
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                          Ν. 9(Ι)/2017 
Αρ. 4589, 17.2.2017                               

Ο περί Aλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 9(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 
 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 157, 
27.5.2014. σ. 1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/66/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής 
μετάθεσης», 

 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 

129(Ι) του 2014 
17(Ι) του 2015 
16(Ι) του 2016 

2(Ι) του 2016 
2(I) του 2017. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
των νέων άρθρων 
18ΩΒ έως 
18διςΙΕ.  

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 18ΩΑ αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων 18ΩΒ έως 18διςΙΕ: 

 «Επιφύλαξη για την 
εφαρμογή των 
άρθρων 18ΩΓ έως 
18διςΙΕ. 

18ΩΒ. Οι διατάξεις των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ εφαρμόζονται 
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή 
των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων. 

   
 Ερμηνεία για τους 

σκοπούς των 
άρθρων 18ΩΔ 
μέχρι 18διςΙΕ. 

18ΩΓ.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των άρθρων 18ΩΔ 
έως 18διςΙΕ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 

 

  “άδεια εισόδου για τον σκοπό ενδοεταιρικής μετάθεσης” σημαίνει άδεια 
που χορηγείται χρησιμοποιώντας τον τύπο που αποφασίζεται από τον 
Διευθυντή, η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας να εισέλθει στο 
έδαφος της Δημοκρατίας για το σκοπό ενδοεταιρικής μετάθεσης · 
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  “άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης” σημαίνει άδεια η οποία φέρει το 

ακρωνύμιο “ICT” και η οποία παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να 
διαμένει και να εργάζεται στο έδαφος του πρώτου κράτους μέλους για 
περίοδο πέραν των ενενήντα (90) ημερών, και, κατά περίπτωση, στο 
έδαφος του δεύτερου κράτους μελους, σύμφωνα με τους όρους των 
άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ·  
 

  “άδεια μακράς κινητικότητας” σημαίνει άδεια η οποία φέρει το ακρωνύμιο 
“mobile ICT” και η οποία παρέχει στον κάτοχο άδειας ενδοεταιρικής 
μετάθεσης το δικαίωμα να διαμένει και να εργάζεται στις ελεγχόμενες από 
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σύμφωνα με τους όρους των 
άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ· 

  “αρμόδια αρχή” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών ή/και πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του άρθρου 4∙ 
 

  “ασκούμενος εργαζόμενος” σημαίνει πρόσωπο με πανεπιστημιακό πτυχίο 
ο οποίος μετατίθεται σε οντότητα υποδοχής προκειμένου να 
σταδιοδρομήσει ή με σκοπό την απόκτηση εκπαίδευσης σε τεχνικές ή 
μεθόδους επιχειρήσεων και ο οποίος αμείβεται κατά τη διάρκεια της 
μετάθεσης· 

  “δεύτερο κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος στο οποίο ο ενδοεταιρικώς 
μετατιθέμενος προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί το δικαίωμα κινητικότητας 
κατά την έννοια των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, πλην του πρώτου κράτους 
μέλους· 

  “διοικητικό στέλεχος” σημαίνει πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το 
οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, 
υπό τη γενική εποπτεία ή καθοδήγηση κυρίως του διοικητικού συμβουλίου 
ή του συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης ή ισοδύναμου οργάνου, 
αυτή δε η θέση περιλαμβάνει τη διεύθυνση της οντότητας υποδοχής ή 
τμήματος ή υποκαταστήματος της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και 
τον έλεγχο της εργασίας των άλλων εργαζομένων με εποπτικές, τεχνικές ή 
διοικητικές αρμοδιότητες και την αρμοδιότητα να προτείνουν προσλήψεις, 
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό· 

    
  “ενδοεταιρική μετάθεση” σημαίνει την προσωρινή απόσπαση με σκοπό την 

εργασία ή την εκπαίδευση υπηκόου τρίτης χώρας που, κατά τη στιγμή 
υποβολής της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, διαμένει εκτός 
του εδάφους των κρατών μελών από επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός του 
εδάφους κράτους μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος τρίτης χώρας 
δεσμεύεται με σύμβαση εργασίας πριν από τη μετάθεση και κατά τη 
διάρκειά της, προς οντότητα που ανήκει στην επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο 
επιχειρήσεων η οποία είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, και, κατά περίπτωση, η κινητικότητα 
μεταξύ των οντοτήτων υποδοχής που είναι εγκατεστημένες σ’ ένα ή 
περισσότερα δεύτερα κράτη μέλη· 

  “ειδικευμένος εργαζόμενος” σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργάζεται εντός 
του ομίλου επιχειρήσεων και το οποίο διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις 
ουσιαστικής σημασίας για τους τομείς δραστηριοποίησης, τις τεχνικές ή τη 
διοίκηση της οντότητας υποδοχής, οι οποίες γνώσεις αξιολογούνται 
λαμβάνοντας υπόψη, πέραν των ειδικών γνώσεων των σχετικών με την 
οντότητα υποδοχής, τα υψηλού επιπέδου προσόντα για το συγκεκριμένο 
τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης επαγγελματικής πείρας καθώς και 
της πιθανής ιδιότητας μέλους αναγνωρισμένων επαγγελμάτων· 
 

  “ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος” σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει 
εκτός του εδάφους των κρατών μελών κατά τη στιγμή υποβολής της 
αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης και ο οποίος υπόκειται σε 
ενδοεταιρική μετάθεση· 

   
  “ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης” σημαίνει τη διαδικασία η οποία, 

βάσει αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας σε υπήκοο 
τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές, οδηγεί σε απόφαση σχετικά με την εν λόγω αίτηση· 
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  ο όρος “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002” έχει την έννοια που του 
αποδίδει το άρθρο 18ΦΘ· 

   
  ο όρος “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010” έχει την έννοια που του 

αποδίδει το άρθρο 18ΦΘ· 
   
  ο όρος “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004” έχει την έννοια που του αποδίδει 

το άρθρο 18ΦΘ·  
  “μέλη της οικογένειας” σημαίνει τα μέλη της οικογένειας που αναφέρονται 

στο άρθρο 18Λ(1) και (2)·  
 

  
31(Ι) του 2008. 

 

“νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα” σημαίνει το νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του περί 
Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008· 

  “Οδηγία 2014/66/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο “Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15

ης 
Μαΐου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και 

διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης”∙ 
   
  “όμιλος επιχειρήσεων” σημαίνει δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες, 

βάσει του κυπριακού δικαίου, αναγνωρίζεται ότι συνδέονται με 
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:  

   

   (α) Επιχείρηση η οποία, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλη 
επιχείρηση, κατέχει την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου 
κεφαλαίου της τελευταίας, 

    

   (β) επιχείρηση η οποία, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλη 
επιχείρηση, ελέγχει την πλειοψηφία των ψήφων που 
συνδέονται με το μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας, 

    

   (γ) επιχείρηση η οποία, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλη 
επιχείρηση, μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη 
του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της 
τελευταίας, 

    

   (δ) επιχειρήσεις που τελούν υπό την ενιαία διεύθυνση της 
μητρικής επιχείρησης· 

    

  “οντότητα υποδοχής” σημαίνει οντότητα στην οποία μετατίθεται 
ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της, που 
είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο· 

  “πρώτο κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος το οποίο πρώτο εκδίδει σε 
υπήκοο τρίτης χώρας άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης· 

   

  “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. 

