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

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 8.3, το Άρθρο 12.3, δεύτερο εδάφιο,
και το Άρθρο 15.2, δεύτερο εδάφιο, της πράξης 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»,
Η 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(Ι) του 2012
100(Ι) του 2012.

1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και
Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 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
18Π του
βασικού νόμου.

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 18Π του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3)(α) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με απόφαση επιστροφής, ο
Υπουργός εκδίδει βάσει του άρθρου 14 χωριστή διοικητική πράξη, υπό
τη μορφή διατάγματος, με την οποία διατάσσεται η απέλαση.
(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), ο όρος «απέλαση»
στο άρθρο 14, σε οποιαδήποτε γραμματική του παραλλαγή, σημαίνει
απομάκρυνση όπως ορίζεται στο άρθρο 18ΟΔ.».
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Τροποποίηση
του άρθρου
18ΠΣΤ του
βασικού νόμου.
Αντικατάσταση
του
Παραρτήματος
Χ του βασικού
νόμου.
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3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 18ΠΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «εγγράφως» (πρώτη γραμμή) της φράσης
«βάσει του άρθρου 14».
4. Το Παράρτημα Χ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
Παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ
[Άρθρο 18ΠΔ(3)(α)]
ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόφαση Επιστροφής
Αρ. Φακ.:
<ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>
Αρ. Τηλ.:
<ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ>
Αρ. Τηλεομ.:
<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>
Κο./Κα. <΄Ονομα και Επίθετο>
Κύριε/Κυρία,
Με την παρούσα ενημερώνεστε ότι είστε απαγορευμένος μετανάστης
δυνάμει των παραγράφων (κ) ή/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 έχει εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης εναντίον σας με ημερ.
,η οποία συνοδεύεται από διάταγμα κράτησης ημερομηνίας επίσης
,επειδή κρίθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής σας.
Περαιτέρω, με την παρούσα, ενημερώνεστε ότι η επανείσοδός σας στη
Δημοκρατία απαγορεύεται για τα επόμενα <αριθμός> χρόνια.
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΄Εχετε το δικαίωμα υποβολής προσφυγής τόσο κατά της απόφασης αυτής
όσο και κατά της απόφασης για την απομάκρυνσή σας και του διατάγματος
κράτησης στο Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση το ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός 75 ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσας
επιστολής.
Με τιμή,
<Υπογραφή>
<(όνομα Υπογράφοντος)>
<Θέση Υπογράφοντος>
Αρ. Φακ.: 23.01.053.093-2012
ΕΗ/ΦΜ

