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Ν. 6(Ι)/2000
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Προσφύγων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 6(I) του 2000
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων Νόµος του 2000.
6(Ι) του 2002
53(I) του 2003
63(I) του 2003
9(Ι) του 2004
241(Ι) του 2004
154(Ι) του 2005.
Ερµηνεία. 2. Στο Νόµο αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια—
2(γ) του 9(Ι) του «αίτηση» σηµαίνει αίτηση για παραχώρηση διεθνούς προστασίας·
2004.
559523105

2(β) του 9(Ι) του «αιτητής» σηµαίνει αλλοδαπό, ο οποίος έχει υποβάλλει αίτηση και η ιδιότητα
2004. αυτή ισχύει για την περίοδο από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µέχρι τη

λήψη τελικής απόφασης σε σχέση µε την αίτηση αυτή·

Κεφ. 105.
2 του 1972
54 του 1976
50 του 1988
197 του 1989
100(I) του 1996
34(I) του 1997
14(I) του 1998.
2(β) του 9(Ι) του
2004.

"αλλοδαπός" σηµαίνει πρόσωπο, όπως αυτό ορίζεται στον περί Αλλοδαπών και
Μεταναστεύσεως Νόµο,

«Αναθεωρητική Αρχή» σηµαίνει την ανεξάρτητη Αναθεωρητική Αρχή
Προσφύγων που εγκαθιδρύεται δυνάµει του Μέρους V του παρόντος Νόµου·
"ανήλικος" σηµαίνει πρόσωπο κάτω των δεκαοκτώ ετών,

2(γ) του 9(Ι) του «αρµόδιος λειτουργός» σηµαίνει λειτουργό ο οποίος υπηρετεί στην Υπηρεσία
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2004. Ασύλου ή στην Αναθεωρητική Αρχή, ανάλογα µε την περίπτωση, και έχει τύχει

ειδικής εκπαίδευσης σε θέµατα διεθνούς προστασίας, ασύλου και προσφύγων·

2(α) του 9(Ι) του ‘αρµόδιος λειτουργός’ Καταργήθηκε.
2004.
2(α) του 9(Ι) του "Αρχή" Καταργήθηκε.
2004.

"άσυλο" σηµαίνει τη µε βάση τον παρόντα Νόµο προστασία και δικαιώµατα, που
παρέχονται σε αλλοδαπό, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Νόµου αυτού,
2(β) του 241(Ι) του «ασυνόδευτος ανήλικος» σηµαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών
2004. που φθάνει στη ∆ηµοκρατία χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο πρόσωπο

υπεύθυνο γι’ αυτό σύµφωνα µε νόµο ή το έθιµο και καθ’ ον χρόνο κανένα τέτοιο
ενήλικο πρόσωπο δεν ασκεί στην πράξη την επιµέλειά του και περιλαµβάνει
ανήλικο που παύει να συνοδεύεται µετά την είσοδό του στο έδαφος της
∆ηµοκρατίας.

2(α) του 53(Ι) του ‘ασφαλής τρίτη χώρα’ έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτή από το άρθρο 12Β
2003. του παρόντος Νόµου·
2(α) του 9(Ι) του ‘Γραµµατέας της Αρχής Προσφύγων’ Καταργήθηκε.
2004.

"∆ηµοκρατία" σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία,

545044600

2(γ) του 9(Ι) του «διατάξεις του ∆ουβλίνου» σηµαίνει τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στον
2004. Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 343/2003 του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για

τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους
µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε
κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας και στον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1560/2003
της Επιτροπής της 2ας Σεπτεµβρίου 2003 για τα µέτρα εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 343/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων
και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο
για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο
τρίτης χώρας και, ειδικότερα σε σχέση µε το Βασίλειο της ∆ανίας, τις διατάξεις
που περιλαµβάνονται στον περί της Σύµβασης περί καθορισµού του κράτους που
—(III) του 2004. είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου η οποία υποβάλλεται σε
ένα από τα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Σύµβαση του ∆ουβλίνου,
(Κυρωτικό) Νόµο του 2004 και, σε σχέση µε τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το
Βασίλειο της Νορβηγίας, τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στην Απόφαση του
Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 για τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της ∆ηµοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της
Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους µηχανισµούς καθορισµού του κράτους που
είναι αρµόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε
κράτος µέλος ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία·
2(α) του 53(Ι) του ‘διεθνής προστασία’ σηµαίνει αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα ή ως
2003. προσώπου που δικαιούται συµπληρωµατικής προστασίας·
2(β) του 67(Ι) του
2003.
2(β) του 241(Ι) του
2004.
2(α) του 53(Ι) του
2003.

‘∆ιευθυντής’ σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος·
«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων⋅
‘καθεστώς συµπληρωµατικής προστασίας’ σηµαίνει το καθεστώς που
παραχωρείται δυνάµει του παρόντος Νόµου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται
συµπληρωµατικής προστασίας, το οποίο γίνεται δεκτό ως τέτοιο στη ∆ηµοκρατία
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και του επιτρέπεται να παραµείνει σε αυτή·
2(α) του 241(Ι) του «κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
2004. περιλαµβάνει τα κράτη που αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία για
2(γ) του 9(Ι) του τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία.
2004.
2(β) του 53(Ι) του "πρόδηλα αβάσιµη αίτηση" έχει την έννοια που αποδίδει στη φράση αυτή το
2003. άρθρο 12,
2(γ) του 9(Ι) του «Προϊστάµενος» σηµαίνει αρµόδιο λειτουργό ο οποίος προΐσταται της
2004. Υπηρεσίας Ασύλου και περιλαµβάνει οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο λειτουργό της

εν λόγω Υπηρεσίας που εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό, για να ασκεί όλες ή
οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή να εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα
καθήκοντα του Προϊσταµένου·

2(γ) του 53(Ι) του "προστατευόµενο πρόσωπο" ∆ιαγράφηκε.
2003.

136514782

"πρόσφυγας" σηµαίνει το πρόσωπο, που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, όπως
η λέξη αυτή ερµηνεύεται στο άρθρο 3,
2(δ) του 9(Ι) του ‘πρόσωπο το οποίο δικαιούται συµπληρωµατικής προστασίας’ σηµαίνει πρόσωπο
2004. το οποίο δεν είναι πρόσφυγας αλλά ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 19
2(α) του 53(Ι) του για την παραχώρηση διεθνούς προστασίας·
2003.

‘προσωρινή προστασία’ έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτήν απο το άρθρο
20·
73 του 1968. "Σύµβαση " σηµαίνει τη Σύµβαση, η οποία αφορά τη Νοµική Κατάσταση των

Προσφύγων, που έγινε στη Γενεύη, στις 28 Ιουλίου 1951 και η οποία δεσµεύει
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, και περιλαµβάνει το Πρωτόκολλο, το οποίο
κυρώθηκε µε τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νοµικής Καταστάσεως των
Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόµο του 1968,

2(β) του 241(Ι) του «Συµβούλιο» σηµαίνει το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης⋅
2004.
2(β) του 241(Ι) του «Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» σηµαίνει τη Συµφωνία για
2004. τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαίου 1992 στο

Οπόρτο (ΕΕ L I της 03.01.1994, σ.3), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.

2(β) του 241(Ι) του «συνθήκες υποδοχής» σηµαίνει την πλήρη δέσµη µέτρων που η ∆ηµοκρατία
2004. εφαρµόζει προς όφελος των αιτητών δυνάµει του παρόντος Νόµου και των

εκδιδόµενων δυνάµει αυτού Κανονισµών⋅

2(β) του 67(Ι) του ‘Τµήµα’ σηµαίνει το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης, η
2003. δηµιουργία του οποίου προνοείται από τον περί Αρχείου Πληθυσµού Νόµο·
141(Ι) του 2002
65(Ι) του 2003.
2(γ) του 9(Ι) του «Υπηρεσία Ασύλου» σηµαίνει την ιδρυόµενη δυνάµει του Μέρους V του
2004. παρόντος Νόµου Υπηρεσία, του Υπουργείου Εσωτερικών·
2(γ) του 9(Ι) του «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·
2004.
905500233

2(α) του 53(Ι) του ‘χώρα όπου γενικά δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταδίωξης’ έχει την έννοια
2003. που αποδίδεται σ’ αυτή απ΄το άρθρο 12Α του παρόντος Νόµου·
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"χώρα ιθαγένειας" σηµαίνει τη χώρα ιθαγένειας του αιτητή και αν ο αιτητής δεν
έχει ιθαγένεια (stateless), τη χώρα συνήθους διαµονής του.
Πρόσφυγας. 3.—(1) Ως πρόσφυγας αναγνωρίζεται το πρόσωπο που, λόγω βάσιµου φόβου

καταδίωξης του για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, ιθαγένειας ή ιδιότητας
µέλους συγκεκριµένου κοινωνικού συνόλου ή πολιτικών αντιλήψεων, είναι εκτός
της χώρας της ιθαγενείας του και δεν είναι σε θέση, ή, λόγω του φόβου αυτού,
δεν είναι πρόθυµο, να χρησιµοποιήσει την προστασία της χώρας αυτής, ή
πρόσωπο, που δεν έχει ιθαγένεια, το οποίο, ενώ είναι εκτός της χώρας της
προηγούµενης συνήθους διαµονής του ως αποτέλεσµα αυτών των καταστάσεων,
δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν είναι πρόθυµο να επιστρέψει σ’
αυτή.
(2) Στην περίπτωση προσώπου, το οποίο έχει περισσότερες από µία ιθαγένειες, ο
όρος "χώρα ιθαγένειας", που αναφέρεται στο εδάφιο (1), σηµαίνει κάθε µια από
τις χώρες των οποίων έχει την ιθαγένεια, και πρόσωπο δε θεωρείται ότι δεν έχει
την προστασία της χώρας της ιθαγένειας του, αν, χωρίς οποιοδήποτε βάσιµο
φόβο για καταδίωξή του, δεν έχει χρησιµοποιήσει την προστασία µιας από τις
χώρες, της οποίας είναι πολίτης.

Βασικές αρχές για 4. Η εφαρµογή του Νόµου αυτού διέπεται από τις πιο κάτω αρχές:
µεταχείριση
προσφύγων. (α) Πρόσφυγας ή αιτητής δεν απελαύνεται σε χώρα ή δεν αποστέλλεται στα

σύνορα χώρας όπου, λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, ιδιότητας
µέλους συγκεκριµένου κοινωνικού συνόλου ή πολιτικών αντιλήψεων, η ζωή ή η
ελευθερία του θα τεθεί σε κίνδυνο ή θα υποβληθεί σε βασανιστήρια ή
απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή καταδίωξη,
(β) δε γίνεται διάκριση σε βάρος πρόσφυγα για λόγους φύλου, φυλής, θρησκείας,
ιθαγένειας, ιδιότητας µέλους συγκεκριµένου κοινωνικού συνόλου ή πολιτικών
αντιλήψεων,
(γ) πρόσφυγας τυγχάνει δίκαιης µεταχείρισης από λειτουργούς της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή βοήθειας
στους πρόσφυγες,
(δ) διαφυλάσσεται η οικογενειακή ενότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 25.