 Πεδίο εφαρμογής 
των άρθρων 18ΩΓ 
έως 18διςΙΕ. 

18ΩΔ.-(1) Τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ εφαρμόζονται σε υπηκόους 
τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας κατά τη στιγμή 
της υποβολής της αίτησης και υποβάλλουν αίτηση εισδοχής ή έχουν γίνει 
δεκτοί στο έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαμονή 
σύμφωνα με τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ στο πλαίσιο ενδοεταιρικής 
μετάθεσης ως διοικητικά στελέχη, ειδικευμένοι εργαζόμενοι ή ασκούμενοι 
εργαζόμενοι. 

   
       (2) Τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ δεν εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων 

χωρών, οι οποίοι – 

    (α) Υποβάλλουν αίτηση διαμονής ερευνητή σύμφωνα με τα άρθρα 
18ΝΗ μέχρι 18ΟΒ προκειμένου να υλοποιήσουν ερευνητικό 
σχέδιο· ή 
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   (β) βάσει συμφωνιών μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών μελών και αφετέρου τρίτων χωρών, 
απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων 
με εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εργάζονται 
σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε τέτοια τρίτη χώρα· ή 

    
 137(Ι) του 2002.  (γ) αποσπώνται στο πλαίσιο του περί της Απόσπασης 

Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμου του 
2002· ή 

    
   (δ) εκτελούν δραστηριότητες αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου·             

ή 
    
   (ε) τοποθετούνται από γραφεία απασχόλησης, γραφεία εύρεσης 

προσωρινής εργασίας ή άλλη επιχείρηση που διαθέτει 
εργατικό δυναμικό για εργασία υπό την εποπτεία και τη 
διεύθυνση άλλης επιχείρησης· ή 

    
   (στ) έχουν γίνει δεκτοί ως σπουδαστές πλήρους φοίτησης ή 

παρακολουθούν επιβλεπόμενη πρακτική εκπαίδευση βραχείας 
διάρκειας στο πλαίσιο των σπουδών τους. 

    
       (3)  Τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ δεν θίγουν το δικαίωμα της Διοίκησης 

να εκδίδει άδειες διαμονής άλλες από την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης 
για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΩΒ 
έως 18διςΙΕ.  

   
 Ευνοϊκότερες 

διατάξεις. 
18ΩΕ.- Τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ δεν θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις - 

   (α) Του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων 
διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών 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. 

   
 Αιτήσεις και τέλη. 18ΩΣΤ.-(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την παραλαβή της αίτησης και 

για την έκδοση είτε άδειας εισόδου για το σκοπό ενδοεταιρικής μετάθεσης 
και άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, είτε άδειας μακράς κινητικότητας. 

   

       (2) Η αίτηση, για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή για άδεια μακράς 
κινητικότητας, υποβάλλεται από την οντότητα υποδοχής, στη βάση ενιαίας 
διαδικασίας υποβολής αίτησης, στον τύπο που αποφασίζεται από τον 
Υπουργό Εσωτερικών και με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται με 
διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών: 

   

  Νοείται ότι, τα ούτως καθοριζόμενα τέλη δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα 
ή υπερβολικά. 

   

       (3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από κοινή πρόταση του Υπουργού 
Εσωτερικών και του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, δύναται με απόφασή του να καθορίζει- 

   
   (α) Ότι σε οντότητες ή επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων 

εφαρμόζονται απλουστευμένες διαδικασίες σχετικά με την 
έκδοση αδειών ενδοεταιρικής μετάθεσης, αδειών μακράς 
κινητικότητας, αδειών για μέλη οικογένειας ενδοεταιρικά 
μετατιθέμενων και θεωρήσεων∙  

    

   (β) τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι δύο προαναφερόμενοι 
Υπουργοί με κοινή τους απόφαση αναγνωρίζουν τέτοιες 
οντότητες ή επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων· 
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   (γ) τις απλουστευμένες διαδικασίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο (α) και που περιλαμβάνουν τα μέτρα που 
αναφέρονται στο Άρθρο 11, παράγραφος 7, της Οδηγίας 
2014/66/ΕΕ· 

   (δ) την περίοδο απαγόρευσης αναγνώρισης που αναφέρεται στο 
εδάφιο (6). 

   

       (4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός 
Εσωτερικών και ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων- 

    

   (α) Αναγνωρίζουν με κοινή τους απόφαση οντότητες ή 
επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που απολαύουν των 
απλουστευμένων διαδικασιών που αναφέρονται στο εδάφιο 
(3)∙ και 

    
   (β) επαναξιολογούν τακτικά κάθε τέτοια αναγνώριση. 

       (5) Οντότητες ή επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων που έχουν 
αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) κοινοποιούν κάθε 
τροποποίηση που επηρεάζει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης εγκαίρως και 
πάντως πριν από την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία της τροποποίησης αυτής. 

   

       (6) Σε περίπτωση που οντότητες ή επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων 
δεν προβαίνουν στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (5), ο 
Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με κοινή τους απόφαση, ανακαλούν την 
αναγνώριση που προβλέπεται στο εδάφιο (4)(α) και επιβάλλουν 
απαγόρευση αναγνώρισης για την περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με 
το εδάφιο (3)(δ). 

   

 Κριτήρια εισδοχής.  18ΩΖ.-(1) Αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης υποβάλλεται στην 
αρμόδια αρχή - 

   (α) Όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει εκτός 
της Δημοκρατίας στην οποία επιθυμεί να γίνει δεκτός∙ και 

    

   (β) όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος στο οποίο 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί - 

     

    (i) η πρώτη διαμονή του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης 
χώρας εντός της Ευρωπαïκής Ένωσης, ή 
 

(ii) η διαμονή μακρύτερης συνολικής διάρκειας κατά τη 
διάρκεια της μετάθεσης του ενδιαφερόμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας, από ό,τι στα άλλα κράτη μέλη. 

