N. 140(I)/2020

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι
Αριθμός 4780

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020
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Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 140(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΙΟΥ COVID 19 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2020
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
27(Ι) του 2020
49(Ι) του 2020.

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της
Πανδημίας του ιού COVID 19 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με
τους περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμους του
2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας
του ιού COVID 19 Νόμοι του 2020.
2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της φράσης «μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020» (τέταρτη γραμμή),
με τη φράση «μέχρι την 31η Μαρτίου 2021»∙

(β)

Με την αρίθμηση του άρθρου 4 σε 4(1)∙ και

(γ)

με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
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«59(Ι) του 2010
114(Ι) του 2010
126(Ι) του 2010
2(Ι) του 2012
37(Ι) του 2012
170(Ι) του 2012
193(Ι) του 2012
106(Ι) του 2014
194(Ι) του 2014
176(Ι) του 2015
1(Ι) του 2017
52(Ι) του 2017
115(Ι) του 2017
132(Ι) του 2018
126(Ι) του 2019.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010 έως 2019, για την περίοδο ισχύος του
παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί διατάξεις του
εν λόγω Νόμου με αποφάσεις του, οι οποίες εκδίδονται δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος Νόμου.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 141(Ι)/2020
Αρ. 4780, 12.10.2020
Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 141(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2018 ΚΑΙ 2020
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
73(Ι) του 2018
4(Ι) του 2020.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού
Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί
με τους περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμους
του 2018 και 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου
Διεθνούς Προστασίας Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2020.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη του
νέου άρθρου
12Α.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 12 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Προσφυγή κατά
αποφάσεων
της Υπηρεσίας
Ασύλου και της
Αναθεωρητικής
Αρχής Προσφύγων.

12Α.-(1) Κάθε προσφυγή κατά απόφασης ή πράξης ή παράλειψης
του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αναθεωρητικής Αρχής
Προσφύγων ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση
παράλειψης, από την ημέρα που αυτή περιήλθε σε γνώση του
προσφεύγοντος.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), προσφυγή που
αφορά οποιαδήποτε από τις πιο κάτω αποφάσεις ή διατάγματα ασκείται
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης και/ή επίδοσης του διατάγματος κράτησης:
(α)

Απόφαση απόρριψης αίτησης, η οποία εξετάστηκε με βάση την
ταχύρρυθμη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων δυνάμει των διατάξεων
του άρθρου 12Δ του περί Προσφύγων Νόμου·

(β)

απόφαση απόρριψης αίτησης ως προδήλως αβάσιμης δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 12ΣΤ του περί Προσφύγων Νόμου·

(γ)

απόφαση με την οποία κρίνεται αίτηση ως αβάσιμη όσον αφορά το
καθεστώς πρόσφυγα ή/και το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας·

(δ)

απόφαση με την οποία αίτηση κρίνεται ως απαράδεκτη σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 12Βτετράκις του περί Προσφύγων
Νόμου·

6(Ι) του 2000
6(Ι) του 2002
53(Ι) του 2003
63(I) του 2003
9(Ι) του 2004
24(Ι) του 2004
154(Ι) του 2005
112(Ι) του 2007
122(Ι) του 2009
9(Ι) του 2013
58(Ι) του 2014
59(Ι) του 2014
105(Ι) του 2016
106(Ι) του 2016
80(Ι) του 2018
116(Ι) του 2019
142(Ι) του 2020.
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Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

(ε)

απόφαση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9 του περί Προσφύγων
Νόμου αναφορικά με την παροχή, ανάκληση ή περιορισμό των
πλεονεκτημάτων τα οποία προβλέπονται σε οποιαδήποτε από τις
διατάξεις του εν λόγω Νόμου·

(στ)

απόφαση η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9Ε
και της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 9ΙΑ του περί
Προσφύγων Νόμου·

(ζ)

απόφαση η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων
16Β, 16Γ και των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (3) του
άρθρου 16Δ του περί Προσφύγων Νόμου·

(η)

απόφαση μεταφοράς δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1)
του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 604/2013·

(θ)

διάταγμα κράτησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9ΣΤ του
περί Προσφύγων Νόμου.».

3. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «σαράντα
δύο (42) ημερών» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «δεκατεσσάρων (14) ημερών».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 142(Ι)/2020
Αρ. 4780, 12.10.2020
Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 142(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2019
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
6(I) του 2000
6(I) του 2002
53(I) του 2003
67(I) του 2003
9(I) του 2004
241(I) του 2004
154(I) του 2005
112(I) του 2007
122(I) του 2009
9(Ι) του 2013
58(Ι) του 2014
59(Ι) του 2014
105(I) του 2016
106(I) του 2016
80(I) του 2018
116(I) του 2019.
Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προσφύγων Νόμους του 2000 έως 2019 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 έως 2020.

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

(α)

Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού,
με την ακόλουθη υποπαράγραφο:
«(i)
73(I) του 2018
4(Ι) του 2020
141(Ι) του 2020.

