
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014  Ν. 129(Ι)/2014 

129(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς -  

   

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 343, 

23.12.2011, 

 σ. 1. 

 (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία 

διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους 

υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και 

εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με 

κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες 

χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος», και 

   

  (β) αποτελεσματικής εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο- 

   

 Επίσημη 

Εφημερίδα της  

ΕΕ: L 157, 

15.6.2002,  

σ. 1· 

L 115, 

29.4.2008,  

σ. 1· 

(i) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών 

διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων 

χωρών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου της 

18ης Απριλίου 2008, και  

  (ii) «Απόφαση της Επιτροπής C(2002)3069 της 14ης 

Αυγούστου 2002 σχετικά με την καθιέρωση των 

τεχνικών προδιαγραφών για τις άδειες διαμονής 

ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών», 

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Απόφαση 

της Επιτροπής C(2013)6178 της 30ής Σεπτεμβρίου 

2013,   
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  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(I) του 2011 

41(I) του 2012 

100(I) του 2012 

117(I) του 2012 

32(I) του 2013 

49(Ι) του 2013 

      88(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (που 

στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

των νέων άρθρων 

18ΥΓ μέχρι 18ΦΖ.  

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 18ΥΒ αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

  

 «Πεδίο 18ΥΓ.-(1) Τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ εφαρμόζονται - 
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 εφαρμογής των 

άρθρων 18ΥΔ 

μέχρι 18ΦΣΤ. 

 

    

   (α)  στους υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν 

την άδεια να διαμένουν, με σκοπό την 

εργασία στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση 

της Δημοκρατίας περιοχές· και 

    

   (β)  στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 

γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, για 

άλλους σκοπούς πλην της εργασίας, 

σύμφωνα με το κυπριακό ή ενωσιακό δίκαιο, 

οι οποίοι λαμβάνουν άδεια εργασίας και 

κατέχουν άδεια διαμονής σύμφωνα με τον 

Kανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002· και 

    

   (γ)  στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 

γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, με 

σκοπό την εργασία σύμφωνα με το κυπριακό 

ή ενωσιακό δίκαιο. 

   

       (2) Τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ δεν εφαρμόζονται 

στους υπηκόους τρίτων χωρών - 

   

  

 

 

 

 

7(I) του 2007 

181(I) του 2011 

8(I) του 2013 

 (α)  οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν 

το δικαίωμά τους της ελεύθερης κυκλοφορίας 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με 

τους περί του Δικαιώματος των Πολιτών της 

Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών 

τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2013_1_008.pdf
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67(Ι) του 2013. Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμους του 2007 

μέχρι (Αρ. 2) του 2013, όπως αυτοί εκάστοτε 

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· ή 

    

   (β)  οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους 

και ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους, 

απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης 

κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει 

συμφωνιών είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των κρατών μελών είτε μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών· 

ή 

    

   (γ)  οι οποίοι είναι αποσπασμένοι, για όσο καιρό 

διαρκεί η απόσπασή τους:  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137(Ι) του 2002. 

   Νοείται ότι τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 

18ΦΣΤ δεν επηρεάζουν το δικαίωμα υπηκόων 

τρίτων χωρών, που διαμένουν και εργάζονται 

νόμιμα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση 

της Δημοκρατίας περιοχές και αποσπώνται σε 

άλλο κράτος μέλος, να απολαύουν ίσης 

μεταχείρισης σε σχέση με τους πολίτες της 

Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της 

απόσπασής τους, όσον αφορά εκείνους τους 

όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που 

δεν διέπονται από τον περί της Απόσπασης 

Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής 

Υπηρεσιών Νόμο του 2002, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. ή  

    

   (δ)  οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή 
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έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές          

ως ενδοεπιχειρησιακά αποσπασμένοι   

εργαζόμενοι∙ ή 

    

   (ε)  οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή 

έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ως 

εποχικοί εργαζόμενοι ή ως εσωτερικοί άμισθοι 

βοηθοί (au-pair)· ή 

    

   (στ)  οι οποίοι επιτρέπεται να διαμένουν στις 

ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές για λόγους 

προσωρινής προστασίας ή οι οποίοι ζήτησαν 

την άδεια να παραμείνουν σε αυτές για τον 

ίδιο λόγο και αναμένουν απόφαση σχετικά με 

το καθεστώς τους· ή 

    

 
 

6(Ι) του 2000 

6(Ι) του 2002 

53(I) του 2003 

67(I) του 2003 

9(I) του 2004 

241(I) του 2004 

154(I) του 2005 

112(I) του 2007 

122(I) του 2009 

       9(I) του 2013 

     58(Ι) του 2014 

     59(Ι) του 2014. 