3 του 9(Ι) του 2004 5.—(1) Αιτητής αποκλείεται από το καθεστώς του πρόσφυγα ή το καθεστώς της
Αποκλεισµός αιτητή. συµπληρωµατικής προστασίας ή το καθεστώς διαµονής για ανθρωπιστικούς

λόγους σε περίπτωση που:

(α) Τυγχάνει ήδη διεθνούς προστασίας από όργανα των Ηνωµένων Εθνών άλλα
από την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·
(β) αναγνωρίζεται από τις αρµόδιες αρχές της χώρας όπου έχει µετοικήσει ως
έχων τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της
ιθαγένειας της εν λόγω χώρας· ή
(γ) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι:
(i) έχει διαπράξει έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα πολέµου ή έγκληµα κατά
της ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήµατα αυτά ορίζονται στα διεθνή νοµικά
κείµενα που έχουν θεσπιστεί µε σκοπό την αντιµετώπισή τους·
(ii) έχει διαπράξει σοβαρό µη πολιτικό αδίκηµα σε άλλη χώρα πριν την είσοδο
του στη ∆ηµοκρατία·
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(iii) έχει κριθεί ένοχος για πράξεις που αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις
αρχές των Ηνωµένων Εθνών.
(2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από πρόσωπο για το οποίο ο Προϊστάµενος,
µετά από την εξέταση της αίτησής του, διαπιστώνει ότι εµπίπτει σε οποιαδήποτε
από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), µε απόφασή του απορρίπτει
την αίτηση.
(3) Σε περίπτωση που ο Προϊστάµενος, διαπιστώσει εκ των υστέρων, βάσει
γεγονότων που αποκαλύπτονται µετά την αναγνώριση ή την παραχώρηση,
ανάλογα µε την περίπτωση, σε πρόσωπο του καθεστώτος είτε του πρόσφυγα είτε
της συµπληρωµατικής προστασίας είτε της διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους,
ότι το πρόσωπο αυτό ενέπιπτε κατά την ηµεροµηνία που του αναγνωρίστηκε ή
του παραχωρήθηκε το εν λόγω καθεστώς, σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες του
εδαφίου (1), µε απόφαση του ακυρώνει την απόφαση βάσει της οποίας
αναγνωρίστηκε ή παραχωρήθηκε το εν λόγω καθεστώς.
(4) Αιτήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εδαφίου (2), εξετάζονται µε
την κανονική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13 και, αποφάσεις για
ακύρωση του καθεστώτος που αναγνωρίστηκε ή παραχωρήθηκε δυνάµει του
εδαφίου (3) λαµβάνονται µετά από διεξαγωγή της κανονικής διαδικασίας
εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13 κατ’ αναλογία.
Απώλεια της 6.—(1) Η ιδιότητα του πρόσφυγα παύει να υφίσταται όταν αυτός—
ιδιότητας του
πρόσφυγα. (α) Εκουσίως χρησιµοποιεί εκ νέου την προστασία της χώρας της ιθαγένειας, ή

(β) ενώ είχε απωλέσει την ιθαγένεια της χώρας του, εκουσίως την αποκτά εκ
νέου, ή
(γ) έχει αποκτήσει νέα ιθαγένεια και του παρέχεται προστασία από τη χώρα της
νέας αυτής ιθαγένειας, ή
(δ) εκουσίως επανεγκαθίσταται στη χώρα, την οποία προηγουµένως είχε
εγκαταλείψει λόγω του προσδιοριζόµενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 3, φόβου, ή
(ε) επειδή οι συνθήκες, οι οποίες τον κατέστησαν πρόσφυγα, έπαυσαν να
ισχύουν, δε δικαιούται να συνεχίζει να αρνείται την προστασία της χώρας της
ιθαγένειάς του:
4(α) του 9(Ι) του Νοείται ότι η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση προσώπου, το
2004. οποίο ικανοποιεί τον Προϊστάµενο ότι, λόγω προηγούµενης καταδίωξής του,

υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για τους οποίους αρνείται να χρησιµοποιήσει την
προστασία που του παρέχει η χώρα της ιθαγένειας ή να επιστρέψει στη χώρα
αυτή.

4(β) του 9(Ι) του (2) Σε περίπτωση που ο Προϊστάµενος, µετά από διερεύνηση της υπόθεσης
2004. σύµφωνα µε την κανονική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13 κατ’

αναλογία, διαπιστώσει ότι συντρέχει µια από τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται
στο εδάφιο (1), ανακαλεί την απόφαση, µε βάση την οποία το εν λόγω πρόσωπο
είχε αναγνωριστεί ως πρόσφυγας.
(3) Με την ανάκληση τερµατίζεται οποιαδήποτε άδεια διαµονής, που είχε
χορηγηθεί στο εν λόγω πρόσωπο λόγω της ιδιότητας του ως πρόσφυγα και το
πρόσωπο αυτό οφείλει να παραδώσει το δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα και τα
ταξιδιωτικά έγγραφα πρόσφυγα, που εκδόθηκαν δυνάµει του άρθρου 22.
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ΜΕΡΟΣ II

405855894

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Α∆ΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ
Είσοδος αιτητών στη 7.—(1) Αιτητής, ο οποίος εισέρχεται ή εισήλθε στη ∆ηµοκρατία παράνοµα, δεν
∆ηµοκρατία. υπόκειται σε τιµωρία λόγω µόνο της παράνοµης εισόδου ή διαµονής του,

νοουµένου ότι παρουσιάζεται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις αρχές και
εκθέτει τους λόγους της παράνοµης εισόδου ή διαµονής του.

3(α) του 53(Ι) του (2) Καταργήθηκε.
2003.
3 του 67(Ι) του 2003. (3) Αιτητής δύναται, αν το επιθυµεί, να επικοινωνήσει µε τον Εκπρόσωπο της

Υπάτης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στη ∆ηµοκρατία,
στον οποίο επιτρέπεται πρόσβαση τόσο προς τον αιτητή, όσο και προς
οποιαδήποτε πληροφορία γι’ αυτόν.

3(β) του 53(Ι) του (4)(α) Απαγορεύεται η κράτηση αιτητή λόγω µόνο της ιδιότητάς του ως αιτητή
2003. ασύλου.

(β) Η κράτηση αιτητή επιτρέπεται µόνο µε διάταγµα ∆ικαστηρίου και µόνο πιο
κάτω περιπτώσεις:
(i) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας ή της ιθαγένειάς του, και σε περίπτωση
που δεν έχει ιθαγένεια τη χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής του, σε
περίπτωση που κατέστρεψε ή απαλλάχθηκε από τα ταξιδιωτικά ή προσωπικά του
έγγραφα ή χρησιµοποίησε πλαστά έγγραφα κατά την άφιξή του στη ∆ηµοκρατία
µε στόχο να παραπλανήσει τις αρµόδιες αρχές, νοουµένου ότι δεν αποκαλύπτει
τις ενέργειες του αυτές και την πραγµατική του ταυτότητα κατά την υποβολή της
αίτησης·
(ii) για τη διερεύνηση νέων στοιχείων που επιθυµεί να υποβάλει ο αιτητής για
απόδειξη των ισχυρισµών που ως προς την αίτηση ασύλου του, σε περίπτωση
που η αίτησή του απορρίθηκε τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθµό και
εκδόθηκε εναντίον του διάταγµα απέλασης.
(γ) Η κράτηση ανήλικου αιτητή απαγορεύεται.
3(γ) του 53(Ι) του (5) Αιτητής που κρατείται δυνάµει του εδαφίου (4) πληροφορείται σε γλώσσα
2003. που του είναι αντιληπτή, τους λόγους κράτησής του, όπως επίσης και για τα

δικαιώµατά του δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του παρόντος Νόµου
και να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες δικηγόρου.

(6) Η διάρκεια της κράτησης του αιτητή δυνάµει του εδαφίου (4) δεν µπορεί να
υπερβεί τις οκτώ ηµέρες. Η κράτηση δύναται να ανανεωθεί για περαιτέρω
περιόδους οκτώ ηµερών, ύστερα από διάταγµα του ∆ικαστηρίου, αλλά σε καµία
περίπτωση η ολική κράτηση δυνάµει του εδαφίου (4) µπορεί να υπερβαίνει τις
τριάντα δύο ηµέρες.
Άδεια προσωρινής
διαµονής.
4(α) του 53(Ι) του
2003.
5(α) του 9(Ι) του
2004.

8.—(1) Χορηγείται από το ∆ιευθυντή άδεια προσωρινής διαµονής σε αιτητή, ο
οποίος εισέρχεται στη ∆ηµοκρατία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, η οποία θα
ισχύει για τη χρονική περίοδο από την ηµεροµηνία εισόδου του αιτητή στη
∆ηµοκρατία µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της τελικής απόφασης αναφορικά µε
την αίτησή του για αναγνώρισή του ως πρόσφυγα.
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5(β) του 9(Ι) του
2004.
4(β) του 53(Ι) του
2003.

(2) Ο τόπος διαµονής αιτητή, στον οποίο χορηγείται άδεια προσωρινής διαµονής
δυνάµει του εδαφίου (1), καθορίζεται στην άδεια και ο αιτητής υποχρεούται,
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του, να παραµείνει στον
τόπο αυτό.

5(γ) του 9(Ι) του
2004.
2 του 154(Ι) του
2005.

(3)(α) Ο αιτητής, σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διαµονής του υποχρεούται να
ενηµερώνει εντός τριών ηµερών τα κατά τόπο αρµόδια Κλιµάκια Αλλοδαπών και
Μεταναστεύσεως της Αστυνοµίας, τα οποία οφείλουν να ενηµερώνουν αµέσως
την Υπηρεσία Ασύλου και το ∆ιευθυντή για την αλλαγή αυτή.
(β) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αιτητή µε την πιο πάνω υποχρέωση,
εφαρµόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 16Α.

∆ικαιώµατα αιτητών 9.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κατά τη διάρκεια ισχύος της
στους οποίους άδειας προσωρινής διαµονής, ο αιτητής έχει—
χορηγείται άδεια
προσωρινής (α) ∆ικαίωµα ελεύθερης διακίνησης εντός του εδάφους της ∆ηµοκρατίας,
διαµονής.

(β) δικαίωµα δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, αν δεν έχει επαρκείς
πόρους συντήρησης,
(γ) δικαίωµα υποβολής αίτησης για άδεια εργασίας ή δηµόσιο βοήθηµα, δυνάµει
των σχετικών νόµων,
5 του 53(Ι) του 2003. (δ) πρόσβαση σε εκπαιδευτικές διευκολύνσεις του δηµόσιου τοµέα.

170352876

(2) Τα δικαιώµατα, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπόκεινται σε περιορισµούς
ή όρους, τους οποίους οι αρµόδιες αρχές ήθελαν κρίνει εύλογο να επιβάλουν για
σκοπούς δηµόσιου συµφέροντος.
3 του 241(Ι) του (3) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς οι οποίοι καθορίζουν τις
2004. συνθήκες υποδοχής των αιτητών στη ∆ηµοκρατία.
4 του 241(Ι) του
2004.
Ασυνόδευτοι
ανήλικοι αιτητές.

10. (1) Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ασυνόδευτος ανήλικος, οι αρχές
ενώπιον των οποίων υποβάλλεται η αίτηση ή/και ο αρµόδιος λειτουργός
γνωστοποιούν αµέσως την περίπτωση στον Προϊστάµενο που γνωστοποιεί
αµέσως την περίπτωση στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευηµερίας, ο οποίος ενεργεί ως κηδεµόνας του εν λόγω ανηλίκου και λαµβάνει
όλα τα αναγκαία µέτρα, δυνάµει του παρόντος Νόµου και των εκδιδόµενων
δυνάµει αυτού Κανονισµών, για λογαριασµό και προς το συµφέρον του
ανηλίκου.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς για τον καθορισµό των
συνθηκών υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων.
ΜΕΡΟΣ III
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ

Υποβολή αίτησης.
6(ε) του 9(Ι) του
2004.
6(α) του 9(Ι) του
2004.
7 του 53(Ι) του 2003.
6(β)(i)(ii)(iii) του 9(Ι)

11.—(1) Η αίτηση απευθύνεται στην Υπηρεσία Ασύλου.
(2) Η αίτηση υποβάλλεται στα σηµεία εισόδου της ∆ηµοκρατίας κατά την άφιξη
του αιτητή ή εντός της ∆ηµοκρατίας σε οποιοδήποτε Αστυνοµικό Σταθµό, και σε
περίπτωση κράτησης ή φυλάκισής του, στα κρατητήρια ή στις φυλακές όπου
κρατείται και ο υπεύθυνος στο χώρο υποβολής της αίτησης παραπέµπει αµέσως
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του 2004. στην Υπηρεσία Ασύλου την αίτηση για εξέταση. Πρόσωπα που εισήλθαν στη

∆ηµοκρατία παράνοµα, υποβάλλουν την αίτηση το συνοµότερο δυνατό και χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση µετά την άφιξή τους.
(3) Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι σε θέση να υποβάλει γραπτώς την
αίτησή του, δύναται να την υποβάλει προφορικά και στην περίπτωση αυτή, ο
υπεύθυνος κατά το χρόνο εκείνο του χώρου υποβολής της αίτησης, φροντίζει
όπως αυτή καταγραφεί κατά τον καθορισµένο τύπο.