    

       (2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 18ΩΣΤ(2), η οντότητα 
υποδοχής η οποία υποβάλλει αίτηση για σκοπούς εισδοχής βάσει των όρων 
των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ – 

     

   (α) Προσκομίζει τα ακόλουθα, θεωρημένα από το Τμήμα Εργασίας: 
 

(i) Αποδείξεις ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση 
που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ανήκουν στην 
ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, 

 
(ii) αποδείξεις απασχόλησης εντός της ιδίας επιχείρησης ή 

του ομίλου επιχειρήσεων, τουλάχιστον δώδεκα (12) 
συνεχείς μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της 
ενδοεταιρικής μετάθεσης όσον αφορά τα διοικητικά 
στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζομένους και 
τουλάχιστον  έξι (6) συνεχείς μήνες όσον αφορά τους 
ασκούμενους εργαζομένους, 
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(iii)  σύμβαση  εργασίας και, αν είναι απαραίτητο, επιστολή 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη, περι-
λαμβάνουσα τα ακόλουθα: 

 
     (Α) Λεπτομέρειες όσον αφορά τη διάρκεια της 

μετάθεσης και τον τόπο εγκατάστασης της 
οντότητας ή των οντοτήτων υποδοχής, 

      
     (Β) αποδείξεις ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας 

καταλαμβάνει θέση διοικητικού στελέχους, 
ειδικευμένου εργαζομένου ή ασκούμενου 
εργαζομένου στην οντότητα ή τις 
οντότητες υποδοχής στις ελεγχόμενες 
από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές, 

      
     (Γ) την αμοιβή καθώς και τους λοιπούς όρους 

και συνθήκες απασχόλησης που ισχύουν 
κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής 
μετάθεσης, 

      
     (Δ) αποδείξεις ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας, 

μετά την ολοκλήρωση της ενδοεταιρικής 
μετάθεσης, θα μπορέσει να μετατεθεί σε 
οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρηση 
ή όμιλο επιχειρήσεων και είναι 
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, 

 
          (iv) αποδείξεις ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας είτε διαθέτει τα 

επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία που 
απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής στην οποία 
πρόκειται να μετατεθεί σε θέση διοικητικού στελέχους ή 
ειδικευμένου εργαζομένου είτε, αναφορικά με 
ασκούμενο εργαζόμενο, ότι διαθέτει τους απαιτού-
μενους πανεπιστημιακούς τίτλους∙ 

 
  

 
 
 
 
 

          (v) εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας προτίθεται να ασκήσει 
νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, αποδεικτικά 
στοιχεία ότι πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες 
προβλέπει το κυπριακό δίκαιο για την άσκηση, από 
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται η 
αίτηση∙ 

 
          (vi) για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο η οντότητα 

υποδοχής υποβάλλει αίτηση εισδοχής του ως 
ασκούμενου εργαζομένου, συμφωνία επαγγελματικής 
εκπαίδευσης σχετικά με την προετοιμασία του για τη 
μελλοντική θέση στην επιχείρηση ή στον όμιλο 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας και 
της περιγραφής του προγράμματος επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, ώστε να αποδεικνύεται ότι σκοπός της 
διαμονής είναι να εκπαιδευθεί ο ασκούμενος 
εργαζόμενος προκειμένου να σταδιοδρομήσει ή να 
εκπαιδευθεί σε τεχνικές ή μεθόδους επιχειρήσεων, 
καθώς και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων 
ασκείται η εποπτεία του ασκούμενου εργαζομένου κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος· 

      
   (β) υποβάλλει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο,  η περίοδος της 

ισχύος του οποίου καλύπτει τουλάχιστον την περίοδο της 
ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης· 

 
   (γ)    χωρίς επηρεασμό υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, 

προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει ασφάλιση ασθενείας ή, εάν 
αυτό προβλέπεται από το κυπριακό δίκαιο, ότι έχει υποβάλει 
αίτηση για ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει όλους τους 
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κινδύνους που συνήθως καλύπτονται για Κύπριους 
υπηκόους, για τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του 
παρέχεται ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχα 
δικαιώματα σε παροχές, λόγω της σύμβασης εργασίας του 
στη Δημοκρατία ή σε συνδυασμό με αυτήν. 

     

 Απόφαση 
επιτροπής. 

     (3) Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής προσκομίζει τα έγγραφα που 
προβλέπονται στο εδάφιο (2)(α) (i), (iii), (iv), (v) και (γ) στην ελληνική γλώσσα 
ή σε άλλη γλώσσα, όπως ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή. 

   

       (4)  Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής προσκομίζει, το αργότερο κατά το 
χρόνο έκδοσης της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, τη διεύθυνση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση 
της Δημοκρατίας περιοχές. 

   

       (5) Κατά τη θεώρηση της σύμβασης εργασίας και, εάν είναι απαραίτητο, 
της επιστολής ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη, ο Διευθυντής 
του Τμήματος Εργασίας διασφαλίζει ότι – 

   (α) Πληρούνται κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης όλες 
οι προϋποθέσεις των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών 
διατάξεων ή/και συλλογικών συμβάσεων γενικής εφαρμογής 
που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζομένους σε 
παρόμοια κατάσταση στους αντίστοιχους επαγγελματικούς 
κλάδους, όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης πλην της αμοιβής· ελλείψει συστήματος που να 
καθορίζει τις συλλογικές συμβάσεις γενικής εφαρμογής, ο 
Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας δύναται να λαμβάνει ως 
βάση τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν γενικά για όλες τις 
παρόμοιες επιχειρήσεις που ανήκουν στο δεδομένο κλάδο ή 
επάγγελμα και υπάγονται στον γεωγραφικό χώρο εφαρμογής 
τους ή/και τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί από 
τις πλέον αντιπροσωπευτικές σε εθνικό επίπεδο οργανώσεις 
εργοδοτών και εργαζομένων και εφαρμόζονται στο σύνολο των 
ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχών· 

     
   (β) η αμοιβή που παρέχεται στον υπήκοο τρίτης χώρας κατά τη 

διάρκεια ολόκληρης της ενδοεταιρικής μετάθεσής του δεν είναι 
λιγότερο ευνοϊκή από την αμοιβή που παρέχεται σε Κύπριους 
πολίτες οι οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις σύμφωνα 
με το κυπριακό δίκαιο ή τις συλλογικές συμφωνίες ή πρακτικές 
στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές. 

   
       (6)  Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), απαιτείται από 

τους ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη 
συντήρησή τους και τη συντήρηση των μελών της οικογένειάς τους κατά τη 
διάρκεια της διαμονής τους χωρίς να προσφεύγουν στο σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας της Δημοκρατίας. 

   

       (7) Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής κοινοποιεί κάθε τροποποίηση κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης που επηρεάζει τα κριτήρια 
εισδοχής που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.   

       (8) Δεν γίνονται δεκτοί, για τους σκοπούς των άρθρων 18ΩΓ έως 
18διςΙΕ, υπήκοοι τρίτων χωρών που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή, κατά την έννοια του κατ’ αναλογία 
εφαρμοστέου άρθρου 18ΚΒ(2), τη δημόσια υγεία. 

 Όγκοι εισδοχής. 18ΩΗ.-(1) Οι όγκοι εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο 
ενδοεταιρικής μετάθεσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με βάση την απόφαση του Υπουργικού  
Συμβουλίου, ο Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
δύναται, οσάκις το κρίνει σκόπιμο, με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει ανώτατο αριθμό 
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θέσεων εργασίας ανά τομέα απασχόλησης ή/και επάγγελμα ή/και ανώτατο 
ποσοστό ανά επιχείρηση ή/και ανά χώρα προέλευσης, για τους υπηκόους 
τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας για 
ενδοεταιρική μετάθεση. 

       (2) Στη βάση των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται 
να απορρίπτει αίτηση άδειας για ενδοεταιρική μετάθεση.  

 Λόγοι απόρριψης 
αίτησης για 
ενδοεταιρική 
μετάθεση. 