 (ζ)  οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας 

σύμφωνα με τους περί Προσφύγων Νόμους 

του 2000 μέχρι (Αρ. 2) του 2014, όπως αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή 

έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία 

σύμφωνα με τους εν λόγω Νόμους, χωρίς να 

έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση επί της 

αίτησής τους· ή 

    

   (η)  οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας 

σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, τις διεθνείς 

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2003_1_53.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2003_1_67.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2004_1_9.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2004_1_241.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2005_1_154.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2007_1_112.pdf
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2009_1_122.pdf
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υποχρεώσεις ή την πρακτική της Δημοκρατίας 

ή έχουν ζητήσει διεθνή προστασία σύμφωνα 

με το κυπριακό δίκαιο, τις διεθνείς 

υποχρεώσεις ή την πρακτική της 

Δημοκρατίας, χωρίς να έχει ληφθεί τελική 

απόφαση επί της αίτησής τους· ή 

    

   (θ)  οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες 

σύμφωνα με τα άρθρα 18Ζ μέχρι 18ΚΗ· ή 

    

   (ι) των οποίων η απομάκρυνση έχει ανασταλεί 

για πραγματικούς ή νομικούς λόγους· ή 

    

   (ια)  οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή 

έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ως 

αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι· ή 

    

   (ιβ)  οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή 

έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί προς 

απασχόληση ή εργασία υπό οποιαδήποτε 

ιδιότητα σε πλοίο νηολογημένο σε κράτος 

μέλος ή που φέρει τη σημαία κράτους μέλους. 

    

       (3) Τα άρθρα 18ΥΕ μέχρι 18ΦΒ δεν εφαρμόζονται σε 

υπηκόους τρίτων χωρών -  

    

   (α) στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια να 

εργάζονται στις ελεγχόμενες από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για 

χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι (6) 

μηνών· ή 
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   (β) οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες 

από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές για λόγους σπουδών· ή 

    

   (γ) στους οποίους επιτρέπεται να εργάζονται 

βάσει θεώρησης. 

   

       (4) Τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ δεν επηρεάζουν 

τυχόν περιορισμό της εισδοχής των υπηκόων τρίτων 

χωρών στην αγορά εργασίας. 

   

 Ερμηνεία για 

τους σκοπούς 

των άρθρων 

18ΥΓ μέχρι 

18ΦΣΤ. 

18ΥΔ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΥΓ μέχρι 18ΦΖ, 

εκτός  εάν  από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια _ 

  «ενιαία άδεια» σημαίνει άδεια διαμονής η οποία εκδίδεται 

από το Διευθυντή και η οποία επιτρέπει στον υπήκοο 

τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από 

την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές με σκοπό την 

εργασία· 

   

  «ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης» σημαίνει τη 

διαδικασία που οδηγεί, βάσει ενιαίας αίτησης που 

υποβάλλεται, από υπήκοο τρίτης χώρας ή από τον 

εργοδότη του, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 

18ΥΕ, με σκοπό να χορηγηθεί στον υπήκοο τρίτης χώρας 

άδεια διαμονής και εργασίας στις ελεγχόμενες από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σε απόφαση 

σχετικά με την εν λόγω αίτηση για την ενιαία άδεια· 

   

  «εργαζόμενος τρίτης χώρας» σημαίνει κάθε υπήκοο 
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τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στις ελεγχόμενες από 

την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και ο οποίος 

διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας, 

στα πλαίσια αμειβόμενης σχέσης στις ελεγχόμενες από 

την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σύμφωνα με 

το κυπριακό δίκαιο ή πρακτική· 

   

  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002» σημαίνει την πράξη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για 

τους υπηκόους τρίτων χωρών», όπως τροποποιήθηκε 

τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του 

Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2008· 

   

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L. 166, 

30.4.2004,  

σ. 1·  

L. 346,  

20.12.2013,  

σ. 27. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004» σημαίνει την πράξη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό 

των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας», όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ∙ 

1372/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2013· 

   

  «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. 

   

 Ενιαία  

διαδικασία 

υποβολής 

αίτησης. 