6(γ) του 9(Ι) του (4) Καταργήθηκε.
2004.
6(δ) του 9(Ι) του (5) Κατά την υποβολή της αίτησης ο αιτητής πληροφορείται σε γλώσσα
2004. κατανοητή απ’ αυτόν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ως αιτητή, όπως

αυτά προβλέπονται στον παρόντα Νόµο, τη διαδικασία εξέτασης ασύλου την
οποία πρέπει να ακολουθήσει καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
έχει σε σχέση µε τη διαδικασία αυτή, και ειδικότερα προς το σκοπό αυτό,
πληροφορείται για—
(i) Το δικαίωµά του σε δωρεάν βοήθεια διερµηνέα, στη γλώσσα του ή σε γλώσσα
που είναι κατανοητή από αυτόν σε περίπτωση που δεν υπάρχει διερµηνέας στη
µητρική γλώσσα,
(ii) το δικαίωµά του να καλέσει δικηγόρο ή νοµικό σύµβουλο για να το βοηθήσει
κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας,

(iii) το δικαίωµά του, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξέτασης ασύλου, να
επικοινωνεί µε τον εκπρόσωπο της Υπάτης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες ή µε άλλες οργανώσεις που ασχολούνται µε τους πρόσφυγες
οι οποίες δυνατό να λειτουργούν για λογαριασµό της Υπάτης Αρµοστείας των
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,
(iv) το δικαίωµά του να επικοινωνεί µε άλλες οργανώσεις που ασχολούνται µε
τους πρόσφυγες.
6(γ) του 9(Ι) του (6) Καταργήθηκε.
2004.
7 του 9(Ι) του 2004. 11Α.(1) Κατά την υποβολή της αίτησης λαµβάνονται τα δακτυλικά αποτυπώµατα
Λήψη δακτυλικών κάθε αιτητή, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών καθώς και των τυχόν εξαρτωµένων
αποτυπωµάτων αυτού προσώπων, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών.
αιτητών.
17670035

(2) Ο αιτητής, σε σχέση µε τη λήψη των δακτυλικών του αποτυπωµάτων έχει όλα
τα δικαιώµατα που απορρέουν για το υποκείµενο των δεδοµένων από τους περί
138(I) του 2001 37(I) Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου)
του 2003. Νόµους του 2001 και 2003.
8 του 9(Ι) του 2004.
∆ιαδικασίες σε σχέση
µε τις διατάξεις του
∆ουβλίνου.

11Β. (1) Αίτηση θεωρείται µε απόφαση του Προϊσταµένου, ως µη υποβληθείσα,
όταν µετά από διερεύνηση της Υπηρεσίας Ασύλου, διαπιστώνεται ότι αρµόδιο
για την εξέταση της αίτησης είναι άλλο κράτος µέλος σύµφωνα µε τα κριτήρια
και τις διατάξεις του ∆ουβλίνου.
(2) Μέχρις ότου προσδιοριστεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ουβλίνου, το
κράτος µέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης, το πρόσωπο το
οποίο υπέβαλε την αίτηση θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου
αιτητής.
(3) Η άσκηση διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, που
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ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28Ε, δεν έχει ανασταλτικό
αποτέλεσµα σε σχέση µε την εκτέλεση της δυνάµει των διατάξεων του
∆ουβλίνου µεταφοράς του αιτητή, στο κράτος µέλος το οποίο είναι αρµόδιο για
την εξέταση της αίτησης, εκτός εάν η Αναθεωρητική Αρχή αποφασίσει
διαφορετικά.
9(2) του 9(Ι) του
2004.
9 του 53(Ι) του 2003.
Πρόδηλα αβάσιµες
αιτήσεις.
9(1)(α) του 9(Ι) του
2004.

12.—(1) Αίτηση θεωρείται ως πρόδηλα αβάσιµη όταν σαφώς δεν αποκαλύπτει
οποιαδήποτε ουσιώδη βάση για αναγνώριση του αιτητή ως πρόσφυγα δυνάµει
του παρόντος Νόµου, για έναν από τους πιο κάτω λόγους:
(α) Σαφής απουσία οποιουδήποτε ισχυρισµού του αιτητή για φόβο καταδίωξής
του στη χώρα ιθαγένειάς του, απουσία που προσδιορίζεται ως τέτοια, στις πιο
κάτω περιπτώσεις:
(i) Ο λόγος για τον οποίο ο αιτητής έφυγε ή δεν επιστρέφει στη χώρα ιθαγένειάς
του, δε συνδέεται µε τον προσδιοριζόµενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 3, φόβο·
(ii) η αίτηση υστερεί εντελώς κατ’ ουσία· και ο αιτητής δεν παρέχει
οποιεσδήποτε ενδείξεις ότι έχει βάσιµο φόβο κατάδίωξης ή το ιστορικό του δεν
περιέχει περιστατικές ή προσωπικές λεπτοµέρειες·
(iii) η αίτηση στερείται πρόδηλα οποιασδήποτε αξιοπιστίας λόγω
αντιφατικότητας, ασυµβίβαστων ή καταφανώς απίθανων ισχυρισµών του αιτητή·
(β) η αίτηση βασίζεται σε ψευδείς ή παραπλανητικές παραστάσεις οι οποίες
δόθηκαν εσκεµµένα ή υποβάλλεται µε καταφανή σκοπό την κατάχρηση των
διαδικασιών παραχώρησης ασύλου δυνάµει του παρόντος Νόµου, η οποία
προσδιορίζεται ως τέτοια στις πιο κάτω περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτητής
χωρίς οποιαδήποτε λογική εξήγηση:
(i) δεν απεκάλυψε ότι η αίτησή του βασίζεται σε πλαστή ταυτότητα ή πλαστά
ταξιδιωτικά έγγραφα και τα οποία διαβεβαίωσε ότι είναι γνήσια όταν ερωτήθηκε
γι’ αυτά·
(ii) εσκεµµένα έδωσε ψευδείς παραστάσεις για τους ισχυρισµούς του, είτε
προφορικά είτε γραπτά, µετά την υποβολή της αίτησής του για παραχώρηση
ασύλου·
(iii) µε κακή πίστη κατέστρεψε ή απώλεσε οποιοδήποτε διαβατήριο ή άλλο
ταξιδιωτικό έγγραφο ή εισιτήριο σχετικό µε την αίτησή του, είτε για να
στοιχειοθετήσει πλαστή ταυτότητα για τους σκοπούς της αίτησής του ή για να
καταστήσει την εξέταση της αίτησής του πιο δύσκολη·

9(1)(β) του 9(Ι) του (iv) εκσεµµένα παρέλειψε να αποκαλύψει ότι υπέβαλε προηγουµένως αίτηση σε
2004. µία ή περισσότερες χώρες, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποίησε πλαστή ταυτότητα·
9(1)(γ) του 9(Ι) του (v) ενώ είχε πολλαπλές προηγούµενες ευκαιρίες να υποβάλει αίτηση, υπέβαλε
2004.

αίτηση µε αποκλειστικό σκοπό να αποφύγει την απέλασή του από τη
∆ηµοκρατία:

Νοείται ότι, κατά την εκτίµηση της πιο πάνω περίπτωσης, ο αρµόδιος λειτουργός
λαµβάνει υπόψη κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους ο αιτητής υποβάλλει
αίτηση προέκυψαν κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη ∆ηµοκρατία·
(vi) κατάφωρα απέτυχε να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το άρθρο 16 του παρόντος Νόµου σε σχέση µε τη διαδικασία παραχώρησης
ασύλου·
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(vii) υπέβαλε αίτηση στη ∆ηµοκρατία ενώ είχε υποβάλει προηγουµένως αίτηση
για αναγνώρισή του ως πρόσφυγας σε χώρα µέλος της Σύµβασης και ο αρµόδιος
λειτουργός, ικανοποιείται ότι η προηγούµενη αίτησή του είχε εξεταστεί και
απορριφθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης αφού ακολουθήθηκαν
επαρκείς και ικανοποιητικές διαδικασίες οι οποίες παρείχαν όλες τις
απαιτούµενες εγγυήσεις, και ο αιτητής παρέλειψε να δείξει ουσιώδη µεταβολή
των περιστάσεων.
(2)(α) Οι αναφερόµενες στο εδάφιο (1)(α) περιπτώσεις, εξετάζονται κατά την
κρίση του αρµόδιου λειτουργού σύµφωνα µε την ταχύρυθµη διαδικασία του
άρθρου 12∆, εκτός εάν υπάρχουν άλλα στοιχεία στην αίτηση που δικαιολογούν
την εξέτασή της µε την κανονική διαδικασία του άρθρου 13.
(β) Οι αναφερόµενες στο εδάφιο (1)(β) περιπτώσεις—
(i) Αποτελούν σαφείς ενδείξεις κακής πίστης και δικαιολογούν την εξέταση της
αίτησης, κατά την κρίση του αρµόδιου λειτουργού, σύµφωνα µε την ταχύρυθµη
διαδικασία του άρθρου 12∆, µόνο σε περίπτωση που δε δίνονται ικανοποιητικές
εξηγήσεις από τον αιτητή για τη συµπεριφορά του·
(ii) δεν µπορούν καθ’ αυτές να αποκλείσουν την ύπαρξη του προσδιοριζόµενου
στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 φόβου κατάδίωξης·
(iii) καµία απ’ αυτές δεν έχει περισσότερη βαρύτητα από οποιαδήποτε άλλη.
10 του 53(Ι) του
2003.
Χώρες στις οποίες
γενικά δεν υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος
καταδίωξης.

12Α.—(1) Χώρες στις οποίες γενικά δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταδίωξης,
σηµαίνει χώρες οι οποίες διαφαίνεται σαφώς, µε αντικειµενικό και επαληθεύσιµο
τρόπο, ότι δεν παράγουν πρόσφυγες ή ότι περιστάσεις οι οποίες µπορεί στο
παρελθόν να δικαιολογούσαν της επίκληση του παρόντος Νόµου και της
Σύµβασης, έπαψαν να ισχύουν.
(2) Τα πιο κάτω στοιχεία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σωρευτικά για τον
καθορισµό οποιασδήποτε χώρας, ως χώρας στην οποία γενικά δεν υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος καταδίωξης:
(α) Ο αριθµός των αιτητών ασύλου και των ανανγνωρισµένων προσφύγων που
κατέχουν την ιθαγένεια της χώρας αυτής·
(β) οι επίσηµες υποχρεώσεις της χώρας που προκύπτουν από την προσχώρησή
της σε διεθνείς συµβάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η έµπρακτη τήρηση των
υποχρεώσεων αυτών·
(γ) η ύπαρξη και λειτουργία θεσµοθετηµένων δηµοκρατικών οργάνων, η
διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη αξιωµατούχων, ο σεβασµός της ελευθερίας
έκφρασης και εκέψης καθώς και η δυνατότητα προσφυγής σε ένδικα µέσα για
την προστασία και αποτελεσµατική άσκηση των βασικών δικαιωµάτων και
ελευθεριών·
(δ) η σταθερότητα στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, λαµβάνοντας
υπόψη τυχόν αναµενόµενες σηµαντικές αλλαγές στο άµεσο µέλλον.

10 του 9(Ι)του 2004. (3) Αιτήσεις από πρόσωπα που κατέχουν την ιθαγένεια χώρας που θεωρείται

χώρα στην οποία γενικά δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταδίωξης µπορούν να
εξετάζονται κατά την κρίση του αρµόδιου λειτουργού, µε την ταχύρυθµη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12∆, εκτός εάν τα στοιχεία που
υποβάλλει ο αιτητής σύµφωνα µε τις διατάξεις του πιο κάτω εδαφίου, αναιρούν

Copyright © Leginet Ltd 2002-2005. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded
signatures against unauthorized use
τη γενική εκτίµηση για τη χώρα αυτή, οπότε η αίτηση εξετάζεται σύµφωνα µε
την κανονική διαδικασία του άρθρου 13.
(4) Ανεξάρτητα από τον προσδιορισµό µιας χώρας ως χώρας στην οποία γενικά
δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταδίωξης, κάθε αίτηση για αναγνώριση
προσώπου ως πρόσφυγα το οποίο κατέχει την ιθαγένεια τέτοιας χώρας ή σε
περίπτωση που δεν έχει ιθαγένεια, έχει τη δυνήθη διαµονή του στη χώρα αυτή, θα
εξετάζεται ατοµικά µε βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον αιτητή.
10 του 53(Ι) του 12Β.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, ασφαλής τρίτη χώρα σηµαίνει
2003. χώρα η οποία πληροί σωρευτικά όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
Ασφαλής τρίτη χώρα.