18ΩΘ.-(1) Η αρμόδια αρχή απορρίπτει αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής 
μετάθεσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

     
   (α) Όταν δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 18ΩΖ· 
     
   (β) όταν τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή 

έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί· 
     
   (γ) όταν η οντότητα υποδοχής έχει δημιουργηθεί με μοναδικό 

σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς 
μετατιθεμένων· 

    
   (δ) όταν συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που ορίζεται 

στο άρθρο 18διςΓ(1). 
     
       (2) Η αρμόδια αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, απορρίπτει αίτηση για 

άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, εάν έχουν υποβληθεί κυρώσεις στον 
εργοδότη ή στην οντότητα υποδοχής σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για 
αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση. 

       (3) Η αρμόδια αρχή απορρίπτει αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής 
μετάθεσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

   (α) Όταν ο εργοδότης ή η οντότητα υποδοχής δεν πληρούν τις 
νομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, 
τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες 
εργασίας·  

     

   (β) όταν η επιχείρηση του εργοδότη ή της οντότητας υποδοχής 
βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το 
κυπριακό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή εάν δεν υπάρχει 
οικονομική δραστηριότητα·  

     
   (γ) όταν σκοπός ή συνέπεια της προσωρινής παρουσίας του 

ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου είναι να παρέμβει ή κατ’ άλλο 
τρόπο να επηρεάσει την έκβαση της διαχείρισης οποιασδήποτε 
εργατικής διαφοράς ή διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
εργαζομένων και της διοίκησης. 

     
       (4) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής 

μετάθεσης για το λόγο που προβλέπεται στο άρθρο 18διςΓ(2). 
   
       (5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιαδήποτε 

απόφαση απόρριψης αίτησης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριμένης περίπτωσης και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας. 
 

       (6)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5), ο Διευθυντής 
του Τμήματος Εργασίας, εφόσον συντρέχει λόγος, δεν προβαίνει σε 
θεώρηση για τους σκοπούς του άρθρου 18ΩΖ(2)(α), εάν υφίσταται 
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2). 

   

  (β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5), ο Διευθυντής του 
Τμήματος Εργασίας δύναται να μην προβεί σε θεώρηση για τους σκοπούς 
του άρθρου 18ΩΖ(2)(α), εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις ή 
λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (3) ή/και (4). 
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 Ανάκληση ή  
μη ανανέωση  
της άδειας 
ενδοεταιρικής 
μετάθεσης. 

18δις.-(1) Η αρμόδια αρχή ανακαλεί άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, εφόσον 
συντρέχει λόγος, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

   (α) Όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή 
έχει άλλως νοθευτεί· 

    

   (β) όταν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος διαμένει στη 
Δημοκρατία για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους 
οποίους του επιτράπηκε η διαμονή· 

    

   (γ) όταν η οντότητα υποδοχής έχει δημιουργηθεί με μοναδικό 
σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς 
μετατιθεμένων. 

   

       (2) Η αρμόδια αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, ανακαλεί άδεια 
ενδοεταιρικής μετάθεσης, εάν έχουν υποβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή 
στην οντότητα υποδοχής σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη 
εργασία ή/και παράνομη απασχόληση. 

   

       (3) Η αρμόδια αρχή δεν ανανεώνει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

   

   (α) Όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή 
έχει άλλως νοθευτεί· 

    

   (β) όταν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος διαμένει στη 
Δημοκρατία για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους 
οποίους του επιτράπηκε η διαμονή· 

    

   (γ) όταν η οντότητα υποδοχής έχει δημιουργηθεί με μοναδικό 
σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς 
μετατιθεμένων· 

    

   (δ) όταν συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που 
ορίζεται στο άρθρο 18διςΓ(1). 

   
       (4) Η αρμόδια αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, δεν ανανεώνει άδεια 

ενδοεταιρικής μετάθεσης, εάν έχουν υποβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή 
στην οντότητα εισδοχής σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη 
εργασία ή/και παράνομη απασχόληση. 

   
       (5) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει άδεια 

ενδοεταιρικής μετάθεσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

   (α) Όταν δεν πληρούνται ή έχουν παύσει να πληρούνται οι όροι 
του άρθρου 18ΩΖ· 

     
   (β) όταν ο εργοδότης ή η οντότητα υποδοχής δεν πληρούν τις 

νομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική 
ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις 
συνθήκες εργασίας· 

     
   (γ) όταν η επιχείρηση του εργοδότη ή της οντότητας υποδοχής 

βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το 
κυπριακό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή εάν δεν υπάρχει 
οικονομική δραστηριότητα· 

     

   (δ) όταν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν συμμορφώνεται με 
τους κανόνες κινητικότητας των άρθρων 18διςΙΑ και 
18διςΙΒ. 
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       (6) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3), 
οποιαδήποτε απόφαση ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης άδειας 
ενδοεταιρικής μετάθεσης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριμένης περίπτωσης και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας. 

 Κυρώσεις. 18διςΑ.-(1) Η οντότητα υποδοχής είναι υπεύθυνη για την τήρηση των 
προϋποθέσεων εισδοχής, διαμονής και κινητικότητας που ορίζονται στα 
άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ. Σε περίπτωση μη τήρησής τους, δύναται να της 
επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με 
το  άρθρο 18ΝΖ(1). 

   

       (2) Πάσα αρχή, αφού διαπιστώσει τη μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
οντότητας υποδοχής που απορρέουν από τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, της 
επιβάλλει κατ’ αντίστοιχο τρόπο τα μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 
18ΡΣΤ, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον έχει ανάλογη εξουσία βάσει της 
σχετικής νομοθεσίας.  

   
       (3) Η αρμόδια αρχή και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έκαστος στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του, λαμβάνουν μέτρα με στόχο την πρόληψη πιθανών 
καταχρήσεων και την τιμωρία των παραβάσεων που απορρέουν από τα 
άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ.  Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και, εάν χρειάζεται, την επιθεώρηση, 
σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή/και την κυπριακή διοικητική πρακτική. 

   

 Πρόσβαση στις 
πληροφορίες. 

18διςΒ.-(1) Η αρμόδια αρχή καθιστά εύκολα διαθέσιμες στους αιτητές -  

    

   (α) Τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες 
σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα 
δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγγυήσεις 
των ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων και των μελών της 
οικογένειάς τους∙  

    

   (β) τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για τη 
βραχεία κινητικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 18διςΙΑ(2) και 
για τη μακρά κινητικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 
18διςΙΒ(1). 

    

       (2) Η αρμόδια αρχή καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες στην οντότητα 
υποδοχής σχετικά με την εξουσία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα 
άρθρα 18διςΑ και 18διςΙΓ. 

   

 Διάρκεια της 
ενδοεταιρικής 
μετάθεσης. 

18διςΓ.-(1) Η μέγιστη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης δεν 
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη για τα διοικητικά στελέχη και τους ειδικευμένους 
εργαζομένους και το ένα (1) έτος για τους ασκούμενους εργαζομένους· 
μετά την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος, εγκαταλείπουν το έδαφος 
της Δημοκρατίας, εκτός εάν τους χορηγηθεί άδεια διαμονής σε άλλη βάση, 
σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

       (2) Χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας δυνάμει 
διεθνών συμφωνιών, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί την παρέλευση έως 
έξι (6) μηνών μεταξύ της λήξης της μέγιστης διάρκειας μιας μετάθεσης που 
αναφέρεται στο εδάφιο (1) και της υποβολής άλλης αίτησης που αφορά τον 
ίδιο υπήκοο τρίτης χώρας για τους σκοπούς των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ. 