18ΥΕ.-(1) Κάθε αίτηση για έκδοση, τροποποίηση ή 

ανανέωση ενιαίας άδειας υποβάλλεται στο Διευθυντή, 

σύμφωνα με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης - 
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   (α) από τον υπήκοο τρίτης χώρας, αν αυτός 

βρίσκεται ήδη νόμιμα στη Δημοκρατία, ή 

    

   (β) από τον εργοδότη, αν ο υπήκοος τρίτης 

χώρας δεν βρίσκεται ήδη νόμιμα στη 

Δημοκρατία, 

    

  

 

Παράρτημα XIII. 

στον τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή και με την 

καταβολή του κατά περίπτωση εφαρμοστέου τέλους κατά 

τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα XIII. 

   

       (2) Ο Διευθυντής εξετάζει την αίτηση, που έχει 

υποβληθεί σύμφωνα με το εδάφιο (1), και εκδίδει, 

τροποποιεί ή ανανεώνει ενιαία άδεια, εφόσον πληρούνται 

οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 18ΥΣΤ. Η 

απόφαση που αφορά την έκδοση, την τροποποίηση ή 

την ανανέωση της ενιαίας άδειας λαμβάνει τη μορφή 

ενιαίας διοικητικής πράξης που συνδυάζει άδεια διαμονής 

και άδεια εργασίας. 

   

       (3) Η ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης δεν θίγει τη 

διαδικασία χορήγησης θεώρησης, η οποία ενδέχεται να 

απαιτείται για την πρώτη είσοδο. 

   

 Προϋποθέσεις  

για έκδοση, 

τροποποίηση ή 

ανανέωση ενιαίας 

άδειας. 

18ΥΣΤ. Για την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση 

ενιαίας άδειας πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

    

   (α) Ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος 

έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου, ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης∙ 
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   (β) ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος 

έγκυρης άδειας διαμονής στη Δημοκρατία, εάν 

υποβάλλει αίτηση αυτοπροσώπως, με 

διεύθυνση διαμονής στις ελεγχόμενες από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙ 

    

   (γ) ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης 

έχουν συνάψει μεταξύ τους σύμβαση 

απασχόλησης, η οποία είναι δεόντως 

επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή, όπου 

αυτό απαιτείται, ή ο υπήκοος τρίτης χώρας 

είναι κάτοχος βεβαίωσης πρόσληψης 

εκδιδόμενης από τον εργοδότη ή 

πιστοποιητικού απασχόλησης εκδιδόμενου 

από τον εργοδότη∙ για τους σκοπούς της 

παρούσας παραγράφου, η αρμόδια αρχή για 

επικύρωση της σύμβασης απασχόλησης είναι 

το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ή, σε περίπτωση που ο υπήκοος 

τρίτης χώρας προτίθεται να απασχοληθεί ως 

αθλητής ή προπονητής, η σχετική κυπριακή 

αθλητική ομοσπονδία· 

    

   (δ) ο υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει τα προσόντα 

για άσκηση του επαγγέλματος σε σχέση με  το 

οποίο υποβάλλεται η αίτηση∙ 

    

   (ε) ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει κατάλυμα το 

οποίο θεωρείται ικανοποιητικό, πληροί τις 

γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής 

και γενικά διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, ή 
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του παρέχεται τέτοιο κατάλυμα από τον 

εργοδότη∙ 

    

   (στ) σε περίπτωση που η σχετική αίτηση 

υποβάλλεται - 

     

    (i)  από τον εργοδότη, ο εργοδότης 

πληροί τα κριτήρια και τις 

προϋποθέσεις για απασχόληση 

υπηκόων τρίτων χωρών, 

(ii)  από τον υπήκοο τρίτης χώρας, ο 

εργοδότης πληροί τα κριτήρια και τις 

προϋποθέσεις για απασχόληση του 

συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης 

χώρας· 

    

   (ζ) ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει ασφάλιση 

ασθενείας που καλύπτει το σύνολο των 

κινδύνων, οι οποίοι καλύπτονται συνήθως 

από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους 

Κύπριους πολίτες∙ 

    

   (η) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν συνιστά απειλή 

για τη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια∙ 

    

   (θ) η διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας στις 

ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές δεν έχει εξασφαλιστεί 

με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις∙ 

    

   (ι) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν συνιστά απειλή 

για τη δημόσια υγεία κατά την έννοια του 

εδαφίου (2) του άρθρου 18ΚΒ∙ 
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   (ια) ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης 

έχουν διευθετημένες τις τυχόν υποχρεώσεις 

τους προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το 

Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου 

Οικονομικών, σε σχέση με φόρους και 

εισφορές. 

