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Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 8(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα της  
ΕΕ: L 343, 
23.12.2011, σ. 1. 

Για σκοπούς εκ νέου εναρμόνισης με το Άρθρο 4, παράγραφος 1, 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»,  

  
 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
     Κεφ. 105.  

2 του 1972  
54 του 1976 

 50 του 1988  
197 του 1989  

100(I) του 1996  
43(I) του 1997  
14(I) του 1998  
22(I) του 2001  

164(I) του 2001 
 88(I) του 2002 

220(I) του 2002  
66(I) του 2003  

178(I) του 2004  
8(I) του 2007 

184(I) του 2007  
29(I) του 2009  

143(I) του 2009  
153(I) του 2011  

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροπο-

ποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μετα-
ναστεύσεως Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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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(I) του 2016 
 2(Ι) του 2017  
9(Ι) του 2017 

71(Ι) του 2017 
6(Ι) του 2019. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 18ΥΕ 
του βασικού  
νόμου. 

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

  (α) Mε την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «κατά τα διαλαμβανόμενα στο 
Παράρτημα ΧΙΙΙ» (όγδοη και ένατη γραμμή) με τη φράση «, το οποίο καθορίζεται με 
διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών το οποίο εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1Α)»∙ 

   
  (β) με τη διαγραφή  κάτω από τον πλαγιότιτλο και πλαγίως του εδαφίου (1) αυτού της φράσης 

«Παράρτημα ΧΙΙΙ»∙ και 
   
  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
        «(1Α) Ο Υπουργός Εσωτερικών καθορίζει τα κατά περίπτωση εφαρμοστέα τέλη, τα 

οποία καταβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (1), με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το οποίο τίθεται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης.». 

   
Κατάργηση του 
Παραρτήματος ΧΙΙΙ 
του βασικού νόμου. 

3. Το Παράρτημα ΧΙΙΙ του βασικού νόμου, καταργείται. 

  
Έναρξη  
της ισχύος  
του παρόντος 
Νόμου. 

4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά 

την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

      (2) Οι παραγράφοι (α) και (β) του άρθρου 2 και το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου τίθενται σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (1Α) του άρθρου 18ΥΕ του βασικού νόμου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου (γ) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