   
 Άδεια 

ενδοεταιρικής 
μετάθεσης. 

18διςΔ.-(1) Η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια εισόδου για το σκοπό 
ενδοεταιρικής μετάθεσης και άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης στους 
ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής που 
προβλέπονται στο άρθρο 18ΩΖ και για τους οποίους η αρμόδια αρχή έχει 
λάβει θετική απόφαση, επί της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης. 
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       (2) Η περίοδος ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης είναι 
τουλάχιστον ένα (1) έτος ή ίση με τη διάρκεια της μετάθεσης στο έδαφος 
της Δημοκρατίας, εφόσον αυτή είναι βραχύτερη, και δύναται να επεκταθεί 
μέχρι τρία (3) έτη κατ’ ανώτατο όριο για τα διοικητικά στελέχη και τους 
ειδικευμένους εργαζομένους και μέχρι ένα (1) έτος κατ’ ανώτατο όριο για 
τους ασκούμενους εργαζομένους. 

       (3) Στους ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους δεν παραχωρούνται 
συμπληρωματικές άδειες διαμονής, ιδιαίτερα άδειες εργασίας 
οποιουδήποτε είδους. 

   
       (4)(α) Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης 

χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1030/2002.  

   
  (β) Στην κατά τον ενιαίο τύπο άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, η αρμόδια 

αρχή καταχωρεί την ένδειξη «ICT» στη θέση «Κατηγορία άδειας» σύμφωνα 
με το σημείο α), στοιχείο 6.4, του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1030/2002. 

   
  (γ)  Η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 

με την εργασιακή δραστηριότητα του υπηκόου τρίτης χώρας κατά τη διάρκεια 
ενδοεταιρικής μετάθεσης σε έντυπη μορφή ή/και να αποθηκεύει τέτοια 
δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο σημείο α), στοιχείο 16, του 
παραρτήματος του εν λόγω Κανονισμού. 

   
 Τροποποιήσεις 

σχετικά με τις 
προϋποθέσεις 
εισδοχής κατά τη 
διάρκεια της 
διαμονής. 

18διςΕ. Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής κοινοποιεί κάθε τροποποίηση, 
κατά τη διάρκεια της διαμονής του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, 
η οποία επηρεάζει τις προϋποθέσεις εισδοχής που προβλέπονται στο 
άρθρο 18ΩΖ. 

 Διαδικαστικές 
εγγυήσεις. 

18διςΣΤ.-(1) Η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση 
άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης ή την ανανέωσή της και κοινοποιεί την 
απόφαση γραπτώς στην αιτήτρια οντότητα υποδοχής,  το ταχύτερο δυνατό 
και το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της πλήρους αίτησης.  Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας 
ασκεί τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, σε 
χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση της προθεσμίας που προβλέπεται στο 
παρόν εδάφιο από την αρμόδια αρχή. 

   

       (2) Εάν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ελλιπή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την 
αιτήτρια οντότητα υποδοχής, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, για τις 
συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται και καθορίζει εύλογη 
προθεσμία για την υποβολή τους. Η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο 
(1) αναστέλλεται, έως ότου η αρμόδια αρχή λάβει τις απαιτούμενες 
συμπληρωματικές πληροφορίες. 

   

       (3) Οι λόγοι, για τους οποίους κρίνεται απαράδεκτη ή απορρίπτεται  
αίτηση για χορήγηση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης ή απορρίπτεται η 
ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, κοινοποιούνται γραπτώς στην 
αιτήτρια οντότητα υποδοχής. Οι λόγοι για την απόφαση ανάκλησης άδειας 
ενδοεταιρικής μετάθεσης παρέχονται γραπτώς τόσο στον ενδοεταιρικώς 
μετατιθέμενο όσο και στην οντότητα υποδοχής. 

   

       (4) Κάθε απόφαση, με την οποία απορρίπτεται αίτηση για χορήγηση 
άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης ή απορρίπτεται η ανανέωση τέτοιας άδειας ή 
ανακαλείται τέτοια άδεια, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον  Δικαστηρίου 
δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Η γραπτή κοινοποίηση, που 
αναφέρεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, αναφέρει ρητά τη 
δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο και τη χρονική προθεσμία για την 
άσκησή της. 
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       (5) Εντός της κατά περίπτωση περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 
18διςΓ(1) και πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής 
μετάθεσης, η οντότητα υποδοχής δικαιούται να υποβάλει αίτηση για 
ανανέωση της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης υπηκόου τρίτης χώρας:  

   
  Νοείται ότι, ο Υπουργός Εσωτερικών, με διάταγμά του δημοσιευόμενο 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ορίζει μέγιστη 
προθεσμία ενενήντα (90) ημερών πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας 
ενδοεταιρικής μετάθεσης, για την υποβολή στην αρμόδια αρχή αίτησης για 
ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης∙ σε περίπτωση έκδοσης και 
δημοσίευσης τέτοιου διατάγματος, αίτηση για ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής 
μετάθεσης είναι εκπρόθεσμη και άνευ ετέρου απορριπτέα, εκτός εάν 
υποβληθεί στην αρμόδια αρχή εντός της προθεσμίας την οποία καθορίζει το 
διάταγμα. 

   
       (6) Εφόσον η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης λήγει κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανανέωσης, επιτρέπεται η διαμονή του ενδοεταιρικώς 
μετατιθεμένου στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές έως ότου ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση. 

   

 Δικαιώματα βάσει 
της άδειας 
ενδοεταιρικής 
μετάθεσης. 

18διςΖ.-(1) Κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής 
μετάθεσης, ο κάτοχός της έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: 

   (α) Να εισέρχεται και να διαμένει στις ελεγχόμενες από την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙  

    

   (β) να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις ελεγχόμενες από 
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με το 
κυπριακό δίκαιο· 

    

   (γ) να ασκεί, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα απασχόλησης για την οποία έχει λάβει άδεια, 
σε οποιαδήποτε οντότητα υποδοχής που ανήκει στην 
επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων. 

   
       (2) Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ισχύουν, 

ανεξάρτητα αν η Δημοκρατία είναι -  
   
   (α) Πρώτο κράτος μέλος∙ ή 
    
   (β) δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18διςΙ. 
   
 Δικαίωμα ίσης 

μεταχείρισης. 
 
 
 
 

 

18διςΗ.-(1) Ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση εργασίας και 
χωρίς επηρεασμό του άρθρου 18ΩΖ(5)(β), οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι 
που γίνονται δεκτοί βάσει των διατάξεων των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ 
απολαύουν τουλάχιστον ίσης μεταχείρισης με τα πρόσωπα που 
καλύπτονται από τον περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο πλαίσιο της 
Παροχής Υπηρεσιών Νόμο του 2002, σχετικά με τους όρους εργασίας και 
απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω Νόμου. 