    

   (ιβ) ο υποβάλλων την αίτηση, σύμφωνα με το 

εδάφιο (1) του άρθρου 18ΥΕ, καταθέτει στο 

Διευθυντή χρηματική ή τραπεζική εγγύηση για 

κάλυψη τυχόν εξόδων απομάκρυνσης του 

υπηκόου τρίτης χώρας∙ ο Διευθυντής - 

     

    (i) αποφασίζει αν η εγγύηση είναι 

χρηματική ή τραπεζική, καθώς και το 

ύψος αυτής, και 

(ii) επιστρέφει την εγγύηση, όταν ο 

υπήκοος τρίτης χώρας αναχωρήσει 

μόνιμα από τη Δημοκρατία χωρίς να 

έχει επιβαρυνθεί με τα έξοδα η 

Δημοκρατία ή όταν για το 

συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας 

έχει καταβληθεί νέα εγγύηση, της 

οποία το είδος και το ύψος 

αποφασίζεται από το Διευθυντή: 

    

     Νοείται ότι, σε περίπτωση που έχει 

επιβαρυνθεί η Δημοκρατία για τα 

προαναφερόμενα έξοδα, ο Διευθυντής 

επιστρέφει το υπόλοιπο της εγγύησης που δεν 
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έχει χρησιμοποιηθεί. 

    

 Έκδοση 

απόφασης. 

18ΥΖ.-(1) Ο Διευθυντής εκδίδει απόφαση για το σύνολο 

της αίτησης το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε 

περίπτωση, πριν από την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών 

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  

   

       (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο 

Διευθυντής δύναται, με προπαρασκευαστική απόφασή 

του, να παρατείνει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) 

προθεσμία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες 

σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της εξέτασης της 

αίτησης και οι οποίες καταγράφονται στην 

προπαρασκευαστική απόφαση. 

   

       (3) Ο Διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του 

γραπτώς στον αιτητή, μέσω τηλεομοιότυπου ή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών ή επίδοσης διά χειρός. 

   

       (4) Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που 

υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι 

ανεπαρκή κατά τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 18ΥΣΤ, ο Διευθυντής ενημερώνει τον αιτητή 

γραπτώς για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή έγγραφα και θέτει εύλογη προθεσμία για 

την προσκόμισή τους. Οι προθεσμίες που προβλέπονται 

στα εδάφια (1) και (2) αναστέλλονται, μέχρις ότου ο 

Διευθυντής λάβει τις απαιτούμενες συμπληρωματικές 

πληροφορίες. Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που 

απαιτούνται επιπροσθέτως δεν προσκομισθούν εντός της 

ταχθείσας προθεσμίας, ο Διευθυντής δύναται να 

απορρίψει την αίτηση. 
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 Ενιαία άδεια. 

 

 

18ΥΗ.-(1) Ο Διευθυντής εκδίδει την ενιαία άδεια 

χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται από 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και αναγράφει τα 

στοιχεία σχετικά με την άδεια εργασίας, σύμφωνα με το 

στοιχείο α), σημείο 7.5-9, του Παραρτήματός του. 

   

  

 

 

 

 

     (2) Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή 

σχέση του υπηκόου τρίτης χώρας, όπως το όνομα και η 

διεύθυνση του εργοδότη, ο τόπος εργασίας, το είδος της 

εργασίας, το ωράριο και η αμοιβή, είτε περιλαμβάνονται 

σε έντυπη μορφή στην ενιαία άδεια είτε αποθηκεύονται 

σε ηλεκτρονική μορφή όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο 

α), σημείο 16, του Παραρτήματός του. 

   

  

 

     (3) Όταν εκδίδεται ενιαία άδεια, δεν εκδίδεται ούτε 

απαιτείται οποιαδήποτε πρόσθετη άδεια ως απόδειξη της 

άδειας πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

   

 Άδειες διαμονής 

που εκδίδονται  

για άλλους 

σκοπούς πλην  

της εργασίας. 

18ΥΘ.-(1) Σε άδειες διαμονής που εκδίδονται σύμφωνα 

με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, ο Διευθυντής 

αναγράφει τα στοιχεία σχετικά με την άδεια εργασίας, 

ανεξάρτητα από το είδος της άδειας διαμονής. 

