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100(Ι)/2012
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Προοίμιο.
Επίσημη Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L168,
30.06.2009, σ. 24.

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με την πράξη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την
επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα
κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες
υπηκόους τρίτων χωρών»,
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
153(Ι) του 2011
41(I) του 2012.

1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και
Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 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 αντικατάσταση σ’ αυτόν του ορισμού του όρου «Επιτροπή» με τον
ακόλουθο νέο ορισμό:
««Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙».

Τροποποίηση του
άρθρου 18ΝΖ του
βασικού νόμου.

3.

Το άρθρο 18ΝΖ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον
ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις.».
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη
φράση, «διοικητικό πρόστιμο» (πέμπτη γραμμή), της φράσης
«ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις»∙

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4344, 6/7/2012

100(I)/2012
2

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού-

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την προσθήκη σ’
αυτόν νέων άρθρων
18Ρ μέχρι 18Σ.

(i)

αμέσως μετά τη φράση «διοικητικό πρόστιμο» (πρώτη
γραμμή) της φράσης «ή/και άλλες διοικητικές
κυρώσεις»∙

(ii)

αμέσως μετά τη φράση «το διοικητικό πρόστιμο»
(τέταρτη και πέμπτη γραμμή) της φράσης «ή/και τις
άλλες διοικητικές κυρώσεις».

4.
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν,
αμέσως μετά το άρθρο 18ΠΘ αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων
18Ρ μέχρι 18Σ:

«Πεδίο
εφαρμογής των
άρθρων 18ΡΑ
μέχρι 18Σ.

18Ρ.-(1) Τα άρθρα 18ΡA μέχρι 18Σ εφαρμόζονται σε
σχέση
με
την
απασχόληση
παρανόμως
παραμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.
(2) Τα άρθρα 18ΡΑ μέχρι 18Σ εφαρμόζονται
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις
του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων.

Ερμηνεία για
τους σκοπούς
των άρθρων
18ΡΑ μέχρι 18Σ.

18ΡΑ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΡΑ μέχρι
18Σ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια«απασχόληση»
σημαίνει
την
άσκηση
δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε
μορφή εργασίας ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την
κυπριακή νομοθεσία ή σύμφωνα με την καθιερωμένη
πρακτική, για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και
την εποπτεία εργοδότη·
«αποδοχές παρανόμως παραμένοντα υπηκόου
τρίτης χώρας» ή «αποδοχές» σημαίνει το
ημερομίσθιο ή το μισθό και οποιαδήποτε άλλη
αντιστάθμιση, σε μετρητά ή σε είδος, που λαμβάνει ο
εργαζόμενος, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με την
απασχόλησή του, από τον εργοδότη του, που
ισοδυναμεί με τις απολαβές εργαζομένων παρόμοιου
επιπέδου, οι οποίοι εργάζονται με νόμιμη σχέση
απασχόλησης∙
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«εξαιρετικά καταχρηστικοί όροι εργασίας» σημαίνει
όρους
εργασίας,
περιλαμβανομένων
όσων
οφείλονται σε διακρίσεις λόγω φύλου ή άλλες
διακρίσεις, οι οποίοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι
προς
τους
όρους
εργασίας
των
νόμιμα
απασχολούμενων εργαζομένων, έχοντας επίπτωση,
για παράδειγμα, στην υγεία και στην ασφάλεια των
εργαζομένων, και οι οποίοι προσβάλλουν την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια·
«επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης» σημαίνει
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με το
κυπριακό δίκαιο, συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή
σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά
απασχολουμένους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε
έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά
υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους·
«εργοδότης»
σημαίνει
κάθε
πρόσωπο,
περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων προσωρινής
απασχόλησης, για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση
ή/και την εποπτεία του οποίου λαμβάνει χώραν η
απασχόληση·
«νομικό πρόσωπο» σημαίνει κάθε νομική οντότητα
που έχει τέτοιο καθεστώς βάσει του κυπριακού
δικαίου, πλην κρατών ή δημοσίων φορέων κατά την
άσκηση της κρατικής εξουσίας, καθώς και διεθνών
οργανισμών δημοσίου δικαίου·
«Οδηγία 2009/52/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της
Ευρωπαϊκής
Κοινότητας
με
τίτλο
«Οδηγία
2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την
επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που
απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους
τρίτων χωρών», ως εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται∙
«παράνομη απασχόληση» σημαίνει την απασχόληση
παρανόμως παραμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας. και
ο όρος «παρανόμως απασχολούμενος» τυγχάνει
ανάλογης ερμηνείας∙
«παρανόμως παραμένοντας υπήκοος τρίτης χώρας»
σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που βρίσκεται στην
επικράτεια της Δημοκρατίας και δεν πληροί ή δεν
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις παρουσίας ή
διαμονής στη Δημοκρατία.
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«υπεργολάβος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο
στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση ενός μέρους ή του
συνόλου
των
υποχρεώσεων
προηγούμενης
σύμβασης·
«υπήκοος τρίτης χώρας» έχει την έννοια που του
αποδίδει το άρθρο 18ΟΔ.