   
       (2) Οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρισης με 

τους Κύπριους πολίτες, όσον αφορά- 

   (α) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και 
συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε 
οποιαδήποτε οργάνωση τα μέλη της οποίας ασκούν 
συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανο-μένων των 
δικαιωμάτων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις 
οργανώσεις αυτές, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του 
κυπριακού δικαίου περί της δημόσιας τάξης και της δημόσιας 
ασφάλειας· 

     
   (β) την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων 

επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο κυπριακό δίκαιο, περιλαμβανομένων - 
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    (i) του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 
Προσόντων Νόμου του 2008, και 

 
 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 
30(Ι) του 2015 

56(Ι) του 2016. 

  (ii) του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών 
Πληροφοριών Νόμου του 1996, όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί· 

 

   (γ) τις διατάξεις του κυπριακού δικαίου που αφορούν τους 
κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης που ορίζει το Άρθρο 3 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, εκτός εάν το δίκαιο της 
χώρας προέλευσης ισχύει δυνάμει διμερών συμφωνιών ή του 
κυπριακού δικαίου, εξασφαλίζοντας ότι οι ενδοεταιρικώς 
μετατιθέμενοι καλύπτονται από τη νομοθεσία κοινωνικής 
ασφάλισης της χώρας προέλευσης ή/και της Δημοκρατίας∙ σε 
περίπτωση κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
χωρίς επηρεασμό διμερών συμφωνιών που διασφαλίζουν ότι ο 
ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος καλύπτεται από την εθνική 
νομοθεσία της χώρας προέλευσης, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία  
ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010· 

    
   (δ) χωρίς επηρεασμό  του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010  και 

τυχόν διμερών συμφωνιών, την καταβολή των εκ του νόμου 
συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου βάσει της 
προηγούμενης απασχόλησης των ενδοεταιρικώς 
μετατιθεμένων, οι οποίες συντάξεις έχουν αποκτηθεί από 
ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους που μετακομίζουν σε τρίτη 
χώρα, ή επιζώντες τέτοιων ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων που 
διαμένουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από τους 
ενδοεταιρικώς μετατιθέμενους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που 
ορίζεται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 
υπό τις ίδιες συνθήκες και με τον ίδιο συντελεστή όπως και οι 
Κύπριοι πολίτες όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα· 

     
   (ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια 

αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, με 
εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης όπως 
προβλέπονται από το κυπριακό δίκαιο, χωρίς επηρεασμό της 
ελευθερίας των συμβάσεων σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κυπριακό δίκαιο, και τις υπηρεσίες 
που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. 

   
       (3) Οι διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) συνιστούν 

διεθνείς συμφωνίες κατά την έννοια του άρθρου 18ΩΕ. 
   
       (4) Χωρίς επηρεασμό του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010, το σχετικό 

με τα οικογενειακά επιδόματα εδάφιο (2)(γ) του παρόντος άρθρου δεν 
εφαρμόζεται σε ενδοεταιρικά μετατιθέμενους που έχουν λάβει άδεια να 
εγκατασταθούν και να εργαστούν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) 
μήνες. 

   
       (5) Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα ανάκλησης ή άρνησης 

ανανέωσης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 18δις. 
   

 Μέλη της 
οικογένειας. 

18διςΘ.-(1) Τα άρθρα 18ΚΘ έως 18ΛΗ εφαρμόζονται όταν η Δημοκρατία 
είναι -  

   (α) πρώτο κράτος μέλος, ή 
    
   (β) δεύτερο κράτος μέλος, εφόσον έχει επιτραπεί σε 
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ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο να διαμείνει και να εργαστεί 
στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίες 
περιοχές  σύμφωνα με το άρθρο 18διςΙΒ,  

   
  χωρίς επηρεασμό των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν 

άρθρο. 
   
       (2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 18ΚΙ(1) και 

18ΛΒ(α), η οικογενειακή επανένωση στη Δημοκρατία δεν εξαρτάται από 
την προϋπόθεση ο κάτοχος άδειας, η οποία εκδόθηκε  βάσει των άρθρων 
18ΩΓ έως 18διςΙΕ, να έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα 
μόνιμης διαμονής και να έχει ελάχιστη περίοδο διαμονής. 

   
       (3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18ΛΑ(5) και (5Α), οι 

άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση, εντός ενενήντα (90) ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης. Κατά παρέκκλιση 
από τις διατάξεις του άρθρου 18ΚΙ(1) αναφορικά με την κατοχή άδειας 
διαμονής του συντηρούντος, ο Διευθυντής εξετάζει την αίτηση άδειας 
διαμονής για τα μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου 
ταυτόχρονα με την εκ της αρμόδιας αρχής εξέταση της αίτησης για τη 
χορήγηση άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ή άδειας μακράς 
κινητικότητας, σε περιπτώσεις όπου η αίτηση για άδεια διαμονής για μέλη 
της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου υποβάλλεται ταυτόχρονα. 
Οι διαδικαστικές εγγυήσεις του άρθρου 18διςΣΤ εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογία. 

   
       (4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18ΛΓ(2), η ισχύς των 

αδειών διαμονής των μελών της οικογένειας στη Δημοκρατία, κατά γενικό 
κανόνα, λήγει την ημερομηνία λήξης της άδειας του ενδοεταιρικώς 
μετατιθεμένου ή της άδειας μακράς κινητικότητας που εκδόθηκαν από τη 
Δημοκρατία. 

       (5) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18ΛΔ(2) και (3) και 
χωρίς επηρεασμό της αρχής της κοινοτικής προτίμησης, όπως 
διατυπώνεται στις οικείες διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης κρατών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς 
μετατιθεμένου, στα οποία έχει αναγνωρισθεί η δυνατότητα οικογενειακής 
επανένωσης, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δραστηριότητα απασχόλησης 
και αυτοαπασχόλησης στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές.   

   
 Κινητικότητα. 18διςΙ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης 

άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου η οποία έχει εκδοθεί από πρώτο 
κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία δικαιούνται, βάσει της εν λόγω 
άδειας και ενός έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου και υπό τους όρους που 
καθορίζονται στα άρθρα 18διςΙΑ και 18διςΙΒ και χωρίς επηρεασμό των 
διατάξεων του άρθρου 18διςΙΓ, να εισέρχονται, να διαμένουν και να 
εργάζονται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές. 

   
 Βραχεία 

κινητικότητα. 
18διςΙΑ.-(1) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης 

άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης η οποία έχει εκδοθεί από πρώτο κράτος 
μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, δικαιούνται να διαμείνουν στις ελεγχόμενες 
από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και να εργαστούν σε κάθε 
άλλη οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη σ’ αυτές τις περιοχές και η 
οποία ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, για διάστημα 
ενενήντα (90) ημερών κατ’ ανώτατο όριο εντός οποιουδήποτε διαστήματος 
εκατόν ογδόντα (180) ημερών, υπό την επιφύλαξη των όρων του παρόντος 
άρθρου. 