(α) Πρόκειται για χώρα στην οποία η ελευθερία ή η ζωή του αιτητή δεν
κινδυνεύουν κατά την έννοια της παραγράφου (α) του άρθρου 4 του παρόντος
Νόµου·
(β) πρόκειται για χώρα στην οποία ο αιτητής δεν διατρέχει κίνδυνο
βασανιστηρίων ή απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης·
(γ) πρόκειται για χώρα η οποία ήδη παραχώρησε προστασία στον αιτητή ή στην
οποία ο αιτητής είχε την ευκαιρία να ζητήσει προστασία από τις αρµόδιες αρχές
της και για την οποία υπάρχουν διαβεβαιώσεις για τη συγκατάθεσή της να δεχτεί
τον αιτητή·
11(α) του 9(Ι) του (δ) πρόκειται για χώρα στην οποία, ο αιτητής θα τύχει αποτελεσµατικής
2004. προστασίας σύµφωνα µε την αρχή της µη επαναπροώθησης του άρθρου 4(α) του

παρόντος Νόµου.

11(β) του 9(Ι) του (2) Αίτηση στην οποία δυνατό να εφαρµοστεί η έννοια της ασφαλούς τρίτης
2004. χώρας, δύναται να εξεταστεί κατά την κρίση του αρµόδιου λειτουργού σύµφωνα

µε την ταχύρυθµη διαδικασία του άρθρου 12∆.

240794241

12Γ.—(1) Τηρουµένων των προνοιών της παραγράφου (α) του άρθρου 4 του
παρόντος Νόµου, σε περίπτωση που ο αρµόδιος λειτουργός διαπιστώνει ότι ο
φόβος καταδίωξης ή ο φόβος ότι ο αιτητής υπέστει ή θα υποστεί σοβαρή και
αδικαιολόγητη βλάβη είναι δικαιολογηµένος, ο αρµόδιος λειτουργός δύναται να
διερευνήσει κατά πόσο ο φόβος αυτός περιορίζεται σαφώς σε συγκεκριµένη
γεωγραφική περιοχή της χώρας ιθαγένειας του αιτητή και σε τέτοια περίπτωση, ο
αρµόδιος λειτουργός διερευνά κατά πόσο λογικά ο αιτητής θα µπορούσε να
µετεγκατασταθεί, σε άλλη γεωγραφική περιοχή της χώρας ιθαγένειάς του, στην
12 του 9(Ι) του 2004. οποία δεν υπάρχει βάσιµος φόβος καταδίωξης ή στην οποία δε θα υποστεί
σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 19.
10 του 53(Ι) του
2003.
Εσωτερική
µετεγκατάσταση.

(2) Κατά την πιο πάνω διερεύνηση, θεωρείται ως σοβαρό τεκµήριο εναντίον της
εσωτερικής µετεγκατάστασης, ως εναλλακτικής λύσης της διεθνούς προστασίας,
η περίπτωση κατά την οποία ο φορέας της καταδίωξης είναι ή συνδέεται µε την
κυβέρνηση της χώρας ιθαγένειας του αιτητή.
(3) Κατά τη διερεύνηση του κατά πόσο ο αιτητής µπορεί λογικά να
µετεγκατασταθεί σε άλλη γεωγραφική περιοχή της χώρας του, σύµφωνα µε το
εδάφιο (1), ο αρµόδιος λειτουργός λαµβάνει υπόψη την ασφάλεια, τις πολιτικές
και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριµένη γεωγραφική
περιοχή, περιλαµβανοµένου του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς
και την προσωπική κατάσταση του αιτητή περιλαµβανοµένων της ηλικίας, του
φύλου, της κατάστασης της υγείας, της οικονογενειακής του κατάστασης και
τους φυλετικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς του δεσµούς.
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13 του 9(Ι) του 2004.
Ταχύρυθµη
διαδικασία εξέτασης
αιτήσεων.

12∆. (1) Κατά προτεραιότητα και όχι αργότερα από τριάντα ηµέρες από την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, εξετάζονται από την Υπηρεσία Ασύλου, µε
την ταχύρυθµη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, αιτήσεις που κατά
την κρίση του αρµόδιου λειτουργού εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 12,
12Α, και 12Β.
(2) Κατά την εξέταση της αίτησης, ο αρµόδιος λειτουργός προβαίνει σε
προσωπική συνέντευξη του αιτητή, µετά από την οποία υποβάλλει έκθεση µε τα
γεγονότα της υπόθεσης και τις διαπιστώσεις του αναφορικά µε την εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 12, 12Α και 12Β, στον Προϊστάµενο.
(3) Ο Προϊστάµενος, µετά την εξέταση της έκθεσης του αρµόδιου λειτουργού,
δύναται, µε απόφαση του, να:
(α) Αναγνωρίσει αιτητή ως πρόσφυγα·
(β) αναπέµψει την αίτηση στον αρµόδιο λειτουργό για να ακολουθήσει την
κανονική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων, δυνάµει του άρθρου 13· ή
(γ) απορρίψει την αίτηση δυνάµει των άρθρων 12, 12Α ή/και 12Β.

14 του 9(Ι) του 2004. 12Ε. Καταργήθηκε.
15 του 9(Ι) του 2004. 13.—(1) Κατά την κανονική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων, ο αρµόδιος
Κανονική διαδικασία λειτουργός εξετάζει την αίτηση και προβαίνει σε προσωπική συνέντευξη του
εξέτασης αιτήσεων. αιτητή, εκτός στις περιπτώσεις όπου τέτοια συνέντευξη δυνατό να έχει ήδη

πραγµατοποιηθεί δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 12∆.

(2) Ο Προϊστάµενος, µετά την εξέταση της έκθεσης του αρµόδιου λειτουργού,
δύναται, µε απόφασή του:
(α) Να αναγνωρίσει τον αιτητή ως πρόσφυγα·
(β) να αναγνωρίσει στον αιτητή το καθεστώς συµπληρωµατικής προστασίας·
(γ) να απορρίψει την αίτηση και να παραχωρήσει στον αιτητή καθεστώς
προσωρινής διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους δυνάµει του άρθρου 19Α· ή
(δ) να απορρίψει την αίτηση.
(3) Ο Προϊστάµενος, δύναται σε περίπτωση που κρίνει την συνέντευξη του
αρµόδιου λειτουργού ανεπαρκή, να ζητήσει επανάληψη της συνέντευξης.
(4) Ο Προϊστάµενος κατά τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στο εδάφιο (3),
δίδει στον αιτητή το ευεργέτηµα της αµφιβολίας, νοουµένου ότι ο αιτητής έχει
υποβάλει όλα τα διαθέσιµα απ’ αυτόν στοιχεία σε σχέση µε την αίτησή του, τα
οποία έχουν ελεγχθεί και, ο αρµόδιος λειτουργός ή/και ο Προϊστάµενος
ικανοποιούνται ότι ο αιτητής είναι γενικά αξιόπιστος.
16 του 9(Ι) του 2004. 14. Καταργήθηκε.
Εξέταση αιτητή από 15.—(1) Αιτητής, ο οποίος ισχυρίζεται, κατά το χρόνο εκδήλωσης της υποβολής
ιατρό. αίτησης για αναγνώρισή του ως πρόσφυγα ή κατά τη διάρκεια της συνέντευξής

του από τον αρµόδιο λειτουργό, ότι υπέστη βασανιστήρια στη χώρα ιθαγένειάς
του, παραπέµπεται για εξέταση από ιατρό. Σε περίπτωση άρνησης του αιτητή να
υποβληθεί σε ιατρική εξέταση, ο ισχυρισµός του θα αγνοείται, εκτός αν δοθούν
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ικανοποιητικές εξηγήσεις για τους λόγους της άρνησής του.
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο αρµόδιος λειτουργός, στον οποίο
υποβάλλεται αίτηση για αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα, υποψιάζεται ότι ο
αιτητής έχει υποστεί βασανιστήρια στη χώρα ιθαγένειάς του, παραπέµπει τον
αιτητή για εξέταση από ιατρό.
(3) Σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων σοβαρής µορφής βασανιστηρίων, ο
αρµόδιος λειτουργός πραγµατοποιεί τη συνέντευξη του αιτητή ύστερα από
συνεννόηση και σε συνεργασία µε ιατρό.
Υποχρεώσεις αιτητή
κατά την εξέταση της
αίτησης του.
13(α) του 53(Ι) του
2003.
17 του 9(Ι) του 2004.
13(β) του 53(Ι) του
2003.

16. Κατά την εξέταση του αιτητή από την Υπηρεσία Ασύλου ο αιτητής οφείλει—
(α) Να υποστηρίξει την αίτησή του µε όλα τα έγγραφα και στοιχεία, που έχει
στην κατοχή του,
(β) σε περίπτωση, που δεν έχει στοιχεία και έγγραφα στην κατοχή του, να
εξηγήσει τους λόγους για τη µη ύπαρξη των εν λόγω εγγράφων και στοιχείων, να
αναφέρει τις προσπάθειες, που έκανε για την εξασφάλισή τους και να
παρουσιάσει οτιδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο η Υπηρεσία Ασύλου
ήθελε ζητήσει ή είναι χρήσιµο και να προβεί σε εύλογες προσπάθειες για να
προµηθεύσει την Υπηρεσία Ασύλου µε τα αναγκαία στοιχεία,

13(γ) του 53(Ι) του (γ) να δώσει η Υπηρεσία Ασύλου λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το άτοµό
2003. του και το παρελθόν του, και
13(δ) του 53(Ι) του (δ) γενικά να βοηθήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Υπηρεσία Ασύλου για
2003.

τη διαπίστωση των γεγονότων της υπόθεσής του.

18 του 9(Ι) του 2004. 16Α.(1) Ο Προϊστάµενος κλείνει το φάκελο και διακόπτει τη διαδικασία
Κλείσιµο φακέλου. εξέτασης της αίτησης, µε απόφαση του, η οποία καταχωρείται στο φάκελο, σε

περίπτωση που—

(α) Ο αιτητής δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το
άρθρο 8 του παρόντος Νόµου·
(β) ο αιτητής, µετά την υποβολή της αίτησής του, εγκαταλείπει τη ∆ηµοκρατία
χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή·
(γ) ο αιτητής δεν ανταποκρίνεται σε επιστολές που του απευθύνει ο αρµόδιος
λειτουργός και, κατόπιν επαρκούς διερεύνησης, διαπιστώνεται ότι ο αιτητής έχει
παραλάβει ης εν λόγω επιστολές.
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1), δεν ισχύουν σε περίπτωση που, κατά την κρίση
του Προϊσταµένου, µετά από εισήγηση του αρµόδιου λειτουργού, οι πράξεις ή
παραλείψεις του αιτητή που αναφέρονται στις παραγράφους (α) µέχρι (γ) του εν
λόγω εδαφίου είναι δικαιολογηµένες. Σε τέτοια περίπτωση η διαδικασία εξέτασης
της αίτησης συνεχίζεται.
713694572

18 του 9(Ι) του 2004. 17.(1) Για τον καθορισµό της ιδιότητας του πρόσφυγα, ο Προϊστάµενος—
Κριτήρια για τον
καθορισµό της (α) Λαµβάνει υπόψη—
ιδιότητας του
πρόσφυγα.

(i) Τις κατευθυντήριες γραµµές που περιλαµβάνονται στη Κοινή θέση του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ηµεροµηνίας 4 Μαρτίου 1996, σχετικά µε την
εναρµονισµένη εφαρµογή του ορισµού του «πρόσφυγα»· και
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(ii) τις κοινές εκθέσεις σε σχέση µε τρίτες χώρες, οι οποίες συντάσσονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία για την ετοιµασία εκθέσεων σχετικά µε τις κοινές
αξιολογήσεις της κατάστασης σε τρίτες χώρες, που υιοθετήθηκε µε απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις
κοινές εκθέσεις σε σχέση µε τρίτες χώρες, που υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20.6.1994.
(β) Καθοδηγείται από το Εγχειρίδιο για τις ∆ιαδικασίες και Κριτήρια για τον
Προσδιορισµό της Ιδιότητας του Πρόσφυγα που εκδίδεται από το Γραφείο του
Υπάτου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.
(2) Ο Προϊστάµενος ενηµερώνει οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο για τον τρόπο
πρόσβασης στις αναφερόµενες στο εδάφιο (1) πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στο Εγχειρίδιο της Υπάτης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες.
18 του 9(Ι) του 2004.
Αρχές που διέπουν τις
διαδικασίες ενώπιον
της Υπηρεσίας
Ασύλου.

