
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4556, 18.3.2016  Ν. 16(Ι)/2016 

16(I)/2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

 

 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 16, 

23.1.2004,  

σ. 44· 

L 132, 

19.5.2011, 

σ. 1. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι 

οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες», όπως αυτή τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, 

  

 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) Νόμος του 2016 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο 

(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  
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  129(Ι) του 2014 

    17(Ι) του 2015. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 18Ι 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 18Ι του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   (α) Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού της αναφοράς  

«Παράρτημα ΙΙ.» (έκτη γραμμή) και των αναφορών 

«Πίνακας, Παράρτημα ΙΙ.» (έβδομη και όγδοη γραμμή)· και 

    

   (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης 

«στο Διευθυντή στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ 

και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος, που φαίνεται στον 

Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Νόμου» (τρίτη 

μέχρι έβδομη γραμμή) με τη φράση «στον Τύπο ο οποίος 

καθορίζεται από το Διευθυντή και καταβάλλει το αντίστοιχο 

τέλος το οποίο προβλέπεται για την έκδοση δελτίου 

ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου».  

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 18ΙΒ 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 18ΙΒ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   (α) Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο του εδαφίου (2) αυτού 

της αναφοράς «Παράρτημα ΙΙ.» (έβδομη γραμμή) και των 

αναφορών «Πίνακας, Παράρτημα ΙΙ.» (ενδέκατη και 

δωδέκατη γραμμή)· 

    

   (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης 

«που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ» (έβδομη γραμμή) με τη 

φράση «ο οποίος καθορίζεται από το Διευθυντή» και με την 

αντικατάσταση της φράσης «που φαίνεται στον Πίνακα του 

Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Νόμου» (ενδέκατη και 

δωδέκατη γραμμή) με τη φράση «το οποίο προβλέπεται για 

την έκδοση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου»· 

    

   (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού· και 

    

   (δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού της φράσης 

«50 ευρώ» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «αντίστοιχο με το 
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τέλος το οποίο προβλέπεται για την αντικατάσταση δελτίου 

ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 18ΙΓ 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 18ΙΓ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   (α) Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο του εδαφίου (2) αυτού 

της αναφοράς «Παράρτημα ΙΙ.» (έβδομη γραμμή) και των 

αναφορών «Πίνακας, Παράρτημα ΙΙ.» (όγδοη και ένατη 

γραμμή)· και 

    

   (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης 

«που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ» (έκτη και έβδομη γραμμή) 

με τη φράση «ο οποίος καθορίζεται από το Διευθυντή» και 

με την αντικατάσταση της φράσης «που αναφέρεται στον 

Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ» (όγδοη και ένατη γραμμή) με 

τη φράση «το οποίο προβλέπεται για την έκδοση δελτίου 

ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 18Κ 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 18Κ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

   (α) Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο του εδαφίου (2) αυτού 

της αναφοράς «Παράρτημα ΙΙ.» (δεύτερη γραμμή) και των 

αναφορών «Πίνακας, Παράρτημα ΙΙ.» (τέταρτη και πέμπτη 

γραμμή)· 

    

   (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης 

«που φαίνεται στο Παράρτημα IΙ του παρόντος Νόμου» 

(πρώτη μέχρι τρίτη γραμμή) με τη φράση «ο οποίος 

καθορίζεται από το Διευθυντή» και με την αντικατάσταση της 

φράσης «που φαίνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ» 

(τέταρτη γραμμή) με τη φράση «το οποίο προβλέπεται για 

την έκδοση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου»· και 

    

   (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (8) αυτού της φράσης 

«50 ευρώ» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «αντίστοιχο με το 

τέλος το οποίο προβλέπεται για την αντικατάσταση δελτίου 
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ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου». 

    

Κατάργηση του 

Παραρτήματος ΙΙ 

του βασικού 

νόμου.  

6.  Το Παράρτημα ΙΙ και ο Πίνακας του Παραρτήματος ΙΙ του βασικού 

νόμου, καταργούνται.  

 

    

 

 

 

 

 

 