 
       (2) Η οντότητα υποδοχής στο πρώτο κράτος μέλος κοινοποιεί στο 

πρώτο κράτος μέλος και στην αρμόδια αρχή την πρόθεση του 
ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου να εργαστεί σε οντότητα που είναι 
εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές. Στις περιπτώσεις αυτές,  η κοινοποίηση πραγματοποιείται –  
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   (α) Κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος 
μέλος, όταν η κινητικότητα προς τις ελεγχόμενες από  την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές προβλέπεται ήδη σε 
αυτό το στάδιο· ή 

     
   (β) αφού ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος έχει γίνει δεκτός στο 

πρώτο κράτος μέλος, μόλις εκδηλωθεί η πρόθεση 
κινητικότητας προς τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές. 

     
       (3) Η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί όπως η κοινοποίηση 

συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες: 
     
   (α) Αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής στις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές 
και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα 
ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο 
επιχειρήσεων∙ 

     

   (β) τη σύμβαση εργασίας και, εάν κρίνεται απαραίτητο, την 
επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων, οι οποίες 
προσκομίστηκαν στο πρώτο κράτος μέλος σύμφωνα με το 
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ), της Οδηγίας 
2014/66/ΕΕ∙  

     
   (γ) όπου ισχύει, δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο 

ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος πληροί τις προϋποθέσεις που 
θεσπίζει το κυπριακό δίκαιο για την άσκηση από τους πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του νομοθετικά κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση∙ 

     
   (δ) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

18ΩΖ(2)(β)∙ 
     
   (ε) όταν δεν προσδιορίζεται σε κανένα από τα προηγούμενα 

έγγραφα, η προβλεπόμενη διάρκεια και οι ημερομηνίες της 
κινητικότητας. 

     
 Απόφαση 

επιτροπής. 
     (4) Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο 
(3), υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη 
γλωσσα, όπως ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή. 

   

       (5) Σε περίπτωση που η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
εδάφιο (2)(α), και όταν δεν προβληθεί καμία αντίρρηση ενώπιον του 
πρώτου κράτους μέλους σύμφωνα με το εδάφιο (7), η κινητικότητα του 
ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου προς τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές επιτρέπεται να λάβει χώρα οποτεδήποτε εντός της 
διάρκειας της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης χωρίς την 
υποχρέωση εξασφάλισης θεώρησης εισόδου ή άδειας εισόδου. 

   
       (6) Σε περίπτωση που η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το 

εδάφιο (2)(β), η κινητικότητα επιτρέπεται να αρχίσει μετά την κοινοποίηση 
στην αρμόδια αρχή άμεσα ή οποτεδήποτε στη συνέχεια, εντός της 
διάρκειας ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, χωρίς την 
υποχρέωση θεώρησης εισόδου ή άδειας εισόδου. 

       (7) Βάσει της κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) και εντός 
είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της, η αρμόδια αρχή δύναται να 
διατυπωσεί αντίρρηση όσον αφορά την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς 
μετατιθεμένου προς το έδαφος της Δημοκρατίας, εφόσον - 

   
   (α) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18ΩΖ(5)(β) ή του 

εδαφίου (3)(α), (γ) και (δ) του παρόντος άρθρου· ή 
     

   (β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν 
πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί· ή 

    

66



   (γ) έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής όπως ορίζεται 
στο εδάφιο (1) του παρόντος ή στο άρθρο 18διςΓ(1). 

     

       (8) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές του 
πρώτου κράτους μέλους και την οντότητα υποδοχής στο πρώτο κράτος 
μέλος σχετικά με την αντίρρησή της για την κινητικότητα. 
 

       (9) Όταν διατυπωθεί  αντίρρηση για την κινητικότητα σύμφωνα με το 
εδάφιο (7) και η κινητικότητα δεν έχει ακόμη λάβει χώρα, ο ενδοεταιρικώς 
μετατιθέμενος δεν επιτρέπεται να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής 
μετάθεσης. Σε περίπτωση που η κινητικότητα έχει ήδη αρχίσει, 
εφαρμόζεται το άρθρο 18διςΙΓ(3) και (4).  

   

       (10) Όταν η άδεια του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ανανεώνεται από 
πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία εντός της μέγιστης 
διάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 18διςΓ(1), η ανανεωμένη άδεια 
συνεχίζει να επιτρέπει στον κάτοχό της να εργαστεί στις ελεγχόμενες από 
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, υπό την επιφύλαξη της 
μέγιστης διάρκειας που ορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου. 

   

       (11) Οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή 
για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή, κατά την έννοια του άρθρου 
18ΚΒ(2), τη δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν 
στην Δημοκρατία ως δεύτερο κράτος μέλος. 

 Μακρά 
κινητικότητα. 

18διςΙΒ.-(1) Αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας υποβάλλεται στην 
αρμόδια αρχή από οντότητα υποδοχής αναφορικά με υπήκοο τρίτης 
χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης η 
οποία έχει εκδοθεί από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και 
ο οποίος προτίθεται, για διάστημα άνω των ενενήντα (90) ημερών, να 
διαμείνει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές 
και να εργαστεί στην εν λόγω οντότητα υποδοχής η οποία είναι 
εγκατεστημένη σε αυτές τις περιοχές και η οποία ανήκει στην ίδια 
επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων. 

   

       (2) Οι διατάξεις του άρθρου 18ΩΖ(2), (3) και (4) εφαρμόζεται κατ’ 
αναλογία, με εξαίρεση τις υποπαραγράφους (ii), (iv) και (vi) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του εν λόγω άρθρου. 

     

       (3) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση επί αίτησης για άδεια μακράς 
κινητικότητας και την κοινοποιεί γραπτώς στην αιτήτρια οντότητα 
υποδοχής το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες 
από την ημερομηνία υποβολής, στην αρμόδια αρχή, της αίτησης και των 
στοιχείων και εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2). 

   

       (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 18ΩΔ(1), ο ενδοεταιρικώς 
μετατιθέμενος -  

   

   (α) Δεν υποχρεούται να εγκαταλείψει το έδαφος της Δημοκρατίας 
προκειμένου η οντότητα υποδοχής να υποβάλει αίτηση για 
άδεια μακράς κινητικότητας αναφορικά με αυτόν∙ και 

    

   (β) δεν υπόκειται σε υποχρέωση εξασφάλισης θεώρησης εισόδου 
ή άδειας εισόδου. 

     
       (5) Ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος επιτρέπεται να εργαστεί στις 

ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές έως ότου 
ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας, 
υπό την προϋπόθεση ότι- 

      
   (α) Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 18διςΙΑ(1) και 

η περίοδος ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης που 
εκδόθηκε από το πρώτο κράτος μέλος, δεν έχουν λήξει∙ και 
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   (β) εάν το απαιτεί διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών 
δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η 
πλήρης αίτηση έχει διαβιβαστεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες 
πριν αρχίσει η μακρά κινητικότητα του ενδοεταιρικώς 
μετατιθεμένου. 