   

       (2) Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή 

σχέση του υπηκόου τρίτης χώρας, όπως το όνομα και η 

διεύθυνση του εργοδότη, ο τόπος εργασίας, το είδος της 

εργασίας, το ωράριο και η αμοιβή, είτε περιλαμβάνονται 

σε έντυπη μορφή στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) 

άδειες διαμονής είτε αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική 

μορφή, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο α), σημείο 16, του 

Παραρτήματός του. 
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       (3) Όταν εκδίδεται άδεια διαμονής σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, δεν εκδίδονται ούτε 

απαιτούνται πρόσθετες άδειες ως απόδειξη της άδειας 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

   

 Διαδικαστικές 

εγγυήσεις. 

 

18Φ.-(1) Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για έκδοση, 

τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας, ή σε 

περίπτωση απόφασης ανάκλησης ενιαίας άδειας, βάσει 

των κριτηρίων που καθορίζει ο παρών Νόμος ή το 

ενωσιακό δίκαιο, η σχετική απόφαση, όπως κοινοποιείται 

στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο -  

   

   (α) αιτιολογείται δεόντως, παραθέτοντας τους 

πραγματικούς και νομικούς λόγους στους 

οποίους βασίζεται· 

    

   (β) αναφέρει ότι η απόφαση υπόκειται σε 

προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος, εντός εβδομήντα πέντε (75) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής 

της. 

   

  

 

     (2) Ο Διευθυντής δύναται να θεωρήσει αίτηση ως 

απαράδεκτη λόγω του όγκου εισδοχής υπηκόων τρίτων 

χωρών που έρχονται να εργασθούν και, με αυτή τη βάση, 

δύναται να την απορρίψει. 

   

 

 

Πρόσβαση στην 

πληροφόρηση. 

 

18ΦΑ. Ο Διευθυντής παρέχει στους υπηκόους τρίτων 

χωρών και στους μελλοντικούς εργοδότες τους επαρκή 

πληροφόρηση σχετικά με τα αποδεικτικά έγγραφα που 

χρειάζονται για την υποβολή πλήρους αίτησης. 
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 Δικαιώματα βάσει 

της ενιαίας άδειας. 

18ΦΒ. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της ενιαίας άδειας, ο 

κάτοχός της δικαιούται –  

   

   (α)  να εισέρχεται και διαμένει στις ελεγχόμενες 

από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές, εφόσον πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις εισόδου σύμφωνα με το 

κυπριακό δίκαιο· 

    

   (β)  ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις ελεγχόμενες 

από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές, εντός των ορίων που προβλέπει το 

κυπριακό δίκαιο· 

    

   (γ)  να ασκεί τη συγκεκριμένη εργασιακή 

δραστηριότητα βάσει της ενιαίας άδειας και 

σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο· 

    

   (δ)  ενημέρωσης ως προς τα δικαιώματα που 

απολαύει βάσει της ενιαίας άδειας κατά τον 

παρόντα Νόμο και το λοιπό κυπριακό δίκαιο. 

   

 Δικαίωμα ίσης 

μεταχείρισης. 

 

18ΦΓ.-(1)  Με την επιφύλαξη των λοιπών εδαφίων του 

παρόντος άρθρου, οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών οι 

οποίοι εμπίπτουν στην παράγραφο (β) ή στην 

παράγραφο (γ), του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΥΓ, 

απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της 

Δημοκρατίας, όσον αφορά - 

    

   (α)  τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης 

της αμοιβής και της απόλυσης, καθώς και της 

ασφάλειας και υγείας στον τόπο εργασίας· 
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   (β)  την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της εγγραφής 

και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων 

ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική 

οργάνωση, περιλαμβανομένων των 

πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις 

οργανώσεις αυτές, χωρίς επηρεασμό των 

διατάξεων του κυπριακού δικαίου περί της 

δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας· 

    

   (γ)  την εκπαίδευση και την επαγγελματική 

κατάρτιση· 

    

   (δ)  την αναγνώριση των διπλωμάτων, 

πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών 

προσόντων, σύμφωνα με -  

     

       31(Ι) του 2008. 

 

 

 

       68(Ι) του 1996  

       48(Ι) του 1998  

     111(Ι) του 2000  

     219(Ι) του 2002  

       38(Ι) του 2003  

         1(Ι) του 2004  

       26(Ι) του 2006  

       87(Ι) του 2009  

     107(Ι) του 2011  

       28(Ι) του 2012.  

  (i) τον περί Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 

2008, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και 

(ii) τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 

Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους 

του 1996 μέχρι 2012, όπως αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται. 