Απαγόρευση
της παράνομης
απασχόλησης.

18ΡΒ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου
(3) του άρθρου 18ΡΓ, απαγορεύεται η απασχόληση
παρανόμως παραμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών.

Υποχρεώσεις
εργοδοτών.

18ΡΓ.-(1)Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), οι
εργοδότες οφείλουν (α) πριν την ανάληψη απασχόλησης
υπηκόων τρίτης χώρας, να αξιώνουν
από τους τελευταίους όπως κατέχουν
και τους παρουσιάζουν έγκυρη και
ισχύουσα άδεια ή άλλο τίτλο, που να
επιτρέπει τη διαμονή και την
απασχόληση του υπηκόου τρίτης
χώρας στη Δημοκρατία∙
(β) με σκοπό πιθανή επιθεώρηση, να
διατηρούν αντίγραφο της άδειας
διαμονής ή του άλλου τίτλου
παραμονής ή να καταγράφουν σε
μητρώο
τα
στοιχεία
της
προαναφερόμενης άδειας ή του
τίτλου, και να θέτουν το εν λόγω
αντίγραφο ή μητρώο στη διάθεση
των αρμόδιων αρχών τουλάχιστον
κατά τη διάρκεια της περιόδου
απασχόλησης∙
(γ) να ενημερώνουν, μέσα σε διάστημα
επτά (7) ημερών, το Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης και
το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για
την έναρξη της απασχόλησης
υπηκόου τρίτης χώρας.
(2) Οι εργοδότες δεν οφείλουν να ενημερώνουν
το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης,
σύμφωνα με την παράγραφο (γ), του εδαφίου (1), σε
περίπτωση που ο εργαζόμενος διαθέτει καθεστώς
επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τον παρόντα
Νόμο.
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(3) Οι εργοδότες που έχουν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το εδάφιο (1), δε
θεωρούνται υπεύθυνοι για την παράβαση του
άρθρου 18ΡΒ, εκτός εάν εγνώριζαν ότι το έγγραφο
που παρουσιάστηκε σαν έγκυρη άδεια ή τίτλος
διαμονής ήταν πλαστογραφημένο.

Διοικητικές
κυρώσεις.

18ΡΔ.-(1) Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του
άρθρου 18ΡΒ, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει στον
εργοδότη του παρανόμως παραμένοντα υπηκόου
τρίτης χώρας –
(α) διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες
διοικητικές κυρώσεις δυνάμει του
εδαφίου (1) του άρθρου 18ΝΖ, και
(β) υποχρέωση καταβολής ποσού ίσου
με τα έξοδα επιστροφής του εν λόγω
υπηκόου τρίτης χώρας.
(2) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό
πρόσωπο το οποίο απασχολεί παρανόμως
παραμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας, για ιδιωτικούς του
σκοπούς και υπό όρους που δεν συνιστούν εξαιρετικά
καταχρηστικούς όρους εργασίας, ο Διευθυντής δύναται
να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει
το μισό του ποσού το οποίο δύναται να επιβάλλει ως
διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 18ΝΖ.

Καταβολή των
καθυστερημένων οφειλών
από τους
εργοδότες.