18.—(1) Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε προσωπικής συνέντευξης
πραγµατοποιείται µε τον αιτητή, στα πλαίσια είτε της ταχύρυθµης είτε της
κανονικής διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων, κανένα πρόσωπο πλην του αιτητή,
του δικηγόρου ή του νοµικού του συµβούλου, του αρµόδιου λειτουργού, του
κηδεµόνα ανηλίκου και του αναγκαίου διερµηνέα δύναται να παρευρίσκεται,
εκτός εάν άλλως ζητήσει ο ίδιος ο αιτητής.
(2) Κατά την υποβολή της αίτησης, παρέχονται στον αιτητή δωρεάν υπηρεσίες
διερµηνέα, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου
θεωρείται ότι αυτό είναι πάντοτε αναγκαίο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
Υπηρεσία Ασύλου καλεί τον αιτητή σε προσωπική συνέντευξη και δεν είναι
δυνατή η απαραίτητη επικοινωνία χωρίς τις υπηρεσίες αυτές.
(3) Όλες οι αποφάσεις του Προϊσταµένου είναι δεόντως αιτιολογηµένες και
γνωστοποιούνται γραπτώς στους αιτητές, και σε περίπτωση που η αίτηση
απορρίπτεται, ο αιτητής πληροφορείται γραπτώς από τον Προϊστάµενο για τη
δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής
καθώς και για τα χρονικά πλαίσια µέσα στα οποία µπορεί να ασκήσει την εν
λόγω προσφυγή δυνάµει του παρόντος Νόµου.
(4) Ο αιτητής, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ενώπιον
της Υπηρεσίας Ασύλου, έχει δικαίωµα εκπροσώπησης από δικηγόρο ή από
νοµικό σύµβουλο.
(5) Τόσο το γεγονός της υποβολής της αίτησης, όσο και οποιαδήποτε
πληροφορία, η οποία σχετίζεται µε την αίτηση, παραµένουν εµπιστευτικά και σε
καµία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται στις αρχές της χώρας ιθαγένειας του
αιτητή, ούτε και ζητείται από αυτές οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά µε τον
αιτητή.
(6) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 11Β (3) του παρόντος Νόµου, οι
αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου δεν καθίστανται εκτελεστές πριν από την
πάροδο της προθεσµίας για άσκηση διοικητικής προσφυγής και, σε περίπτωση
άσκησης διοικητικής προσφυγής, πριν από την έκδοση της απόφασης της
Αναθεωρητικής Αρχής, περίπτωση κατά την οποία ο αιτητής δικαιούται να
παραµείνει στη ∆ηµοκρατία µέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθεωρητικής
Αρχής.

18 του 9(Ι) του 2004. 18Α.—(1) Ο Προϊστάµενος µε απόφαση του αναγνωρίζει αιτητή·ως πρόσφυγα αν
Αναγνώριση αυτός, κατά τη σχετική διαδικασία εξέτασης της αίτησης του, έχει αποδείξει ότι
καθεστώτος του
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πρόσφυγα. εµπίπτει στην κατά το άρθρο 3 έννοια του πρόσφυγα.

(2) Σε αναγνωρισµένο πρόσφυγα, χορηγείται άδεια διαµονής τριετούς ισχύος, η
οποία ανανεώνεται για περαιτέρω τριετείς περιόδους, εκτός εάν στο µεταξύ ο
πρόσφυγας απωλέσει την ιδιότητα του σύµφωνα µε το άρθρο 6 ή απελαθεί
δυνάµει του άρθρου 29 του παρόντος Νόµου.
19 του 9(Ι) του 2004.
Αναγνώριση
καθεστώτος
συµπληρωµατικής
προστασίας.

19.—(1) Ο Προϊστάµενος, µε απόφασή του αναγνωρίζει καθεστώς
συµπληρωµατικής προστασίας, σε οποιοδήποτε αιτητή, ο οποίος δεν
αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας ή σε οποιοδήποτε αιτητή του οποίου η αίτηση
σαφώς δεν βασίζεται σε οποιουσδήποτε από τους λόγους του εδαφίου (1) του
άρθρου 3, ο οποίος λόγω βάσιµου φόβου ότι θα υποστεί σοβαρή και
αδικαιολόγητη βλάβη, όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (2) του παρόντος
άρθρου, αναγκάζεται να εγκαταλείψει ή να παραµείνει εκτός της χώρας
ιθαγένειας του, και ο οποίος δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου του αυτού, δεν
είναι πρόθυµος, να θέσει τον εαυτό του υπό την προστασία της χώρας αυτής.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη
σηµαίνει—
(α) Βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή τιµωρία·
(β) παραβίαση ανθρώπινου δικαιώµατος τόσο κατάφωρη ώστε να ενεργοποιεί τις
διεθνείς υποχρεώσεις της ∆ηµοκρατίας· ή
(γ) απειλή κατά της ζωής, της ασφάλειας ή της ελευθερίας, ως αποτέλεσµα βίας
που ασκείται αδιακρίτως υπό συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης ή ως αποτέλεσµα
συστηµατικών ή γενικευµένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των
οικείων προσώπων.
(3) Πρόσωπο, στο οποίο αναγνωρίζεται το καθεστώς συµπληρωµατικής
προστασίας, δεν απελαύνεται στη χώρα ιθαγένειας του, και το καθεστώς του
διατηρείται µέχρι την εξακρίβωση, µετά από διερεύνηση από τον Προϊστάµενο,
ότι ικανοποιούνται κατ’ αναλογία οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6.
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των εδαφίων (2) και.
(3) του άρθρου 6.
(4) Σε πρόσωπο στο οποίο αναγνωρίζεται καθεστώς συµπληρωµατικής
προστασίας παραχωρείται άδεια διαµονής ενός έτους, η οποία ανανεώνεται για
όσο χρόνο διαρκεί το καθεστώς αυτό:
Νοείται ότι, η εν λόγω άδεια δύναται να ανανεώνεται για περιόδους άνω του ενός
έτους.
(5) Πρόσωπο, στο οποίο αναγνωρίζεται καθεστώς συµπληρωµατικής προστασίας
απολαµβάνει:
(α) ∆ικαιώµατος διαµονής και ελεύθερης διακίνησης στο έδαφος της
∆ηµοκρατίας·
(β) δικαιώµατος δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, σε περίπτωση που δεν
έχει επαρκείς πόρους συντήρησης·
(γ) πρόσβασης σε εκπαιδευτικές διευκολύνσεις του δηµόσιου τοµέα·
(δ) δικαιώµατος απασχόλησης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους

8 του 1991 αιτητές ή δικαιώµατος υποβολής αίτησης για δηµόσιο βοήθηµα δυνάµει των περί
97(I) του 1994
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74(I) του 2003. ∆ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµων του 1991 έως του 2003.

(6) Μετά τη συµπλήρωση ενός έτους από την αναγνώριση του καθεστώτος
συµπληρωµατικής προστασίας, πρόσωπο το οποίο δικαιούται συµπληρωµατικής
προστασίας, έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες
δυνάµει των άρθρων 21, 21Α, 21Β και 21Γ.
(7) Οι διατάξεις των άρθρων 4, 23, 24 και 25 του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται
κατ’ αναλογία και στην περίπτωση των προσώπων µε καθεστώς
συµπληρωµατικής προστασίας.
(8) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.
20 του 9(Ι) του 2004.
Καθεστώς διαµονής
για ανθρωπιστικούς
λόγους.

19Α. (1) Ο Προϊστάµενος, µε απόφασή του, παραχωρεί καθεστώς προσωρινής
διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σε οποιοδήποτε αιτητή, ο οποίος δεν
αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας και δεν του αναγνωρίζεται το καθεστώς
συµπληρωµατικής προστασίας.
(2) Καθεστώς προσωρινής διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους δύναται να
παραχωρηθεί—
(α) Για οποιουσδήποτε ανθρωπιστικούς λόγους, νοουµένου ότι οι λόγοι αυτοί δεν
συνιστούν λόγους για τους οποίους δύναται να αναγνωριστεί καθεστώς
συµπληρωµατικής προστασίας,
(β) όταν η απέλαση του αιτητή είναι εκ του νόµου ή εκ των πραγµάτων αδύνατη,
ή
(γ) όταν ο αιτητής έχει εύλογες πιθανότητες να του δοθεί θεώρηση διαβατηρίου
από άλλη ασφαλή χώρα, η οποία είναι διατεθειµένη να εξετάσει το αίτηµά του
για άσυλο.
(3) Σε αιτητή, στον οποίο παραχωρείται το καθεστώς διαµονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, παραχωρείται άδεια προσωρινής διαµονής, η οποία
ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστηµα υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους του
παραχωρήθηκε το καθεστώς διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
(4) Το καθεστώς διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ανακαλείται µε απόφαση
του Προϊσταµένου, σε περίπτωση που, µετά από σχετική διερεύνηση, παύουν να
ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους παραχωρήθηκε το καθεστώς αυτό.
(5) Σε σχέση µε αιτητή, στον οποίο αναγνωρίζεται το καθεστώς διαµονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 4,
9, 23 και 24.».

19 του 53(Ι) του 20.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου—
2003.
Προσωρινή ‘προσωρινή προστασία’ σηµαίνει µια διαδικασία µε έκτακτο χαρακτήρα που
προστασία. εξασφαλίζει, σε περίπτωση µαζικής εισροής ή σε περίπτωση που επίκειται µαζική

εισροή εκτοπισθέντων αλλοδαπών, οι οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη
χώρα ιθαγένειάς τους, άµεση και προσωρινή προστασία σε αυτά τα πρόσωπα,
ιδίως εάν υπάρχει επίσης ο κίνδυνος η διαδικασία παραχώρησης ασύλου να µην
µπορεί να αντιµετωπίσει αυτή την εισροή χωρίς αρνητικές συνέπειες στην
αποτελεσµατική λειτουργία της προς το συµφέρον των ενδιαφερόµενων
προσώπων, αλλά και άλλων αιτητών ασύλου·
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5(α) του 241(Ι) του «διαµένων» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο απολαύει προσωρινής προστασίας µε
2004. απόφαση που λαµβάνεται δυνάµει της Οδηγίας ή δυνάµει του παρόντος Νόµου

και το οποίο επιθυµεί να επανενωθεί µε τα µέλη της οικογένειάς του⋅

21(α) του 9(Ι) του ‘εκτοπισθέντες αλλοδαποί’ σηµαίνει υπήκοοι άλλων κρατών ή πρόσωπα χωρίς
2004. ιθαγένεια, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα ιθαγένειάς τους ή

εκκενώθηκαν, ιδίως µετά από έκκληση διεθνών οργανισµών, και των οποίων ο
επαναπατρισµός υπό ασφαλείς και σταθερές συνθήκες είναι αδύνατος λόγω της
επικρατούσας σε αυτή τη χώρα κατάστασης, και οι οποίοι ενδεχοµένως να
εµπίπτουν και στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 3(1), 19 και 19Α, και
ιδιαίτερα—
(α) Άτοµα που εγκατέλειψαν περιοχές ένοπλων συγκρούσεων ή ενδηµικής βίας·
ή
(β) άτοµα που αντιµετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ή υπήρξαν θύµατα συστηµατικών
ή γενικευµένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους·
‘µαζική εισροή’ σηµαίνει άφιξη στη ∆ηµοκρατία σηµαντικού αριθµού
εκτοπισµένων αλλοδαπών οι οποίοι προέρχονται από συγκεκριµένη χώρα ή
γεωγραφική περιοχή, ανεξαρτήτως του κατά πόσο η άφιξή τους υπήρξε
αυθόρµητη ή υποβοηθούµενη, ιδίως µέσω προγραµµάτων εκκένωσης.

5(α) του 241(Ι) του
2004.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε., L212,
07/08/2001 σ.12.

555674731

«Οδηγία 2001/55/ΕΚ» σηµαίνει την Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συµβουλίου, της
20ής Ιουλίου 2001, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής
προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων και µέτρα για τη
δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή και
την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόµων⋅

5(β) του 241(Ι) του (2) Η ∆ηµοκρατία εφαρµόζει την προσωρινή προστασία τηρώντας τα ανθρώπινα
2004. δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες και τις υποχρεώσεις της όσον αφορά

τη µη επαναπροώθηση που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 4 του
παρόντος Νόµου.