(β)

την ημερομηνία κατά την οποία λήγει άπρακτη η προθεσμία
που ορίζεται στο άρθρο 12Α του περί της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας
Νόμου για άσκηση προσφυγής κατά απόφασης του Προϊσταμένου επί της εν λόγω αίτησης ή κατά απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής επί διοικητικής προσφυγής την οποία ο αιτητής
τυχόν καταχώρησε ενώπιόν της, ή»· και

με την τροποποίηση του εδαφίου (1Α) αυτού, ως ακολούθως:
(i)

Με την προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού, αμέσως μετά το σημείο
του κόμματος, της λέξης «ή»·

(ii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθής νέας
παραγράφου:
«(ε)

(iii)

με την οποία κρίνεται αίτηση ως προδήλως αβάσιμη σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12ΣΤ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις
οποίες οι αποφάσεις βασίζονται στις περιστάσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο (η) του εδαφίου (4) του άρθρου 12Δ,»·

με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά, του
ακόλουθου κειμένου και των επιφυλάξεων:
«η οποία εξετάζεται και αποφασίζεται το ταχύτερο δυνατό, χωρίς να απαιτείται η
κλήση του αιτητή για να παραστεί, εκτός εάν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά:
Νοείται ότι, εφόσον το αίτημά του γίνει αποδεκτό, διατάσσεται η παραμονή του
στη Δημοκρατία και αναστέλλεται κάθε μέτρο απέλασης, απομάκρυνσης, επιστροφής ή επανεισδοχής:
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Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, τα αναφερόμενα
στην πρώτη επιφύλαξη μέτρα εκτελούνται.».
Τροποποίηση
του άρθρου 12Δ
του βασικού
νόμου.

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 12Δ του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση της
παραγράφου (γ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(γ)

απορρίψει την αίτηση δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 12Α, 12Β, 12Βδις, 12Βτρις,
12Βτετράκις, 12Βπεντάκις ή/και του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και να εκδώσει
απόφαση επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και/ή διάταγμα απέλασης, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, δυνάμει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών
και Μεταναστεύσεως Νόμου:
Νοείται ότι, η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και/ή του
διατάγματος απέλασης τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 8.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη του
νέου άρθρου
12ΣΤ.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 12Ε αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Προδήλως
αβάσιμη αίτηση.

Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

12ΣΤ. Αίτηση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη εφόσον διαπιστωθεί ότι
ο αιτητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως πρόσφυγας ή
δικαιούχος συμπληρωματικής προστασίας και ταυτόχρονα εφαρμόζεται
οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (4) του άρθρου 12Δ
περιπτώσεις.».

5. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη
διαγραφή της τελείας στο τέλος αυτής και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου κειμένου και
της επιφύλαξης:
«και εκδώσει απόφαση επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και/ή διάταγμα απέλασης, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως
Νόμου:
Νοείται ότι, η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και/ή του
διατάγματος απέλασης τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 8.».

Τροποποίηση
του άρθρου 16Δ
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 16Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη, αμέσως
μετά, της φράσης «χωρίς να πραγματοποιηθεί συνέντευξη.»· και

(β)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού
με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος διαπιστώσει ότι ο αιτητής δεν έχει
προσκομίσει νέα στοιχεία ή πορίσματα, η μεταγενέστερη αίτηση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με βάση την αρχή του δεδικασμένου, χωρίς να πραγματοποιηθεί
συνέντευξη.».

Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (7Β) αυτού της λέξης «και» (δεύτερη γραμμή), και την προσθήκη, αμέσως
μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (α1):

«(α1)

διατάσσει την επιστροφή και/ή απομάκρυνση και/ή απέλαση του αιτητή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης του Προϊσταμένου, δυνάμει των διατάξεων του περί
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, εφόσον δε υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη
απόφαση επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και/ή απέλασης, θεωρείται ότι η εν λόγω
απόφαση ενσωματώνεται στην απορριπτική απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής, και».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 143(Ι)/2020
Αρ. 4780, 12.10.2020
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 143(Ι) του 2020
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.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Τροποποίηση
του άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:
«“Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών∙».

Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «Ανώτερος Διευθυντής» (τέταρτη
γραμμή), με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης»· και
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «Ανώτερος Διευθυντής» (δεύτερη
γραμμή), με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».
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Τροποποίηση
του άρθρου
18ΟΖ
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 18ΟΖ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης
«Διευθυντής» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».

Τροποποίηση
του άρθρου
18ΟΗ
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 18ΟΗ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης
«Διευθυντής», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».

Τροποποίηση
του άρθρου
18ΟΘ
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 18ΟΘ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης
«Διευθυντής», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».

Τροποποίηση
του άρθρου 18Π
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 18Π του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης
«Διευθυντής», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».

Τροποποίηση
του άρθρου
18ΠΑ
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 18ΠΑ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης
«Διευθυντής», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».

Τροποποίηση
του άρθρου
18ΠΒ
του βασικού
νόμου.

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 18ΠΒ του βασικού νόμου τροποποιείται με αντικατάσταση σε αυτό
της λέξης «Διευθυντής» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».

Τροποποίηση
του άρθρου
18ΠΔ
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 18ΠΔ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης
«Διευθυντής», όπου αυτή απαντά, με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης».

Τροποποίηση
του άρθρου
18ΠΕ
του βασικού
νόμου.

11. Το εδάφιο (2) του άρθρου 18ΠΕ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση
σε αυτό της λέξης «Διευθυντής» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Ανώτερος Λειτουργός
Μετανάστευσης».

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