18ΡΕ.-(1) Για κάθε παράβαση του άρθρου 18ΡΒ, ο
εργοδότης οφείλει να καταβάλλει -

(α) όλες τις οφειλόμενες αποδοχές στον
παρανόμως παραμένοντα υπήκοο
τρίτης χώρας∙ για τους σκοπούς της
παρούσας
παραγράφου,
το
συμφωνημένο επίπεδο αποδοχών
θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον το
ελάχιστο
ημερομίσθιο
που
προβλέπεται από την κυπριακή
νομοθεσία, από τις συλλογικές
συμβάσεις ή σύμφωνα με την
καθιερωμένη
πρακτική
στους
σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους,
εκτός αν ο εργοδότης ή ο
εργαζόμενος μπορεί να αποδείξει ότι
ήταν διαφορετικό, πάντα μέσα στα
πλαίσια
των
υποχρεωτικών
διατάξεων της κυπριακής νομοθεσίας
περί ημερομισθίων·
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(β) τις εισφορές ή τα τέλη στα ταμεία
κοινωνικών
ασφαλίσεων,
πλεονάζοντος προσωπικού, ετησίων
αδειών μετ’ απολαβών, κοινωνικής
συνοχής και ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού, καθώς και τους φόρους,
που θα είχε καταβάλει ο εργοδότης,
εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας είχε
απασχοληθεί
νόμιμα,
συμπεριλαμβανομένων
των
επιβαρύνσεων για καθυστερήσεις και
των σχετικών διοικητικών προστίμων·
(γ) εφόσον ενδείκνυται, κάθε δαπάνη
που προκύπτει από την αποστολή
καθυστερούμενων οφειλών στη χώρα
στην οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας
έχει επιστρέψει ή έχει υποχρεωθεί να
επιστρέψει.
(2) Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του κατά τις
διατάξεις των παραγράφων (α) ή/και (γ), του εδαφίου
(1), ο επηρεαζόμενος παρανόμως παραμένοντας
υπήκοος τρίτης χώρας δικαιούται σε κάθε
περίπτωση να υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο
Εργατικών Διαφορών για διεκδίκηση οποιασδήποτε
οφειλόμενης αμοιβής, έστω και αν έχει επιστρέψει ή
υποχρεωθεί να επιστρέψει στη χώρα του.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται σύμφωνα με τον περί
8 του 1967 Ετησίων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόμο, όπως αυτός
25 του 1968 εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τους
23 του 1969 δυνάμει αυτού δικονομικούς κανονισμούς.
26 του 1970
34 του 1972
66 του 1972
5 του 1973
85 του 1979
55 του 1980
65(Ι) του 1993
79(Ι) του 1996
26(Ι) του 1997
110(Ι) του 1999
165(Ι) του 2001
66(Ι) του 2002
72(Ι) του 2002
169(Ι) του 2002
18(Ι) του 2005
42(Ι) του 2011.
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(3) Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε
απόφασης για επιστροφή τους, οι υπήκοοι τρίτων
χωρών που απασχολούνται παράνομα τυγχάνουν
συστηματικής και αντικειμενικής ενημέρωσης σχετικά
με τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το εδάφιο (2) του
παρόντος άρθρου και το άρθρο 18ΡΘ.
(4) Για τους σκοπούς των παραγράφων (α) και
(β), του εδαφίου (1), θεωρείται κατά τεκμήριο ότι η
σχέση απασχόλησης διήρκεσε τουλάχιστον τρεις (3)
μήνες, εκτός εάν, μεταξύ άλλων, ο εργοδότης ή ο
εργαζόμενος αποδείξουν το αντίθετο.
(5) Οι παρανόμως απασχολούμενοι υπήκοοι
τρίτων χωρών δικαιούνται την είσπραξη όλων των
καθυστερούμενων αμοιβών που αναφέρονται στην
παράγραφο (α), του εδαφίου (1), οι οποίες
ανακτώνται βάσει αίτησης που υποβάλλεται
σύμφωνα με το εδάφιο (2), ακόμα και στις
περιπτώσεις όπου αυτοί έχουν επιστρέψει ή έχουν
υποχρεωθεί να επιστρέψουν στη χώρα τους.
(6) Σε περίπτωση όπου έχει χορηγηθεί άδεια
παραμονής περιορισμένης διάρκειας σύμφωνα με το
εδάφιο (4) του άρθρου 18ΡΘ, ο Διευθυντής δύναται
να παρατείνει μέχρι έξι (6) μήνες την εν λόγω άδεια
παραμονής για το συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης
χώρας, μέχρις ότου ο εν λόγω υπήκοος να έχει
εισπράξει όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που
ανακτώνται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
που προβλέπονται στην παράγραφο (α), του
εδαφίου (4) του άρθρου 18ΡΘ. Οι παράγραφοι (β)
και (γ), του εδαφίου (4) του άρθρου 18ΡΘ
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.
(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται
με βάση αυτόν, ο Διευθυντής οφείλει να επιστρέψει
στον εργοδότη οποιοδήποτε ποσό που κατατέθηκε
από αυτόν για σκοπούς ασφάλειας ή εγγύησης,
εντός περιόδου σαράντα πέντε ημερών (45) από
οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες ημερομηνίες
προηγηθεί:
(α) Την ημερομηνία λήξης ή διακοπής
για
οποιοδήποτε
λόγο
της
εργοδότησης ή της σύμβασης
εργασίας του εργοδότη με τον
υπήκοο τρίτης χώρας και αφού ο
εργοδότης ενημερώσει σχετικά τις
αρμόδιες αρχές ή
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(β) την
ημερομηνία
έκδοσης
διατάγματος απέλασης από τη
Δημοκρατία του υπηκόου τρίτης
χώρας ή
(γ) την ημερομηνία αναχώρησης από τη
Δημοκρατία του υπηκόου τρίτης
χώρας σε σχέση με τον οποίο έγινε
η κατάθεση του ποσού της
ασφάλειας ή της εγγύησης.