5(γ)(i) του 241(Ι) του (3)(α) Πρόσωπα που απολαύουν προσωρινής προστασίας έχουν δικαίωµα να
2004. υποβάλουν οποιαδήποτε στιγµή αίτηση. Για τον καθορισµό του κράτους µέλους

που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης εφαρµόζονται οι διατάξεις του
∆ουβλίνου. Ειδικότερα, υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου
προσώπου που απολαύει προσωρινής προστασίας είναι το κράτος µέλος το οποίο
αποδέχθηκε τη µεταφορά του προσώπου αυτού στο έδαφός του.

5(γ)(ii) του 241(Ι) του (β) Σε περίπτωση απόρριψης της ατοµικής αίτησης για την αναγνώριση της
2004. ιδιότητας του πρόσφυγα και µη παραχώρησης οποιουδήποτε άλλου είδους

προστασίας σε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στη ∆ηµοκρατία υπό καθεστώς
προσωρινής προστασίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5) του
παρόντος άρθρου, το πρόσωπο αυτό θα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό καθεστώς
προσωρινής προστασίας για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα για το οποίο
παραχωρείται η προστασία αυτή, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

5(γ)(iii) του 241(Ι) (γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης η εξέταση της οποίας διεκπεραιώνεται πριν
του 2004. το τέλος της περιόδου προσωρινής προστασίας, ο αιτητής εξακολουθεί να

απολαύει των δικαιωµάτων που απορρέουν από τον παρόντα Νόµο για πρόσωπα
που απολαύουν προσωρινής προστασίας µέχρι τη λήξη της εν λόγω περιόδου
δυνάµει των διατάξεων της Οδηγίας 2001/55/ΕΚ ή του άρθρου 20Γ του παρόντος
Νόµου, ανάλογα µε την περίπτωση.
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5(γ)(iii) του 241(Ι) (δ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης, η εξέταση της οποίας δεν διεκπεραιώνεται
του 2004. πριν το τέλος της περιόδου προσωρινής προστασίας, η εξέταση ολοκληρώνεται

µετά το τέλος της εν λόγω περιόδου, και για την περίοδο αυτή, ο αιτητής έχει τα
δικαιώµατα του αιτητή ασύλου.

5(γ)(iii) του 241(Ι) (ε) Η προσωρινή προστασία δεν προδικάζει τη αναγνώριση του καθεστώτος του
του 2004. πρόσφυγα.
5(δ) του 241(Ι) του (4) Ο Προϊστάµενος, µε απόφασή του, παραχωρεί το καθεστώς προσωρινής
2004. προστασίας σε όσα πρόσωπα εµπίπτουν στην κατηγορία προσώπων στην οποία

αναφέρεται η απόφαση του Συµβουλίου που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2001/55/ΕΚ ή του Υπουργικού Συµβουλίου που
λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20Β, τα οποία έχουν γίνει
δεκτά για είσοδο στη ∆ηµοκρατία ή βρίσκονται ήδη στη ∆ηµοκρατία για
σκοπούς προσωρινής προστασίας.

5(δ) του 241(Ι) του (5) Ο Προϊστάµενος δύναται να αποκλείει από την προσωρινή προστασία
2004. οποιοδήποτε πρόσωπο εµπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες προσώπων εφόσον

µετά από δέουσα διερεύνηση:

(α) Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι:
(i) ∆ιέπραξε έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα πολέµου ή έγκληµα κατά της
ανθρωπότητας, όπως αυτά ορίζονται από το διεθνές δίκαιο⋅
(ii) διέπραξε εκτός της ∆ηµοκρατίας, σοβαρό έγκληµα που δεν είναι πολιτικό,
πριν γίνει δεκτό στη ∆ηµοκρατία ως πρόσωπο που απολαύει προσωρινής
προστασίας. Η αυστηρότητα της αναµενόµενης δίωξης πρέπει να σταθµίζεται
ανάλογα µε τη φύση του εγκλήµατος για το οποίο είναι ύποπτο το συγκεκριµένο
άτοµο. Ιδιαίτερα σκληρές πράξεις, ακόµα και αν διαπράττονται µε υποτιθέµενο
πολιτικό στόχο, µπορούν να χαρακτηρίζονται ως σοβαρά εγκλήµατα που δεν
είναι πολιτικά:
Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν τόσο για τους συµµετέχοντες στο έγκληµα όσο
και για τους ηθικούς αυτουργούς⋅
(iii) έχει κριθεί ένοχο πράξεων που αντιβαίνουν στους σκοπούς και τις αρχές των
Ηνωµένων Εθνών.
(β) Υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να θεωρείται επικίνδυνο για την ασφάλεια της
∆ηµοκρατίας ή είναι επικίνδυνο για την κοινωνία, διότι έχει καταδικαστεί µε
αµετάκλητη απόφαση για ιδιαίτερα σοβαρό έγκληµα:
Νοείται ότι για την εξαίρεση από το καθεστώς του πρόσφυγα ή της
συµπληρωµατικής προστασίας ή της διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 και οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
δεν εξαιρούν οποιοδήποτε πρόσωπο από την εξέταση της αίτησης.
185190796

5(δ) του 241(Ι) του (6) Οι αναφερόµενοι στο εδάφιο (5) λόγοι αποκλεισµού πρέπει να θεµελιώνονται
2004. αποκλειστικά στην προσωπική συµπεριφορά του συγκεκριµένου προσώπου και

οι αποφάσεις ή τα µέτρα αποκλεισµού πρέπει να βασίζονται στην αρχή της
αναλογικότητας.

5(δ) του 241(Ι) του (7) Πρόσωπο το οποίο έχει αποκλειστεί δυνάµει του εδαφίου (5) από την
2004. προσωρινή προστασία, έχει δικαίωµα υποβολής διοικητικής προσφυγής ενώπιον

της Αναθεωρητικής Αρχής δυνάµει του άρθρου 28Ε.»⋅

Copyright © Leginet Ltd 2002-2005. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginetcy.com

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded
signatures against unauthorized use
5(ε) του 241(Ι) του (8) Καταργήθηκε.
2004.
5(ε) του 241(Ι) του (8Α) Καταργήθηκε.
2004.
5(ε) του 241(Ι) του (9) Καταργήθηκε.
2004.
5(ε) του 241(Ι) του (10) Καταργήθηκε.
2004.
5(ε) του 241(Ι) του (11) Καταργήθηκε.
2004.
6 του 241(Ι) του
2004.
Ύπαρξη, διάρκεια
και λήξη της
προσωρινής
προστασίας.

20Α.- (1) Η ύπαρξη µαζικής εισροής καθώς και η διάρκεια και η λήξη της
προσωρινής προστασίας αποφασίζεται από το Συµβούλιο σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που καθορίζονται στην Οδηγία 2001/55/ΕΚ.

(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή, για
υποβολή πρότασής της προς το Συµβούλιο, για να αποφασίσει για την ύπαρξη
µαζικής εισροής προσώπων καθώς και για παράταση της διάρκειας προσωρινής
προστασίας που έχει ήδη αποφασιστεί από το Συµβούλιο.
(3) Αίτηση του Υπουργικού Συµβουλίου που υποβάλλεται δυνάµει του εδαφίου
(2) πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) περιγραφή των ειδικών οµάδων προσώπων στα οποία θα παρέχεται
προσωρινή προστασία⋅
17772972

(β) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της προσωρινής προστασίας⋅
(γ) εκτίµηση του µεγέθους των µετακινήσεων των εκτοπισθέντων.
6 του 241(Ι) του
2004.
Παραχώρηση
προσωρινής
προστασίας σε
επιπρόσθετες
κατηγορίες
προσώπων.

20Β. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε απόφασή του που δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να επεκτείνει την προβλεπόµενη
από την απόφαση του Συµβουλίου προσωρινή προστασία, σε συµπληρωµατικές
κατηγορίες εκτοπισθέντων προσώπων πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στην
απόφαση του Συµβουλίου, τα οποία έχουν εκτοπισθεί για τους ίδιους λόγους
και από την ίδια χώρα ή περιοχή καταγωγής και σε τέτοια περίπτωση
κοινοποιεί αµέσως την απόφασή του στο Συµβούλιο και την Επιτροπή.

6 του 241(Ι) του
2004.
Λήξη της
προσωρινής
προστασίας που
παραχωρείται
δυνάµει του άρθρου
20Β.

20Γ.—(1) Προσωρινή προστασία που παραχωρείται δυνάµει του άρθρου 20Β,
λήγει µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία δύναται να συµπίπτει
µε τη λήξη της προσωρινής προστασίας που αποφασίζεται από το Συµβούλιο,
νοουµένου ότι βασίζεται στη διαπίστωση ότι η κατάσταση στη χώρα καταγωγής
επιτρέπει τον ασφαλή και µόνιµο επαναπατρισµό των ατόµων στα οποία έχει
χορηγηθεί προσωρινή προστασία, τηρουµένων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και των θεµελιωδών ελευθεριών καθώς και των υποχρεώσεων της ∆ηµοκρατίας
για µη επαναπροώθηση.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 20∆ και 20Ε, σε περίπτωση λήξης
της προσωρινής προστασίας που αποφασίζεται από το Συµβούλιο ή από το
Υπουργικό Συµβούλιο, ανάλογα µε την περίπτωση, εφαρµόζονται οι γενικοί
κανόνες του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµου (Κεφ. 105) όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

6 του 241(Ι) του
2004.

20∆.-(1) Η Υπηρεσία Ασύλου λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, όπως αυτά
καθορίζονται µε Κανονισµούς, για να καταστήσει εφικτό τον εκούσιο
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Εκούσιος
επαναπατρισµός.

επαναπατρισµό των ατόµων που απολαύουν προσωρινής προστασίας ή των
οποίων η προσωρινή προστασία έχει λήξει, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν
τον επαναπατρισµό τους στα πλαίσια σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
(2) Η Υπηρεσία Ασύλου παραχωρεί στα πρόσωπα τα οποία επιθυµούν τον
εκούσιο επαναπατρισµό όλες τις αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά µε την
κατάσταση στη χώρα καταγωγής τους, έτσι ώστε αυτά να έχουν πλήρη
επίγνωση των συνεπειών του προτιθέµενου επαναπατρισµού και για το σκοπό
αυτό δύναται να εισηγείται στο ∆ιευθυντή παραχώρηση της δυνατότητας
διερευνητικών επισκέψεων στη χώρα καταγωγής.
(3) Καθ’ όσο χρόνο η προσωρινή προστασία δεν έχει λήξει, ο ∆ιευθυντής,
λαµβάνοντας υπόψη την άποψη της Υπηρεσίας Ασύλου εξετάζει ευνοϊκά, µε
βάση τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής, τις αιτήσεις
επιστροφής στη ∆ηµοκρατία των ατόµων που απολαύουν προσωρινής
προστασίας, τα οποία έχουν ασκήσει το δικαίωµά τους για εκούσιο
επαναπατρισµό.
(4) Κατά τη λήξη της προσωρινής προστασίας, τα δικαιώµατα τα οποία
προβλέπονται στα άρθρα 20ΣΤ µέχρι 20Ι, παρατείνονται σε σχέση µε πρόσωπα
που απολάµβαναν προσωρινής προστασίας και επωφελούνται προγράµµατος
εκούσιου επαναπατρισµού µέχρι την ηµεροµηνία του επαναπατρισµού.

6 του 241(Ι) του
2004.
Αναγκαστικός
επαναπατρισµός.

794135332

20Ε.-(1) Πρόσωπα, των οποίων το καθεστώς προσωρινής προστασίας έχει
λήξει και τα οποία δεν έχουν δικαίωµα παραµονής δυνάµει οποιωνδήποτε
άλλων διατάξεων του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόµου,
επαναπατρίζονται αναγκαστικά, στα πλαίσια σεβασµού της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
(2) Σε περίπτωση αναγκαστικού επαναπατρισµού, ο ∆ιευθυντής, λαµβάνοντας
υπόψη την άποψη της Υπηρεσίας Ασύλου, εξετάζει επιτακτικούς
ανθρωπιστικούς λόγους που ενδέχεται να καθιστούν αδύνατο ή παράλογο τον
επαναπατρισµό σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και ειδικότερα δεν εκδίδεται
διάταγµα απέλασης εναντίον των πιο κάτω προσώπων, τα οποία απολάµβαναν
προσωρινής προστασίας –
(α) πρόσωπα τα οποία λόγω της κατάστασης της υγείας τους δεν µπορούν
λογικά να ταξιδέψουν ή θα υποστούν σοβαρές αρνητικές συνέπειες εάν
διακοπεί η θεραπεία τους και για όσο χρόνο βρίσκονται στην κατάσταση αυτή⋅
και
(β) οικογένειες µε ανήλικα τέκνα, τα οποία φοιτούν σε οποιοδήποτε σχολείο
στη ∆ηµοκρατία, µέχρι της ολοκλήρωσης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

6 του 241(Ι) του
2004.
∆ικαίωµα διαµονής
και πληροφόρηση.