    

   (ε)  τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης όπως 

ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

883/2004·  
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118(I) του 2002 

230(I) του 2002 

162(I) του 2003 

195(I) του 2004 

92(I) του 2005 

113(I) του 2006 

80(I) του 2007 

138(I) του 2007 

32(I) του 2009 

45(I) του 2009 

74(I) του 2009 

110(I) του 2009 

41(I) του 2010 

133(I) του 2010 

116(I) του 2011 

197(I) του 2011 

102(I) του 2012 

188(I) του 2012 

19(I) του 2013 

26(I) του 2013 

27(I) του 2013 

17(Ι) του 2014 

115(Ι) του 2014. 

 (στ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι 

είναι νόμιμος κάτοικος στη Δημοκρατία για 

φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους 

περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 

2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2014, όπως αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· 

    

 

 

 

 

 

  (ζ)  την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την 

απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που 

προσφέρονται στο κοινό, χωρίς επηρεασμό 

της ελευθερίας του συμβάλλεσθαι σύμφωνα με 

το ενωσιακό και το κυπριακό δίκαιο· 

 

(η)  τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών που 

προσφέρουν τα γραφεία εύρεσης εργασίας. 
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       (2) Η παραγράφος (γ) του εδαφίου (1) - 

    

   (α)  εφαρμόζεται μόνο στους εργαζομένους τρίτων 

χωρών οι οποίοι εργάζονται στις ελεγχόμενες 

από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές και στους υπηκόους τρίτων χωρών 

οι οποίοι εργάζονταν στις ελεγχόμενες από 

την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές στο 

παρελθόν και είναι εγεγραμμένοι ως άνεργοι· 

και 

    

  (β)  δεν εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων 

χωρών οι οποίοι έχουν εισέλθει στις 

ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές, για σκοπούς φοίτησης, 

σύμφωνα με τα άρθρα 18ΛΘ μέχρι 18ΝΣΤ. 

  

      (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) 

του εδαφίου (1), οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών -  

   

 

 

 

 

 

 (α) αποκλείονται από επιδόματα και δάνεια 

σπουδών και διαβίωσης και από άλλα 

επιδόματα και δάνεια· και 

 

(β) δύνανται να έχουν πρόσβαση στην 

πανεπιστημιακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση που 

δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη 

απασχόληση, υπό τις προϋπόθεσεις που 

καθορίζει το κυπριακό δίκαιο, 

περιλαμβανομένων τυχόν προϋποθέσεων 

της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων 
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και της δέουσας γνώσης της γλώσσας και 

της πληρωμής των εφαρμοστέων διδάκτρων. 

   

      (4) Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται 

μόνο στους εργαζόμενους τρίτων χωρών, οι οποίοι 

εργάζονται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές ή οι οποίοι εργάζονταν στις 

ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές για ελάχιστο διάστημα έξι (6) μηνών και είναι 

εγγεγραμμένοι ως άνεργοι. 

  

      (5) Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) δεν 

εφαρμόζεται, όσον αφορά τις οικογενειακές παροχές, σε 

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάστηκαν στις 

ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες ή σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει 

δεκτοί με σκοπό τις σπουδές ή σε υπηκόους τρίτων 

χωρών στους οποίους επιτρέπεται να εργαστούν στις 

ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές βάσει θεώρησης. 

  

      (6) Η παράγραφος (στ) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται 

μόνο σε περιπτώσεις όπου ο καταχωρισμένος ή ο 

συνήθης τόπος διαμονής των μελών της οικογένειας του 

εργαζομένου τρίτης χώρας, για τα οποία ο τελευταίος 

αιτείται φορολογικών πλεονεκτημάτων, βρίσκεται εντός 

των ελεγχόμενων από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχών.  

   

       (7) Η παράγραφος (ζ) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται 

μόνο στους εργαζομένους τρίτων χωρών, οι οποίοι 

τελούν υπό καθεστώς απασχόλησης. 
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       (8)  Ανεξάρτητα από την παράγραφο (ζ) του εδαφίου 

(1), οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών δεν έχουν δικαίωμα 

αγοράς ακίνητης ιδιοκτησίας, για σκοπούς στέγασης. 

   

       (9) Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στο 

εδάφιο (1), δεν θίγει την εξουσία του Διευθυντή να 

ανακαλεί ή να αρνείται να ανανεώσει την ενιαία άδεια που 

εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 18ΥΕ ή την άδεια 

διαμονής που εκδίδεται για άλλους σκοπούς πλην της 

εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη άδεια εργασίας που 

εκδίδεται από αυτόν. 