Άλλα μέτρα.

18ΡΣΤ. Πάσα αρχή, επιπρόσθετα από αυτές που
ορίζονται στον παρόντα Νόμο, αφού ενημερωθεί από
το Διευθυντή για παράβαση του άρθρου 18ΡΒ,
επιβάλλει στους εργοδότες τα ακόλουθα μέτρα,
εφόσον ενδείκνυται και εφόσον έχει ανάλογη εξουσία
βάσει της σχετικής νομοθεσίας:
(α) μερικό ή πλήρη αποκλεισμό από το
ευεργέτημα δημόσιων παροχών,
ενισχύσεων
ή
επιδοτήσεων,
συμπεριλαμβανομένων
των
κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τα οποία διαχειρίζεται η Δημοκρατία,
για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα
πέντε (5) έτη·

12(Ι) του 2006
91(Ι) του 2010
40(Ι) του 2011
176(Ι) του 2011
...(Ι) του 2012.

(β) αποκλεισμό από όλες τις δημόσιες
συμβάσεις, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 του περί του Συντονισμού
των
Διαδικασιών
Σύναψης
Δημοσίων
Συμβάσεων
Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών και για
Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός
εκάστοτε
τροποποιείται
ή
αντικαθίσταται, για διάστημα που
δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη·
(γ) μερική ή ολική ανάκτηση δημόσιων
παροχών,
ενισχύσεων
ή
επιδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί
στον εργοδότη κατά το διάστημα
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα
(12) μήνες πριν από τη διαπίστωση
της παράνομης απασχόλησης·
(δ) προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο
εγκαταστάσεων
που
έχουν
χρησιμεύσει για τη διάπραξη της
παράβασης ή αναστολή ή ανάκληση
της άδειας άσκησης της εν λόγω
δραστηριότητας,
αν
τούτο
δικαιολογείται από τη σοβαρότητα
της κατάστασης.
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Συμβάσεις
υπεργολαβίας.