      
       (6) Η αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας δεν επιτρέπεται να 

υποβάλλεται ταυτόχρονα με την κοινοποίηση βραχείας κινητικότητας.  Σε 
περίπτωση που προκύψει ανάγκη για μακρά κινητικότητα μετά από την 
έναρξη της βραχείας κινητικότητας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου, ο 
Υπουργός Εσωτερικών, με διάταγμά του δημοσιευόμενο στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να απαιτεί την υποβολή της αίτησης 
για άδεια μακράς κινητικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη 
λήξη της βραχείας κινητικότητας∙ σε περίπτωση έκδοσης και δημοσίευσης 
τέτοιου διατάγματος, αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας ενδοεταιρικής 
μετάθεσης είναι εκπρόθεσμη και άνευ ετέρου απορριπτέα, εκτός εάν 
υποβληθεί στην αρμόδια αρχή εντός της προθεσμίας την οποία καθορίζει 
το διάταγμα. 

     

       (7) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει αίτηση για άδεια μακράς 
κινητικότητας, όταν- 

   
 
 

(α) Δεν πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις σύμφωνα με το 
εδάφιο (2) του παρόντος  άρθρου ή τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 18ΩΖ(5), (6) ή (8)· ή 

   
 

(β) ισχύει περίπτωση ή λόγος που προβλέπεται στο άρθρο 
18ΩΘ(1)(β) ή (δ) ή (2) ή (3) ή (4)· ή 

   
 

(γ) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης λήγει κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. 

       (8)(α) Όταν η αρμόδια αρχή λάβει θετική απόφαση επί της αίτησης 
μακράς κινητικότητας, χορηγεί άδεια μακράς κινητικότητας στον 
ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο διά της οποίας επιτρέπεται σ’ αυτόν να 
παραμείνει και να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές.  

   
  (β) Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια μακράς κινητικότητας 

χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1030/2002. 

   
  (γ)  Στην κατά τον ενιαίο τύπο άδεια μακράς κινητικότητας, η αρμόδια 

αρχή καταχωρίζει την ένδειξη «mobile ICT» στη θέση «Κατηγορία άδειας» 
σύμφωνα με το σημείο α), στοιχείο 6.4, του παραρτήματος του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1030/2002. 

   
       (9) Η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά με την εργασιακή δραστηριότητα του υπηκόου τρίτης χώρας, κατά 
τη διάρκεια μακράς κινητικότητας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου, σε έντυπη 
μορφή ή/και να αποθηκεύει τέτοια δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή όπως 
αναφέρεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο 
στοιχείο α), σημείο 16), του παραρτήματος του εν λόγω Κανονισμού. 

   

       (10) Η ανανέωση άδειας μακράς κινητικότητας εφαρμόζεται χωρίς 
επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 18ΩΖ(1). 

       (11) Όταν η αρμόδια αρχή εκδώσει άδεια μακράς κινητικότητας, 
ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους. 

       (12)(α)  Όταν η αρμόδια αρχή εξετάζει αίτηση για άδεια μακράς 
κινητικότητας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 
18διςΣΤ(2). 

   
  (β) Όταν η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση επί αίτησης για άδεια 

μακράς κινητικότητας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 
18διςΣΤ(3) έως (6). 
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 Διασφαλίσεις και 
κυρώσεις. 

18διςΙΓ.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ανακαλέσει άδεια 
ενδοεταιρικής μετάθεσης, ενημερώνει αμελλητί τις αρχές του δεύτερου 
κράτους μέλους. 

   

       (2) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος, η 
οντότητα υποδοχής η οποία είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ενημερώνει την αρμόδια αρχή για 
κάθε τροποποίηση η οποία επηρεάζει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων 
έχει επιτραπεί η κινητικότητα. 

       (3) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος, η 
αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από τον  ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο να 
παύσει πάραυτα κάθε εργασιακή δραστηριότητα και να εγκαταλείψει το 
έδαφος της Δημοκρατίας, αυτός δε οφείλει να συμμορφωθεί, σε περίπτωση 
που–  

   (α) Δεν έχει λάβει κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 18διςΙΑ(2), 
(3) και (4)· ή 

   
 

(β) έχει διατυπώσει αντίρρηση για την κινητικότητα, σύμφωνα με 
το  άρθρο 18διςΙΑ(7)· ή 

   
 

(γ) έχει απορρίψει αίτηση μακράς κινητικότητας, σύμφωνα με το 
άρθρο 18διςΙΒ(7)· ή 

   
 

(δ) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή η άδεια για μακρά 
κινητικότητα χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους 
για τους οποίους εκδόθηκε· ή 

   
 

(ε) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επετράπη η κινητικότητα 
πλέον δεν πληρούνται. 

       (4)  Σε περίπτωση που -  
    

   (α) Η Δημοκρατία είναι πρώτο κράτος μέλος και δεύτερο κράτος 
μέλος ζητήσει να παύσει ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος 
πάραυτα κάθε εργασιακή δραστηριότητα και να εγκαταλείψει το 
έδαφός του σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 4, της 
Οδηγίας 2014/66/ΕΕ, ή 

    

   (β) η εκδιδόμενη από την αρμόδια αρχή άδεια ενδοεταιρικής 
μετάθεσης λήξει ή ανακληθεί κατά τη διάρκεια της 
κινητικότητας στο δεύτερο κράτος μέλος,  

    

  η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου κράτους μέλους, 
επιτρέπει χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση την επιστροφή του 
ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου καθώς και, ενδεχομένως, των μελών της 
οικογένειάς του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές.  

   

       (5) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις κατά της οντότητας 
υποδοχής η οποία είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 18διςΑ, εφόσον - 

   
 
 

(α) Η οντότητα υποδοχής παρέλειψε να κοινοποιήσει την 
κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 18διςΙΑ(2), (3) και (4)· ή 

     

   
 

(β) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή η άδεια για μακρά 
κινητικότητα χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους 
για τους οποίους εκδόθηκε· ή 
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(γ) η αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης έχει υποβληθεί σε 
άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο λαμβάνει χώρα η 
μεγαλύτερη συνολική διαμονή· ή 

   
 
 

(δ) σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος, 
ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων επετράπη η 
κινητικότητα, και η οντότητα υποδοχής δεν κοινοποίησε στην 
αρμόδια αρχή αυτήν την αλλαγή· ή 

 
   (ε) σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος 

και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18διςΙΑ(6) ή του 
άρθρου 18διςΙΒ(5), ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος άρχισε να 
εργάζεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές, παρ’ όλο που δεν πληρούνταν οι 
προϋποθέσεις κινητικότητας.  

 
 Στατιστικές. 18διςΙΔ. Η αρμόδια αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τις οποίες το 

Άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ επιβάλλει στη Δημοκρατία ως κράτος 
μέλος. 

   
 Συνεργασία μεταξύ 

σημείων επαφής. 
18διςΙΕ.-(1) Η αρμόδια αρχή συνιστά το σημείο επαφής της 

Δημοκρατίας το οποίο συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα σημεία επαφής 
στα υπόλοιπα κράτη μέλη και το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή και 
τη διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή των 
άρθρων 18διςΙΑ, 18διςΙΒ και 18διςΙΓ. 

   
       (2) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη, μέσω των δικών 

τους εθνικών σημείων επαφής που ορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 26, 
παράγραφος 1, της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ, για τις αρμοδιότητές της 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18ΩΣΤ(1) του παρόντος Νόμου, 
καθώς και για τη διαδικασία που εφαρμόζεται στην κινητικότητα σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 18διςΙΑ και 18διςΙΒ του παρόντος Νόμου.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