   

       (10) Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών που μετακινούνται 

προς τρίτη χώρα ή οι επιζώντες των εν λόγω 

εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και που 

έλκουν δικαιώματα από αυτούς λαμβάνουν τις νόμιμες 

συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων τις οποίες 

δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης 

αυτών των εργαζομένων στις ελεγχόμενες από την 

Κυβέρνηση της Δημοκατίας περιοχές, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 883/2004, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους 

ίδιους συντελεστές όπως οι Κύπριοι πολίτες όταν 

μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα. 

   

 Ευνοϊκότερες 

διατάξεις. 

18ΦΔ. Τα άρθρα 18ΥΓ μέχρι 18ΦΣΤ δεν θίγουν 

ευνοϊκότερες διατάξεις – 

    

   (α)  του ενωσιακού δικαίου, περιλαμβανομένων 

διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που 

συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
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μελών της, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων 

τρίτων χωρών, αφετέρου· 

    

   (β)  διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που 

συνάπτονται μεταξύ της Δημοκρατίας ή μεταξύ 

της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και μιας ή 

περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου. 

   

 Ενημέρωση  

του κοινού. 

 

18ΦΕ. Ο Διευθυντής θέτει στη διάθεση του κοινού 

τακτικά ενημερωμένη δέσμη πληροφοριών σχετικά με 

τους όρους εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων 

χωρών στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές προκειμένου να εργασθούν σε 

αυτές τις περιοχές. 

   

 Υποχρεώσεις του 

Διευθυντή έναντι 

της Επιτροπής. 

18ΦΣΤ. Ο Διευθυντής, ως αρμόδια αρχή της 

Δημοκρατίας, εκπληρώνει την υποχρέωση την οποία 

επιβάλλει στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Άρθρο 15, παράγραφος 2, της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 

2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με 

ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση 

στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής 

και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά 

με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους 

από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος 

μέλος». 

   

 Άδειες διαμονής. 

 

18ΦΖ.-(1) Ο Διευθυντής είναι η αρμόδια αρχή της 

Δημοκρατίας για την έκδοση αδειών διαμονής.  
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       (2) Ο Διευθυντής εκδίδει τις άδειες διαμονής 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002. 

   

       (3) Ο Διευθυντής δύναται να λαμβάνει και 

διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία των αιτητών, 

περιλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων των 

ενδιαφερομένων υπηκόων τρίτων χωρών, όπου αυτό 

απαιτείται. 

   

       (4) Η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων γίνεται 

από υπαλλήλους δεόντως εκπαιδευμένους και 

εξουσιοδοτημένους από το Διευθυντή. 

   

       (5) Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο 

σκοπό εκτός από την έκδοση άδειας διαμονής, και τον 

έλεγχό της για σκοπούς ταυτοποίησης προσώπου από 

κυπριακές αρχές ή άλλες αλλοδαπές αρχές δεόντως 

εξουσιοδοτημένες από το Διευθυντή, και διαγράφονται 

από το σχετικό μητρώο αλλοδαπών εντός σαράντα οκτώ 

(48) ωρών από την ώρα έκδοσης της άδειας διαμονής. 

   

       (6) Οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο, με πρόθεση, 

παραλείπει να προβεί στη διαγραφή δακτυλικών 

αποτυπωμάτων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5), είναι 

ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 

του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 

τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο τις ποινές της 

φυλάκισης και του προστίμου. 

   

    (7)(α)  Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει σε 

ημερομηνία που ορίζεται σε γνωστοποίηση 
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του Υπουργικού  Συμβουλίου, η οποία 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας.  

 

       (β)  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) 

γνωστοποίηση  δύναται να  προβλέπει για 

την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου 

σε διαφορετικές ημερομηνίες, αναφορικά με 

διαφορετικές κατηγορίες αδειών διαμονής.». 

   

Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη του 

Παραρτήματος 

ΧIII. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

Παράρτημα XII αυτού, του ακόλουθου νέου παραρτήματος: 

 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 
 

[Άρθρο 18ΥΕ(1)] 

 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ 
ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 

€ … σεντς 

(α) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
εισόδου και άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία 

€200,00 

(β) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όταν ο 
υπήκοος βρίσκεται ήδη στη Δημοκρατία ή η 
ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία 

€130,00 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ 
ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 

€ … σεντς 

(α) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
εισόδου και άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης  διάρκειας ενός (1) έτους στη 

€160,00 
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Δημοκρατία 

(β) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όταν ο 
υπήκοος βρίσκεται ήδη στη Δημοκρατία, ή 
ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία 

€110,00 

ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΛΟΣ 

€ … σεντς 

(α) Γενική απασχόληση, πλην της οικιακής απασχόλησης: 