18ΡΖ.-(1) Χωρίς
επηρεασμό
της
κυπριακής
νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα αναγωγής ή
προσφυγής και της κυπριακής νομοθεσίας που αφορά
τον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων, σε περίπτωση
που ο εργοδότης είναι άμεσος υπεργολάβος
εργολάβου, ο εν λόγω εργολάβος οφείλει να
καταβάλλει –
(α) επιπρόσθετα του εργοδότη, κάθε
επιβαλλόμενη χρηματική κύρωση που
επιβάλλεται κατά το άρθρο 18ΡΔ, και
(β) αντί
του
εργοδότη,
κάθε
καθυστερούμενη οφειλή κατά τις
διατάξεις των παραγράφων (α) και
(γ), του εδαφίου (1) και των εδαφίων
(2) και (4) του άρθρου 18ΡΕ.
(2) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι
υπεργολάβος, ο κύριος εργολάβος και όλοι οι
ενδιάμεσοι υπεργολάβοι που γνώριζαν ότι ο
εργοδότης υπεργολάβος απασχολούσε παρανόμως
παραμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών οφείλουν
έκαστος να καταβάλλουν τις πληρωμές, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο εδάφιο (1), επιπρόσθετα του
εργοδότη και του άμεσου εργολάβου.
(3) Ο κύριος εργολάβος, ο άμεσος εργολάβος
καθώς και όλοι οι ενδιάμεσοι υπεργολάβοι που
γνώριζαν
ότι
ο
εργοδότης
υπεργολάβος
απασχολούσε παρανόμως παραμένοντες υπηκόους
τρίτων χωρών, υπόκεινται έκαστος στα μέτρα που
προβλέπονται στο άρθρο 18ΡΣΤ.

Ποινικό αδίκημα.

18ΡΗ.-(1) Πρόσωπο, περιλαμβανομένου νομικού
προσώπου, το οποίο με πρόθεση παραβαίνει τις
διατάξεις του άρθρου 18ΡΒ, σε περίπτωση που η
παράβαση(α) συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται
συστηματικά, ή/και
(β) αφορά ταυτόχρονη απασχόληση
σημαντικού αριθμού παρανόμως
παραμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών, ή/και
(γ) συνοδεύεται
με
εξαιρετικά
καταχρηστικούς όρους εργασίας,
ή/και
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87(Ι) του 2007.

(δ) διαπράττεται από εργοδότη ο
οποίος, χωρίς να έχει κατηγορηθεί
ή
καταδικαστεί
για
αδίκημα
σύμφωνα με τον περί της
Καταπολέμησης της Εμπορίας και
της Εκμετάλλευσης Προσώπων και
της Προστασίας των Θυμάτων
Νόμο,
όπως
αυτός
επίσης
τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
χρησιμοποιεί την εργασία ή τις
υπηρεσίες
παρανόμως
παραμένοντος υπηκόου τρίτης
χώρας γνωρίζοντας ότι είναι θύμα
εμπορίας ανθρώπων, ή/και
(ε) αφορά την παράνομη απασχόληση
ανηλίκου,
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε
φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
τα πέντε (5) έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει
τις είκοσι χιλιάδες (€20.000) ευρώ ή και στις δύο
ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.
(2) Πρόσωπο, περιλαμβανομένου νομικού
προσώπου, το οποίο τελεί πράξη η οποία συνιστά
ηθική αυτουργία ή συνεργασία σε διαπραττόμενο
ποινικό αδίκημα, το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο
(1), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται
στις ποινές που προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο.
(3) Το άρθρο 14Β δεν εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις που ορίζονται στο εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου.
(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των
εδαφίων (1) και (2), νομικό πρόσωπο είναι ένοχο
ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο
(1) ή (2) και υπόκειται στις ίδιες ποινές και σε
περίπτωση που (α) το ποινικό αδίκημα διαπράττεται
προς
όφελος
του
νομικού
προσώπου από φυσικό πρόσωπο
το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε
ως μέλος οργάνου του νομικού
προσώπου και το οποίο φυσικό
πρόσωπο κατέχει ιθύνουσα θέση
στην οργανωτική δομή του νομικού
προσώπου, με βάση (i)

εξουσία
αντιπροσώπευσης
του νομικού προσώπου, ή
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(ii)

εξουσία λήψης αποφάσεων
για λογαριασμό του νομικού
προσώπου, ή

(iii)

εξουσία άσκησης
εντός
του
προσώπου, ή

ελέγχου
νομικού

(β) η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου,
από
φυσικό
πρόσωπο
που
αναφέρεται στην παράγραφο (α),
κατέστησε δυνατή τη διάπραξη του
ποινικού αδικήματος, προς όφελος
του νομικού προσώπου, από
πρόσωπο που τελεί υπό την
εξουσία του.
(5) Η διά του εδαφίου (4) ποινική ευθύνη
νομικού προσώπου δεν αποκλείει την ποινική
ευθύνη φυσικών προσώπων που συμμετέχουν ως
αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στη
διάπραξη ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στο
εδάφιο (1) ή (2).
(6)(α)

