
   
 
 

 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 46(Ι)/2021 
Αρ. 4827, 9.4.2021 

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 46(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 
 

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 2017 
9(Ι) του 2017 

71(I) του 2017 
6(I) του 2019 
8(I) του 2019 

127(Ι) του 2019 
169(Ι) του 2019 
116(Ι) του 2020 

143(Ι) του 2020. 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροπο- 
ποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Τροποποίηση 
του άρθρου 14B 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 14B του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)    Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «τρία χρόνια» (πέμπτη 
γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό «πέντε (5) έτη» και των λέξεων «πέντε χιλιάδες 
λίρες» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τις λέξεις και το ποσό «είκοσι χιλιάδες ευρώ 
(€20.000)»∙ και 

 
(β) με την  αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, των λέξεων «δύο χρόνια» (τέταρτη 

γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό «πέντε (5) έτη».



   
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
18ΝΖ 
του βασικού 
νόμου. 

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

 
(α)    Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης και του 

ποσού «τις £500» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις και το ποσό «τα χίλια πεντακόσια ευρώ 
(€1.500)»∙ 

 
(β)    με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, του ποσού «£2000» 

(τρίτη γραμμή) με τις λέξεις και το ποσό «τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)»∙ και 
 

(γ)    με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, του ποσού «£2000» 

(τρίτη γραμμή) με τις λέξεις και το ποσό «τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)».

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)  Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «εξαιρουμένης της περιπτώσεως 
που αναφέρεται στην παράγραφο» (πεντηκοστή πέμπτη και πεντηκοστή έκτη γραμμή) με 
τη φράση «εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (α1) 
και»∙ 

 
(β) με την προσθήκη, στην τελευταία παράγραφο του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «παραγράφου» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «(α1), αυτό υπόκειται  σε φυλάκιση 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε πρόστιμο που δεν 
υπερβαίνει  τις  δέκα  χιλιάδες  ευρώ  (€10.000)  ή  και  στις  δύο  αυτές  ποινές,  σε 
περιπτώσεις δε που πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος λόγω παράβασης των διατάξεων 
της παραγράφου»∙ 

 
(γ)    με την αντικατάσταση, στην τελευταία παράγραφο του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων 

«τρία χρόνια» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό «δέκα (10) έτη» και των 
λέξεων  «πέντε  χιλιάδες  λίρες»  (τρίτη  γραμμή)  με  τις  λέξεις  και  το  ποσό  «πενήντα 
χιλιάδες ευρώ (€50.000)»∙ 

 
(δ)    με  την  αντικατάσταση,  στο  εδάφιο  (2)  αυτού,  των  λέξεων  «τρία  χρόνια»  (τέταρτη 

γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό «δέκα (10) έτη» και των λέξεων «πέντε χιλιάδες 
λίρες» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις και το ποσό «πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000)»∙ 

 
(ε)    με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) αυτού με την ακόλουθη 

παράγραφο:

 

 
7(Ι) του 2019. 

«(α) Ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής οποιουδήποτε ιδρύματος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 
του   περί   Αλλοδαπών   και   Μετανάστευσης   (Προϋποθέσεις 
Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την 
Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική 
Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προ- 
γράμματα) Νόμου, υποχρεούνται μαζί και ξεχωριστά να ενημε- 
ρώνουν  το  Διευθυντή,  σε  περίπτωση  που  υπήκοος  τρίτης 
χώρας, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο ίδρυμα ως φοιτητής, 
απουσιάζει από το ίδρυμα συστηματικά ή έχει εγκαταλείψει τις 
σπουδές του, εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από την 
ημερομηνία κατά την οποία το γεγονός αυτό περιήλθε εις γνώσιν 

τους.»∙
 

(στ)    με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) αυτού, του ποσού «£2000» 
(τρίτη γραμμή) με τις λέξεις και το ποσό «δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000)»∙ και 

 
(ζ) με την  αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού, των λέξεων «δεκαοκτώ μήνες» (έκτη 

γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό «τέσσερα (4) έτη» και των λέξεων «τέσσερις 
χιλιάδες ευρώ» (έκτη και έβδομη γραμμή) με τις λέξεις και το ποσό «είκοσι χιλιάδες 
ευρώ (€20.000)».



   
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 19A 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 19A του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

 
(α)    Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «πρόθεση» (πρώτη 

γραμμή) της φράσης «και με σκοπό την αποκόμιση κέρδους»· 
 

(β) με  την  αντικατάσταση,  στο  εδάφιο  (1)  αυτού,  των  λέξεων  «οκτώ  χρόνια»  (έβδομη 
γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό «δεκαπέντε (15) έτη» και των λέξεων «είκοσι χιλιάδες 
λίρες» (όγδοη γραμμή) με τις λέξεις και το ποσό «εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000)»· και 

 
(γ)    με  την  αντικατάσταση,  στο  εδάφιο  (2)  αυτού,  των  λέξεων  «οκτώ  χρόνια»  (έβδομη 

γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό «δεκαπέντε (15) έτη» και των λέξεων «είκοσι χιλιάδες 
λίρες» (όγδοη γραμμή) με τις λέξεις και το ποσό «εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(€150.000)».

Τροποποίηση 
του άρθρου 19Β 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 19Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) 
αυτού, των λέξεων «τρία χρόνια» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις και τον αριθμό «δέκα (10) έτη» και 
των λέξεων «πέντε χιλιάδες λίρες» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις και το ποσό «πενήντα χιλιάδες 
ευρώ (€50.000)».

Τροποποίηση 
του άρθρου 19Ε 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 19Ε του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)    Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «διακόσιες χιλιάδες λίρες» 
(τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις και το ποσό «πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000)»· 
και 

 
(β)    με την  αντικατάσταση,  στο εδάφιο  (2)  αυτού, των λέξεων  «εκατό  χιλιάδες  λίρες» 

(τέταρτη  γραμμή)  με  τις  λέξεις  και  το  ποσό  «διακόσιες  πενήντα  χιλιάδες  ευρώ 
(€250.000)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