20ΣΤ.-(1) Τα πρόσωπα που απολαύουν προσωρινής προστασίας έχουν
δικαίωµα διαµονής στη ∆ηµοκρατία και για το σκοπό αυτό τους παραχωρείται
από το ∆ιευθυντή άδεια διαµονής δυνάµει του περί Αλλοδαπών και
Μεταναστεύσεως Νόµου (Κεφ. 105) όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, η οποία ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστηµα καθορίζουν οι
αποφάσεις του Συµβουλίου ή του Υπουργικού Συµβουλίου, ανάλογα µε την
περίπτωση.
(2) Σε περίπτωση που το Συµβούλιο ή το Υπουργικό Συµβούλιο, ανάλογα µε
την περίπτωση, διατάξουν τη λήξη της προσωρινής προστασίας δυνάµει των
άρθρων 20Α και 20Γ αντίστοιχα, ο Προϊστάµενος µε απόφασή του ανακαλεί το
καθεστώς προσωρινής προστασίας και ο ∆ιευθυντής ανακαλεί την άδεια
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διαµονής, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει δικαίωµα διαµονής δυνάµει
οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόµου.
(3) Ο ∆ιευθυντής παρέχει στα πρόσωπα που γίνονται δεκτά να εισέλθουν στη
∆ηµοκρατία µε σκοπό την παροχή προσωρινής προστασίας, όλες τις
απαραίτητες διευκολύνσεις για να αποκτήσουν τις τυχόν απαιτούµενες
θεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των θεωρήσεων διέλευσης, οι οποίες
παρέχονται ατελώς.
(4) Η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει στα πρόσωπα που απολαύουν προσωρινής
προστασίας έγγραφο, σε γλώσσα κατανοητή από αυτά, στο οποίο εκτίθενται µε
σαφήνεια οι διατάξεις του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου
σχετικά µε την προσωρινή προστασία.
6 του 241(Ι) του
2004.
Προσωπικά
δεδοµένα
προσώπων υπό
καθεστώς
προσωρινής
προστασίας και
υποχρέωση
επανεισδοχής.
Πίνακας Ι.

20Ζ.-(1) Για σκοπούς αποτελεσµατικής εφαρµογής της απόφασης του
Συµβουλίου που λαµβάνεται δυνάµει της Οδηγίας 2001/55/ΕΚ, η Υπηρεσία
Ασύλου καταχωρεί τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που
απολαύουν προσωρινής προστασίας στη ∆ηµοκρατία, τα οποία αναφέρονται
στο σηµείο (α) του Πίνακα Ι.

330221593

(2) Η ∆ηµοκρατία δέχεται εκ νέου στο έδαφός της πρόσωπο το οποίο απολαύει
προσωρινής προστασίας, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό παραµένει ή
επιχειρεί να εισέλθει παράνοµα στο έδαφος άλλου κράτους µέλους κατά τη
χρονική περίοδο που καλύπτεται από την απόφαση του Συµβουλίου ή του
Υπουργικού Συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση, εκτός εάν έχει συναφθεί
µε οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος διµερής συµφωνία περί του αντιθέτου.
6 του 241(Ι) του
2004.
∆ικαιώµατα
προσώπων υπό
καθεστώς
προσωρινής
προστασίας.

20Η.-(1) Πρόσωπα που απολαύουν προσωρινής προστασίας έχουν δικαίωµα,
για περίοδο που δεν υπερβαίνει την περίοδο παραχώρησης προσωρινής
προστασίας –

(α) Να ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, τηρουµένης
οποιασδήποτε νοµοθεσίας της ∆ηµοκρατίας που εφαρµόζεται σε σχέση µε το
σχετικό επάγγελµα και τηρουµένου του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως
Νόµου (Κεφ. 105) όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:
Νοείται ότι πολίτες κράτους µέλους και αιτητές που λαµβάνουν επίδοµα
ανεργίας έχουν προτεραιότητα:
Νοείται περαιτέρω ότι σε σχέση µε τη µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα
εφαρµόζονται οι σχετικές νοµοθεσίες της ∆ηµοκρατίας αναφορικά µε την
αµοιβή και το σύστηµα κοινωνικών ασφαλίσεων⋅
(β) να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες και
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης⋅
(γ) να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο κατάλυµα για τη διαµονή τους ή να
λαµβάνουν το απαραίτητο δηµόσιο βοήθηµα δυνάµει των σχετικών νόµων της
∆ηµοκρατίας για να εξασφαλίζουν τη στέγασή τους⋅
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(δ) σε δηµόσιο βοήθηµα όταν δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και σε κοινωνική
βοήθεια δυνάµει των σχετικών νόµων της ∆ηµοκρατίας⋅
(ε) σε δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν
επαρκείς πόρους, η οποία µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου
(στ), περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πρώτες βοήθειες και την αναγκαία θεραπεία
ασθενειών⋅
(στ) σε αναγκαία ιατρική ή άλλη βοήθεια, εφόσον έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και
ειδικότερα οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή τα άτοµα που έχουν υποστεί
βασανιστήρια, βιασµούς ή άλλες σοβαρές µορφές ψυχικής, σωµατικής ή
σεξουαλικής βίας.
(2) Πρόσωπα υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας τα οποία δεν υπερβαίνουν
το 18ο έτος της ηλικίας τους έχουν πρόσβαση στο δηµόσιο εκπαιδευτικό
σύστηµα, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους πολίτες της ∆ηµοκρατίας.
63942790

(3) Ενήλικα πρόσωπα υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας έχουν πρόσβαση
στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα που ισχύει για ενήλικες στη ∆ηµοκρατία.
6 του 241(Ι) του
2004.
Οικογενειακή
επανένωση.

20Θ.-(1) Για τους σκοπούς τους παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις
οικογενειών που υφίσταντο ήδη στη χώρα καταγωγής και χωρίστηκαν λόγω
των συνθηκών µαζικής εισροής, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται ως µέλη
της οικογένειας:
(α) Ο/η σύζυγος του διαµένοντος, τα ανήλικα τέκνα του διαµένοντος ή του
συζύγου του, χωρίς διάκριση ως προς τα γεννηθέντα από ή χωρίς γάµο ή τα εξ
υιοθεσίας⋅
(β) άλλοι στενοί συγγενείς που ζουν µαζί ως τµήµα της οικογενειακής µονάδας
κατά τη χρονική στιγµή των γεγονότων που οδήγησαν στη µαζική εισροή και
που συντηρούνταν πλήρως ή κυρίως από το διαµένοντα κατά τη στιγµή εκείνη.
(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία τα χωρισµένα µέλη της οικογενείας
απολαύουν προσωρινής προστασίας σε διαφορετικά κράτη µέλη µεταξύ των
οποίων συγκαταλέγεται και η ∆ηµοκρατία, ο Προϊστάµενος, σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες αρχές των άλλων εµπλεκόµενων κρατών µελών και λαµβάνοντας
υπόψη τα άρθρα 25 και 26 της Οδηγίας 2001/55/ΕΚ, επανενώνει τα µέλη της
οικογένειας εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτά εµπίπτουν στην περιγραφή της
παραγράφου (α) του εδαφίου (1), λαµβάνοντας υπόψη την επιθυµία των εν
λόγω προσώπων και δύναται να επανενώνει τα µέλη της οικογένειας, εφόσον
διαπιστωθεί ότι αυτά εµπίπτουν στην περιγραφή της παραγράφου (β) του
εδαφίου (1), λαµβάνοντας υπόψη, βάσει κατά περίπτωση εξέτασης, τις
δυσκολίες που θα αντιµετώπιζαν εάν δεν πραγµατοποιείτο η επανένωση.
(3) Όταν ο διαµένων απολαύει προσωρινής προστασίας στη ∆ηµοκρατία και
ένα ή ορισµένα από τα µέλη της οικογένειάς του δεν βρίσκονται ακόµα σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος, ο Προϊστάµενος επανενώνει τα µέλη της
οικογένειας, τα οποία χρήζουν προστασίας, µε το διαµένοντα, στην περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι αυτά εµπίπτουν στην περιγραφή της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1), και δύναται να επανενώνει τα µέλη της οικογένειας που χρήζουν
προστασίας, µε το διαµένοντα, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτά εµπίπτουν στην
περιγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), λαµβάνοντας υπόψη, βάσει
κατά περίπτωση εξέτασης, τις δυσκολίες που θα αντιµετώπιζαν εάν δεν
πραγµατοποιείτο η επανένωση.
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(4) Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο Προϊστάµενος λαµβάνει
υπόψη το ύψιστο συµφέρον των παιδιών.
(5) Εφόσον ο Προϊστάµενος αποφασίσει την επανένωση της οικογένειας του
διαµένοντα στη ∆ηµοκρατία, ενηµερώνει το ∆ιευθυντή για την παραχώρηση
όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων στα µέλη της οικογένειας για να
αποκτήσουν τυχόν απαιτούµενες θεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων
θεωρήσεων διέλευσης.
(6)(α) Στα επανενωθέντα µέλη της οικογένειας, χορηγούνται άδειες διαµονής
δυνάµει του άρθρου 20ΣΤ του παρόντος Νόµου.
24339258

(β) Σε περίπτωση που ο Προϊστάµενος συγκατατεθεί στη µεταγωγή µελών της
οικογένειας σε άλλο κράτος µέλος για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης, µε
τη µεταγωγή των προσώπων αυτών στο άλλο κράτος µέλος η άδεια διαµονής
ανακαλείται από το ∆ιευθυντή και τερµατίζονται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις
της ∆ηµοκρατίας απορρέουν από τον παρόντα Νόµο σε σχέση µε τα εν λόγω
πρόσωπα.

Πίνακας Ι.

(7) Η Υπηρεσία Ασύλου, µετά από αίτηµα αρµόδιας αρχής άλλου κράτους
µέλους, παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως αυτές παρατίθενται στον
Πίνακα Ι, σχετικά µε το πρόσωπο που απολαύει προσωρινής προστασίας για τη
διεκπεραίωση ζητήµατος που ανακύπτει δυνάµει του παρόντος άρθρου.
(8) Απόφαση του Προϊσταµένου να µην επιτρέψει την επανένωση οικογένειας
προσώπου που απολαύει προσωρινής προστασίας υπόκειται σε διοικητική
προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής δυνάµει του άρθρου 28Ε.

6 του 241(Ι) του
2004.
Ασυνόδευτοι
ανήλικοι.

20Ι. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 10 και ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε άλλη διάταξη οποιουδήποτε άλλου νόµου, κατά τη διάρκεια της
προσωρινής προστασίας, ο ∆ιευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας
δύναται, εξασφαλίζοντας όπου αυτό είναι αναγκαίο τη συγκατάθεση ενήλικου
προσώπου και λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του παιδιού ανάλογα µε την
ηλικία του, να αναθέτει τη φροντίδα του ασυνόδευτου ανηλίκου:
(α) σε ενήλικους συγγενείς⋅
(β) σε οικογένεια υποδοχής⋅
(γ) σε κέντρα υποδοχής µε ειδική πρόβλεψη για ανηλίκους ή σε άλλα
καταλύµατα κατάλληλα για ανηλίκους⋅
(δ) στο άτοµο που ανέλαβε τη φροντίδα του τέκνου κατά τη φυγή.

6 του 241(Ι) του
2004.
Αλληλεγγύη µε
άλλα κράτη µέλη.