Ο Αρχηγός Αστυνομίας δημοσιοποιεί
στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, στο αστυνομικό δελτίο,
στον ημερήσιο τύπο και στην
ιστοσελίδα της Αστυνομίας κατάλογο
προσώπων που έχουν καταδικαστεί
για ποινικό αδίκημα το οποίο
προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

(β) Σε
περίπτωση
που
καταδίκη
ανατραπεί κατ’ έφεση, ο Αρχηγός
Αστυνομίας προβαίνει σε περί
τούτου δημοσιοποίηση με τον τρόπο
που προβλέπεται στην παράγραφο
(α).
Διευκόλυνση
των
καταγγελιών.

18ΡΘ.-(1)
Οι
παρανόμως
απασχολούμενοι
υπήκοοι τρίτων χωρών δικαιούνται να υποβάλλουν,
είτε
απευθείας,
είτε
μέσω
συνδικαλιστικών
οργανώσεων, αίτηση κατά του εργοδότη τους στο
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, σύμφωνα με τον
8 του 1967 περί Ετήσιων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόμο, όπως
25 του 1968 αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και
23 του 1969 τους δυνάμει αυτού δικονομικούς κανονισμούς.
26 του 1970
34 του 1972
66 του 1972
5 του 1973
85 του 1979
55 του 1980
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65(Ι) του 1993
79(Ι) του 1996
26(Ι) του 1997
110(Ι) του 1999
165(Ι) του 2001
66(Ι) του 2002
72(Ι) του 2002
169(Ι) του 2002
18(Ι) του 2005
42(Ι) του 2011.
(2) Συνδικαλιστική οργάνωση, από τους
σκοπούς της οποίας συνάγεται ότι έχει συμφέρον να
διασφαλίζει
την
πραγμάτωση
του
σκοπού
οποιουδήποτε από τα άρθρα 18ΡΕ μέχρι 18ΡΖ,
δικαιούται να κινεί αστική διαδικασία για την
πραγμάτωση του σκοπού τέτοιου άρθρου, είτε εξ’
ονόματος είτε προς υποστήριξη παρανόμως
παραμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας και εφόσον ο
τελευταίος σε κάθε περίπτωση συγκατατίθεται προς
τούτο.
(3) Η συνδρομή υπηκόων τρίτων χωρών στην
υποβολή αίτησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των
άρθρων 19Α μέχρι 19Θ.
(4)(α)

Όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα
που
προβλέπονται
στις
παραγράφους (γ) και (ε), του εδαφίου
(1) του άρθρου 18ΡΗ, ο Διευθυντής,
με την επιφύλαξη των λόγων που
συνδέονται με τη δημόσια τάξη και
την εθνική ασφάλεια, χορηγεί σε
παρανόμως παραμένοντα υπήκοο
τρίτης χώρας προσωρινή άδεια
διαμονής διάρκειας μέχρι έξι (6)
μηνών,
υπό
τις
ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(i)

η παρουσία του υπήκοου τρίτης
χώρας είναι απαραίτητη προς
διευκόλυνση της έρευνας ή της
δικαστικής διαδικασίας, και

(ii)

ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει
επιδείξει
σαφή
βούληση
συνεργασίας, και

(iii)

εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας
έχει διακόψει κάθε σχέση με
τους υπόπτους για τη διάπραξη
των αδικημάτων.
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(β) Ο Διευθυντής δύναται να ανανεώνει
άδεια διαμονής που προβλέπεται στην
παράγραφο (α) μέχρι έξι (6) μήνες,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
της εν λόγω παραγράφου.
(γ) Ο Διευθυντής δύναται οποτεδήποτε
να
ανακαλεί
προσωρινή
άδεια
διαμονής που προβλέπεται στην
παράγραφο (α) ή (β), εάν διαπιστώσει
ότι δεν υφίσταται πλέον οποιαδήποτε
από
τις
προϋποθέσεις
που
προβλέπονται στην παράγραφο (α).