  (i) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
εισόδου και άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία 

€130,00 

  (ii) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όταν ο 
υπήκοος βρίσκεται ήδη στη Δημοκρατία, ή 
ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία 

€80,00 

(β) Μισθωτή απασχόληση ως οικιακή εργαζόμενος από  
 οικογένεια με παιδιά κάτω των δώδεκα (12) ετών: 

  (i) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
εισόδου και άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία 

€100,00 

  (ii) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όταν ο 
υπήκοος βρίσκεται ήδη στη Δημοκρατία, ή 
ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία μέχρι τέσσερα (4) έτη 

€80,00 

  (iii) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όταν ο 
υπήκοος βρίσκεται ήδη στη Δημοκρατία, ή 
ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία από τέσσερα (4) έως έξι (6) έτη 

€100,00 

  (iv) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όταν ο 
υπήκοος βρίσκεται ήδη στη Δημοκρατία, ή 

€150,00 
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ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία άνω των έξι (6) ετών 

(γ) Μισθωτή απασχόληση ως οικιακή εργαζόμενη από  
 πρόσωπα βάσει εισοδηματικών κριτηρίων: 

  (i) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
εισόδου και άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία 

€300,00 

  (ii) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όταν ο 
υπήκοος βρίσκεται ήδη στη Δημοκρατία, ή 
ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία μέχρι τέσσερα (4) έτη 

€90,00 

  (iii) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όταν ο 
υπήκοος βρίσκεται ήδη στη Δημοκρατία, ή 
ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία άνω των τεσσάρων (4) ετών 

€150,00 

(δ) Οικιακή απασχόληση σε/για υπερήλικο άτομο άνω των 
των εβδομήντα πέντε (75) ετών, ή σε ανάπηρο άτομο σε 
τροχοκάθισμα ή άτομο καθηλωμένο στο κρεβάτι ή άτομο 
που πάσχει από σοβαρές ασθένειες που αποφασίζονται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο: 

 

  (i) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
εισόδου και άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία 

€80,00 

  (ii) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όταν ο 
υπήκοος βρίσκεται ήδη στη Δημοκρατία, ή 
ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία 

€30,00 

ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΥΑΛΩΤΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 

€ … σεντς 

Οικιακή απασχόληση σε λήπτη δημοσίου βοηθήματος:  

(α) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
εισόδου και άδειας προσωρινής διαμονής και 
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απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία 

 

€0,00 

(β) Υποβολή αίτησης, εξέταση και έκδοση άδειας 
προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όταν ο 
υπήκοος βρίσκεται ήδη στη Δημοκρατία, ή 
ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και 
απασχόλησης διάρκειας ενός (1) έτους στη 
Δημοκρατία 

 

 

 

€0,00 

Μεταβατικές 

διατάξεις. 

4.-(1) Οποιαδήποτε άδεια εισόδου, άδεια διαμονής ή πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδόθηκε και οποιαδήποτε απόφαση λήφθηκε δυνάμει του 

βασικού νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, 

εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ έως ότου ανακληθεί ή λήξει. 

   

      (2)(α)  Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για 

απόκτηση άδειας διαμονής ή για ανανέωση άδειας διαμονής 

δυνάμει του βασικού νόμου ή/και των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων κανονισμών, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί 

κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 

εδαφίου, οφείλει, εντός εξήντα (60) ημερών από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος εδαφίου, να 

υποβάλει συμπληρωματική αίτηση στον τύπο που 

καθορίζεται από το Διευθυντή, καταβάλλοντας 

συμπληρωματικό τέλος ύψους δέκα ευρώ (€10), για την 

εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας στον τύπο που 

καθορίζεται από το Διευθυντή. 

  

 (β)  Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με την 

παράγραφο (α), η σχετική εκκρεμούσα αίτηση απορρίπτεται, 

με απόφαση την οποία εκδίδει ο Διευθυντής σύμφωνα με τα 

άρθρα 18ΥΖ και 18Φ. 

  

      (3)(α)  Η ισχύς των εδαφίων (1) και (2) αρχίζει σε ημερομηνία που  

ορίζεται σε γνωστοποίηση του Υπουργικού  Συμβουλίου, η 

    ». 



 28 

οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

 

 (β)   Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) γνωστοποίηση  

δύναται να  προβλέπει για την έναρξη της ισχύος των 

εδαφίων (1) και (2) σε διαφορετικές ημερομηνίες, αναφορικά 

με διαφορετικές κατηγορίες αδειών διαμονής. 

 

 

 

 

 

 

 


