και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να

L 229,

διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την

29.6.2004,

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την

σ. 35·

κατάργηση

L 204,

72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ,

4.8.2007,
σ. 28.

των

οδηγιών

64/221/ΕΟΚ,

68/360/ΕΟΚ,

90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ», όπως διορθώθηκε,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Δικαιώματος

τίτλος.

των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους
να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον

7(Ι) του 2007.

περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών
των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν
Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο του 2007 (που στο εξής θα
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο
βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Δικαιώματος
των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους
να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία
Νόμοι του 2007 και 2011.
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Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 4 του

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου

βασικού νόμου.

νέου εδαφίου (6):
«(6)

Οι

ακόλουθες

διατάξεις

του

παρόντος

Νόμου

εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε πολίτη της Δημοκρατίας
που αφικνείται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος ή
διαμένει στη Δημοκρατία κατόπιν επιστροφής του από άλλο
κράτος μέλος, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς του που
δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας και που τον συνοδεύουν
κατά τη μετάβασή του στη Δημοκρατία ή που αφικνούνται
στη Δημοκρατία για να τον συναντήσουν:

19(Ι) του 2011.

(α)

άρθρο 2·

(β)

άρθρο 3·

(γ)

εδάφια (1), (2), (3), (4) και (5) του άρθρου (4)·

(δ)

άρθρο 5·

(ε)

άρθρο 6, με την επιφύλαξη του περί Εθνικής
Φρουράς Νόμου του 2011·

(στ)

άρθρο 7, με την επιφύλαξη του περί Εθνικής
Φρουράς Νόμου του 2011·

(ζ)

εδάφιο (2) του άρθρου 8·

(η)

παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) και εδάφιο (2)
του άρθρου 9, ανεξάρτητα από την πλήρωση των
όρων που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις·
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(θ)

παράγραφοι (α), (β), (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου
(6) του άρθρου 10·

(ι)

άρθρο 11·

(ια)

άρθρο 12, εξαιρουμένης της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (2)·

(ιβ)

εδάφιο (1) του άρθρου 13, εξαιρουμένης της
διάταξής του αναφορικά με την μικρότερη από
πενταετή διάρκεια ισχύος του δελτίου διαμονής·

(ιγ)

εδάφια (4) και (5) του άρθρου 13·

(ιδ)

εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 14·

(ιε)

εδάφιο (4) του άρθρου 15, ανεξάρτητα από την
πλήρωση του όρου που αναφέρεται στην εν λόγω
διάταξη και εξαιρουμένης της επιφύλαξής του·

(ιστ)

άρθρο 16, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του
άρθρου 15·

(ιζ)

άρθρο 18·

(ιη)

άρθρο 19·

(ιθ)

οι διατάξεις του άρθρου 20, στην έκταση που
αφορούν
Ένωσης·

(κ)

άρθρο 21·

μέλη

της

οικογένειας

πολίτη

της

4
(κα)

η διάταξη του εδαφίου (1) του άρθρου 22, στην
έκταση που αφορά την ίση μεταχείριση μεταξύ
πολιτών

της

Δημοκρατίας

και

μελών

της

οικογένειας πολίτη της Ένωσης που δεν είναι
υπήκοοι κράτους μέλους·
(κβ)

εδάφιο (3) του άρθρου 22·

(κγ)

οι διάταξεις του άρθρου 23, στην έκταση που
αφορούν

μέλος

της

οικογένειας

πολίτη

της

Ένωσης·
(κδ)

άρθρο 24·

(κε)

άρθρο 25, εξαιρουμένης της επιφύλαξης·

(κστ) άρθρο 26, εξαιρουμένης της επιφύλαξης·
(κζ)

η διάταξη του εδαφίου (1) του άρθρου 27, στην
έκταση που αφορά μέλη της οικογένειας πολίτη
της Ένωσης·

(κη)

οι διατάξεις του άρθρου 28, στην έκταση που
αφορούν

μέλη

της

οικογένειας

πολίτη

της

Ένωσης·
(κθ)

οι διατάξεις των άρθρων 29 μέχρι 35, στην έκταση
που αφορούν μέλη της οικογένειας πολίτη της
Ένωσης·

(λ)

άρθρο 36·

(λα)

οι διατάξεις του άρθρου 37, στην έκταση που
αφορούν
Ένωσης·

μέλος

της

οικογένειας

πολίτη

της

5
(λβ)

άρθρο 38.».

Τροποποίηση του

3.

άρθρου 5 του

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου

βασικού νόμου.

Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την,

νέου εδαφίου (6):
«(6)(α) Έκαστο από τα ακόλουθα πρόσωπα, το οποίο
παραμένει στη Δημοκρατία πέραν των εικοσιμία ημερών
από την ημερομηνία άφιξής του στη Δημοκρατία, οφείλει
να γνωστοποιεί την παρουσία του στις αρχές της
Δημοκρατίας σύμφωνα με την παράγραφο (β) εντός
τριάντα

πέντε

ημερών

από

την

προαναφερόμενη

ημερομηνία άφιξης:
(i)

πολίτης της Ένωσης∙

(ii)

μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης∙

(iii)

άλλο πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο
(2) του άρθρου 4.
(β) Πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της

παραγράφου

(α)

γνωστοποιεί

την

παρουσία

του

υποβάλλοντας, στο Γραφείο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της επαρχίας όπου διαμένει κατά την
ημερομηνία της υποβολής, γνωστοποίηση του Τύπου
Παράρτημα VII.

που παρατίθεται στο Παράρτημα VII του παρόντος
Νόμου.
(γ) Η μη συμμόρφωση με την παράγραφο (α) ή/και (β)
θεωρείται αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις δυόμιση χιλιάδες ευρώ.
(δ) Το Γραφείο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης,
σύμφωνα

με

όπου
την

υποβάλλεται

παράγραφο

(β),

γνωστοποίηση
παρέχει

στον

6
ενδιαφερόμενο απόδειξη υποβολής γνωστοποίησης.».
Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 10 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του
εδαφίου (4) αυτού, της φράσης «ή βεβαίωση
εγγραφής στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ως

αυτοεργοδοτούμενοι·»

(τέταρτη

έως

έκτη

γραμμή) από τη φράση «ή απόδειξη ότι είναι
αυτοεργοδοτούμενοι·»· και
(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του
εδαφίου

(6)

αυτού

με

την

ακόλουθη

νέα

παράγραφο:
«(δ)

στις περιπτώσεις που εμπίπτουν -

(i) στην

παράγραφο

(β)

του

ορισμού

που

αποδίδεται από το άρθρο 2 στον όρο «μέλος
της

οικογένειας»,

απόδειξης

της

ύπαρξης

δεσμού συγγένειας και του γεγονότος ότι τα εν
λόγω μέλη της οικογένειας είτε είναι ηλικίας
κάτω των 21 ετών είτε συντηρούνται από τον
πολίτη της Ένωσης,
(ii) στην

παράγραφο

(γ)

του

ορισμού

που

αποδίδεται από το άρθρο 2 στον όρο «μέλος
της

οικογένειας»,

απόδειξης

της

ύπαρξης

δεσμού συγγένειας και του γεγονότος ότι τα εν
λόγω μέλη της οικογένειας συντηρούνται από
τον πολίτη της Ένωσης·».
Τροποποίηση του

5. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 15 του

ακολούθως:

7
βασικού νόμου.

(α)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της
φράσης «ο/η σύζυγος του μισθωτού εργαζομένου ή
του μη μισθωτού εργαζομένου είναι υπήκοος της
Δημοκρατίας.» (πέμπτη έως έβδομη γραμμή) με τη
φράση «η σύζυγος του μισθωτού εργαζομένου ή
του μη μισθωτού εργαζομένου είναι υπήκοος της
Δημοκρατίας ή απώλεσε αυτήν την υπηκοότητα
λόγω του γάμου της με το μισθωτό εργαζόμενο ή το
μη μισθωτό εργαζόμενο.»·

(β)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της
παραγράφου (β) της επιφύλαξης του εδαφίου (4)
αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως
μετά, του διαζευκτικού συνδέσμου «ή»· και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β)
της επιφύλαξης του εδαφίου (4) αυτού, της
ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):
«(γ)

η

επιζούσα

σύζυγος

έχει

απολέσει

την

υπηκοότητα της Δημοκρατίας λόγω του γάμου
της με το μισθωτό εργαζόμενο ή μη μισθωτό
εργαζόμενο.».
Τροποποίηση του

6. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 23 του

αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του ως εδαφίου (1) και

βασικού νόμου.

την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2) Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
χορηγούνται ατελώς ή έναντι τέλους που δεν υπερβαίνει το
επιβαλλόμενο στους πολίτες της Δημοκρατίας τέλος για τη
χορήγηση παρεμφερών εγγράφων.».

Τροποποίηση του

7. Η παράγραφος 2.1 του Οδηγού Συμπλήρωσης της Αίτησης

Παραρτήματος ΙΙ

του Παραρτήματος ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του βασικού
νόμου.

αντικατάσταση σʼ αυτό της φράσης «β) Βεβαίωση Εγγραφής στις
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Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενος·»
(δέκατη και ενδέκατη γραμμή) με τη φράση «β) Απόδειξη
αυτοεργοδότησης·».
Προσθήκη νέου

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως

Παραρτήματος VII

μετά

στο βασικό νόμο.

το

Παράρτημα

VI

αυτού,

του

ακόλουθου

νέου

Παραρτήματος VII:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
[Άρθρο 5(6)]

Γνωστοποίηση παρουσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία πολίτη της Ένωσης και
μελών της οικογένειας του, είτε εμπίπτουν στο σχετικό ορισμό του άρθρου 2 είτε
όχι
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