Επιθεωρήσεις
και ενημέρωση
της Επιτροπής.

18Σ.-(1) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με
σκοπό να ελεγχθεί η απασχόληση παρανόμως
παραμένοντων υπηκόων τρίτων χωρών, να
εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε αστυνομικό, λειτουργό ή
επιθεωρητή(α) να εισέρχεται, με την επίδειξη της
ταυτότητάς του, ελεύθερα και χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε
ώρα της ημέρας ή της νύχτας, σε
οποιοδήποτε χώρο απασχολήσεως,
εκτός από οικιακά υποστατικά:
Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά
υποστατικά μπορεί να γίνεται αφού
εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του
κατόχου τους·
(β) να συνοδεύεται από αστυνομικό, αν
έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα
παρεμποδιστεί στην άσκηση των
εξουσιών του ή στην εκτέλεση των
καθηκόντων του∙ για τον σκοπό αυτό, η
Αστυνομία έχει υποχρέωση να διαθέτει
έναν ή περισσότερους αστυνομικούς
για να τον συνοδεύουν·
(γ) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο ήθελε κρίνει αναγκαίο·
(δ) να
προβαίνει
σε
ελέγχους,
επιθεωρήσεις, έρευνες, ανακρίσεις ή
εξετάσεις, όπως θεωρεί αναγκαίο για τη
διαπίστωση της εφαρμογής των
διατάξεων του παρόντος Νόμου, και
ιδίως(i) να απαιτεί από οποιοδήποτε
πρόσωπο, για το οποίο έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι
μπορεί
να
παράσχει
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πληροφορίες ή διευκρινίσεις
σχετιζόμενες με οποιαδήποτε
επιθεώρηση που αφορά την
εφαρμογή
του
παρόντος
Νόμου, να απαντά σε σχετικές
ερωτήσεις, μόνο του ή στην
παρουσία
οποιουδήποτε
άλλου προσώπου, την οποία
μπορεί ο επιθεωρητής να
απαιτήσει ή να επιτρέψει,
καθώς και να απαιτεί από το
πρόσωπο αυτό να υπογράφει
δήλωση ότι οι απαντήσεις του
είναι αληθείς·
(ii) να απαιτεί από οποιοδήποτε
πρόσωπο στο χώρο εργασίας
να του παρέχει, για θέματα τα
οποία είναι υπό τον έλεγχο ή
την ευθύνη του προσώπου
αυτού, τις διευκολύνσεις και τη
βοήθεια που είναι αναγκαίες
για την ενάσκηση από τον ίδιο
οποιασδήποτε
από
τις
εξουσίες που του παρέχονται
δυνάμει του παρόντος άρθρου·
(iii) να
ζητεί
τη
συνδρομή
οποιασδήποτε
δημόσιας
υπηρεσίας ή αρχής, η οποία
και υποχρεούται να του την
παράσχει.
(2) Οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται
σύμφωνα με το εδάφιο (1), βασίζονται κυρίως σε
ανάλυση κινδύνου η οποία διεξάγεται από το Τμήμα
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του
Υπουργείου Εσωτερικών και από το Τμήμα
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
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(3) Προκειμένου
να
αυξηθεί
η
αποτελεσματικότητα
των
επιθεωρήσεων
που
προβλέπονται στο εδάφιο (1), το Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου
Εσωτερικών και το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντοπίζουν
τακτικά, με βάση αξιολόγηση κινδύνου, τους τομείς
δραστηριότητας στους οποίους συγκεντρώνεται στη
Δημοκρατία
η
απασχόληση
παρανόμως
παραμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Για καθέναν
από τους τομείς αυτούς, το Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου
Εσωτερικών και το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κοινοποιούν
στην Επιτροπή, πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους,
τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν το
προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματά τους, τόσο
σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστό των
εργαζομένων σε κάθε τομέα δραστηριότητας.
(4) Ο Διευθυντής εκπληρώνει, εκ μέρους της
Δημοκρατίας, τις απαιτήσεις του Άρθρου 16,
παράγραφος 2, της Οδηγίας 2009/52/ΕΚ.».

Αρ. Φακ.: 23.01.052.211-2012
ΕΗ/ΜΑΧ

