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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 28(Ι)/2017
Αρ. 4594, 20.3.2017
Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν
και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 28(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
7(Ι) του 2007
181(Ι) του 2011
8(I) του 2013
67(Ι) του 2013
77(Ι) του 2015.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των
Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του Δικαιώματος των
Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν
Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμους του 2007 έως 2015 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος και θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του
Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και
να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμοι του 2007 έως 2017.

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού.

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 12
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης «παρατίθεται στο Παράρτημα Ι
του παρόντος Νόμου» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «αποφασίζεται από την αρμόδια
αρχή» και με τη διαγραφή του πλαγιότιτλου αυτού∙

(β)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της φράσης «χίλιες πεντακόσιες λίρες
(£1500).» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2500).»∙

(γ)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού της φράσης «παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ
του παρόντος Νόμου» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή»
και με τη διαγραφή του πλαγιότιτλου αυτού∙ και

(δ)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού της φράσης «παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ
στον παρόντα Νόμο» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «αποφασίζεται από την αρμόδια
αρχή» και με τη διαγραφή του πλαγιότιτλου αυτού.

4. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β)
του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «χίλιες πεντακόσιες λίρες (£1500).» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)
με τη φράση «δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2500).».
5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «παρατίθεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Νόμου» (έβδομη και όγδοη γραμμή) με τη φράση
«αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή» και με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού
της φράσης «Παράρτημα ΙΙΙ.»∙ και

(β)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης «όπως αυτό παρατίθεται
ως Παράρτημα IV του παρόντος Νόμου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση
«στον τύπο που αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή» και με τη διαγραφή του
πλαγιότιτλου αυτού.
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Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού
της φράσης «χίλιες πεντακόσιες λίρες (£1500).» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «δύο
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2500).».

Τροποποίηση
του άρθρου 17
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού
της φράσης «παρατίθεται στο Παράρτημα V του παρόντος Νόμου και με την καταβολή του τέλους
των είκοσι ευρώ (€20), πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία, που παρατίθεται στον
Τύπο του Παραρτήματος VI του παρόντος Νόμου.» (τέταρτη μέχρι όγδοη γραμμή), με τη φράση
«αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή και με την καταβολή του τέλους των είκοσι ευρώ (€20),
πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία, στον Τύπο που αποφασίζεται από την αρμόδια
αρχή» και με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού της φράσης «Παράρτημα V.» και της φράσης
«Παράρτημα VI.».

Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.
Κατάργηση των
Παραρτημάτων Ι,
ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI
και VII
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «παρατίθεται στο
Παράρτημα V του παρόντος Νόμου και με την καταβολή του τέλους των είκοσι ευρώ
(€20) από την αρμόδια αρχή δελτίο μόνιμης διαμονής στον Τύπο που παρατίθεται στο
Παράρτημα VI» (τέταρτη μέχρι έβδομη γραμμή) με τη φράση «αποφασίζεται από την
αρμόδια αρχή και με την καταβολή του τέλους των είκοσι ευρώ (€20) δελτίο μόνιμης
διαμονής στον Τύπο που αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή»∙

(β)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης
«χίλιες πεντακόσιες λίρες (£1500).» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «δύο χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (€2500).»∙ και

(γ)

με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού της φράσης «Παράρτημα V.» και της
φράσης «Παράρτημα VI.».

9. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού
της φράσης «τις χίλιες λίρες (£1000).» (έκτη γραμμή) με τη φράση «τα χίλια επτακόσια ευρώ
(€1700).».
10. Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI και VII του βασικού νόμου, καταργούνται.

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