20ΙΑ.-(1) Η ∆ηµοκρατία υποδέχεται µε πνεύµα κοινοτικής αλληλεγγύης τα
πρόσωπα που είναι επιλέξιµα για προσωρινή προστασία και για το σκοπό αυτό
το Υπουργικό Συµβούλιο καθορίζει αριθµητικά τις δυνατότητες της
∆ηµοκρατίας για υποδοχή των εν λόγω προσώπων τις οποίες κοινοποιεί µέσω
της Υπηρεσίας Ασύλου στο Συµβούλιο και την Επιτροπή για συµπερίληψή τους
στην απόφαση του Συµβουλίου που εκδίδεται δυνάµει της Οδηγίας
2001/55/ΕΚ.
95969676

(2) Η Υπηρεσία Ασύλου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους διεθνείς
οργανισµούς διασφαλίζει ότι πρόσωπα τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες
προσώπων που ορίζονται στην απόφαση του Συµβουλίου και τα οποία δεν
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έχουν ακόµη φθάσει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έχουν εκφράσει την επιθυµία
τους να γίνουν δεκτά στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας.
(3) Κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής προστασίας, η Υπηρεσία Ασύλου
συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών για τη µεταφορά
της διαµονής των προσώπων που απολαύουν προσωρινής προστασίας από το
ένα κράτος µέλος στο άλλο, νοουµένου ότι τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα έχουν
παραχωρήσει τη γραπτή συγκατάθεσή τους σε αυτή τη µεταγωγή.
(4) Η Υπηρεσία Ασύλου γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών
µελών τις αιτήσεις µεταγωγής και ταυτόχρονα τις κοινοποιεί στην Επιτροπή και
την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.
(5) Σε περίπτωση υποβολής αίτηση µεταγωγής από τις αρµόδιες αρχές άλλου
κράτους µέλους προς τη ∆ηµοκρατία, η Υπηρεσία Ασύλου γνωστοποιεί στο
οικείο κράτος µέλος τις δυνατότητες υποδοχής των µεταφερόµενων προσώπων.
(6) Σε περίπτωση µεταγωγής προσώπου που απολαύει προσωρινής προστασίας
από τη ∆ηµοκρατία σε άλλο κράτος µέλος, η άδεια διαµονής ανακαλείται από
το ∆ιευθυντή και τερµατίζονται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν από τον
παρόντα Νόµο σε σχέση µε το εν λόγω πρόσωπο.
Πίνακας ΙΙ.

6 του 241(Ι) του
2004.
∆ιοικητική
συνεργασία.

(7) Η Υπηρεσία Ασύλου χρησιµοποιεί το υπόδειγµα άδειας διέλευσης που
παρατίθεται στον Πίνακα ΙΙ για τη µεταγωγή προσώπων που απολαύουν
προσωρινής προστασίας.
20ΙΒ. Η Υπηρεσία Ασύλου είναι η αρµόδια αρχή για τη διοικητική συνεργασία
µε την Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών και
αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε σχέση µε την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος Νόµου και της Οδηγίας 2001/55/ΕΚ αναφορικά µε την προσωρινή
προστασία, και για το σκοπό αυτό, διαβιβάζει τακτικά και το ταχύτερο δυνατό
δεδοµένα σχετικά µε τον αριθµό των προσώπων που απολαύουν προσωρινής
προστασίας καθώς και κάθε πληροφορία για τις εθνικές, νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που συνδέονται µε την εφαρµογή του
παρόντος Νόµου και της Οδηγίας 2001/55/ΕΚ.».
ΜΕΡΟΣ IV
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

∆ικαιώµατα 21.—(1) Πρόσωπο, το οποίο αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας δυνάµει του Νόµου
προσφύγων. αυτού —

(α) Έχει δικαίωµα —
(i) για δίκαιη µεταχείριση, χωρίς διάκριση λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας,
ιδιότητας µέλους συγκεκριµένου κοινωνικού συνόλου, πολιτικών αντιλήψεων ή
χώρας ιθαγένειας,
(ii) να µεταφέρει περιουσιακά στοιχεία στη ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε τους
εκάστοτε ισχύοντες νόµους και κανονισµούς,
(iii) να εκδηλώνει και να ασκεί ελεύθερα τα θρησκευτικά του καθήκοντα,
(β) τυγχάνει της ίδιας µεταχείρισης, που παρέχεται στους πολίτες της
∆ηµοκρατίας δυνάµει των σχετικών νόµων και κανονισµών όσον αφορά —
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(i) τη στοιχειώδη εκπαίδευση,
(ii) την ελεύθερη πρόσβαση στα δικαστήρια της ∆ηµοκρατία και εξαίρεση από
την απαίτηση για παροχή εγγυήσεως για τα δικαστικά έξοδα (cautio judicatum
solvi),
(iii) το σύστηµα τροφοδοσίας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
(iv) το δηµόσιο βοήθηµα,
(v) την κοινωνική ασφάλιση,
(vi) την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας,
710118949

7 του 241(Ι) του (vii) τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε περίπτωση που δεν έχει
2004. επαρκείς πόρους.

(γ) τυγχάνει της ευνοϊκότερης δυνατής µεταχείρισης, η οποία, εν πάση
περιπτώσει δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που δίνεται σε αλλοδαπούς
που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες δυνάµει των σχετικών νόµων και
κανονισµών όσον αφορά —
(i) το δικαίωµα εκπαίδευσης, άλλης από τη στοιχειώδη εκπαίδευση, ιδιαίτερα
όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την αναγνώριση αλλοδαπών
σχολικών πιστοποιητικών, διπλωµάτων και πτυχίων, την απαλλαγή από την
πληρωµή διδάκτρων και τη χορήγηση υποτροφιών,
(ii) το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, και
20(α) του 53(Ι) του (iii) ∆ιαγράφηκε.
2003.

(δ) τυγχάνει της ίδιας µεταχείρισης, που δίδεται σε αλλοδαπούς που βρίσκονται
κάτω από τις ίδιες συνθήκες, δυνάµει των σχετικών νόµων και κανονισµών σε
ό,τι αφορά —
(i) το δικαίωµα επιλογής του τόπου διαµονής του και ελεύθερης διακίνησης εντός
της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας,
(ii) το δικαίωµα κτήσης ή κατοχής περιουσίας και άλλα δικαιώµατα παρόµοιας
φύσης, καθώς επίσης το δικαίωµα εκµίσθωσης, µίσθωσης και σύναψης
συµβολαίων, που έχουν σχέση µε ακίνητη περιουσία,
(iii) το δικαίωµα να ασχολείται µε τη γεωργία, βιοµηχανία, βιοτεχνία και εµπόριο
και να εγκαθιδρύει εµπορικές και βιοµηχανικές εταιρείες,
(iv) το δικαίωµα, στους κατόχους αναγνωρισµένων από τις αρµόδιες αρχές της
∆ηµοκρατίας πτυχίων, να είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλει οποιουσδήποτε περιορισµούς
ήθελε κρίνει αναγκαίους κατά την άσκηση των δικαιωµάτων που αναφέρονται
στο εδάφιο (1) για λόγους δηµόσιου συµφέροντος και στην έκταση που αυτοί
επιτρέπονται από το διεθνές δίκαιο.
20(β) του 53(Ι) του (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος ‘κάτω από τις ίδιες συνθήκες’
2003. σηµαίνει ότι οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ο αναγνωρισµένος πρόσφυγας θα

έπρεπε να πληρούσε για την απόλαυση του σχετικού δικαιώµατος, σε περίπτωση
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που αυτός δεν ήταν πρόσφυγας, θα πρέπει να πληρούνται από αυτόν, µε εξαίρεση
τις προϋποθέσεις του από την φύση τους ο πρόσφυγας δεν µπορεί να
εκπληρώσει.
21 του 53(Ι) του
2003.
Εξαίρεση από την
αρχή της
αµοιβαιότητας.

21Α.— Μετά τη συµπλήρωση τριετούς νόµιµης παραµονής στη ∆ηµοκρατία,
πρόσωπα τα οποία αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, τυγχάνουν της ίδιας
µεταχείρισης που παρέχεται στους πολίτες της ∆ηµοκρατίας όσον αφορά τα
δικαιώµατα που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του
άρθρου 21.

21 του 53(Ι) του
2003.
∆ικαίωµα
απασχόλησης σε
επικερδή εργασία.

21Β. Πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας δυνάµει του παρόντος
Νόµου, τυγχάνει της ίδιας µεταχείρισης που παρέχεται στους πολίτες της
∆ηµοκρατίας δυνάµει των σχετικών νόµων και κανονισµών αναφορικά µε το
δικαίωµα απασχόλησης σε επικερδή εργασία.

21 του 53(Ι) του
2003.
Παραχώρηση
διοικητικής βοήθειας.

21Γ.—(1) Όταν η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος από αναγνωρισµένο
πρόσφυγα κανονικά απαιτεί τη συνδροµή των αρχών άλλου κράτους στις οποίες
ο ίδιος δεν έχει πρόσβαση, οι καθ’ ύλην αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές της
∆ηµοκρατίας, µεριµνούν είτε για την παροχή αυτής της συνδροµής από τις ίδιες,
είτε από οποιαδήποτε διεθνή αρχή.
(2) Οι αρχές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) χορηγούν ή µεριµνούν για τη
χορήγηση, κάτω από τον έλεγχό τους, στους αναγνωρισµένους πρόσφυγες,
εγγράφων ή πιστοποιητικών τα οποία κανονικά χορηγούνται σε αλλοδαπούς από
τις εθνικές τους αρχές ή µέσω τους.
(3) Τα έγγραφα ή πιστοποιητικά που χορηγούνται µε τον πιο πάνω τρόπο
υποκαθιστούν τα έγγραφα που χορηγούνται στους αλλοδαπούς από τις εθνικές
τους αρχές ή µέσω τους και ισχύουν µέχρι απόδειξης του αντιθέτου.
(4) Με την επιφύλαξη ειδικής µεταχείρισης, η οποία ισχύει στις περιπτώσεις
απόρων, δύναται να επιβληθούν τέλη για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο, τα οποία πρέπει να είναι ανάλογα µε τα τέλη που επιβάλλονται σε
πολίτες της ∆ηµοκρατίας σε παρόµοιες περιπτώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23.
(5) Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δε θίγουν τα όσα διαλαµβάνονται στο
άρθρο 22.

∆ελτίο ταυτότητας 22.—(1) Εκδίδεται και παραδίδεται επί αποδείξει σε πρόσφυγα δελτίο
και ταξιδιωτικά ταυτότητας πρόσφυγα.
έγγραφα.

(2) Εκδίδονται και παραδίδονται επί αποδείξει σε πρόσφυγα ταξιδιωτικά έγγραφα
πρόσφυγα, εκτός αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης.
Φορολογικές 23. ∆εν επιβάλλονται σε πρόσφυγες φόροι, επιβαρύνσεις ή τέλη οποιασδήποτε
επιβαρύνσεις σε φύσης ψηλότεροι από αυτά που επιβάλλονται, σε ανάλογες περιπτώσεις, στους
πρόσφυγες. πολίτες της ∆ηµοκρατίας.
Υποχρεώσεις 24.—(1) Πρόσφυγας οφείλει να υπακούει στο Σύνταγµα, στους νόµους και
προσφύγων. κανονισµούς της ∆ηµοκρατίας.

(2) ∆εν επιτρέπεται σε πρόσφυγα να συµµετέχει σε δραστηριότητες, οι οποίες
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη της ∆ηµοκρατίας ή είναι
δυνατό να βλάψουν το δηµόσιο συµφέρον.
(3) Πρόσφυγας δε συµµετέχει σε δραστηριότητες, οι οποίες είναι αντίθετες προς
τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.
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Οικογένεια 25.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, παρέχεται άσυλο σε
πρόσφυγα. µέλη της οικογένειας του πρόσφυγα, τα οποία εισέρχονται στη ∆ηµοκρατία

ταυτόχρονα µε τον πρόσφυγα ή µεταγενέστερα.

(2) Μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα, που δε το συνοδεύουν κατά την είσοδο
του στη ∆ηµοκρατία και που δε βρίσκονται µαζί του λόγω των καταστάσεων, που
τον οδήγησαν στην υποβολή αίτησης για αναγνώριση του ως πρόσφυγα,
δικαιούνται να επανασυνδεθούν µαζί του στη ∆ηµοκρατία, εφόσον ο ίδιος το
ζητήσει. Για το σκοπό αυτό και αφού αποδειχθεί η συγγένεια τους µε τον
πρόσφυγα, εκδίδεται γι’ αυτούς άδεια εισόδου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το
οποίο είναι απαραίτητο για να ταξιδεύσουν και να εισέλθουν στη ∆ηµοκρατία.
(3) Μέλος της οικογένειας πρόσφυγα, θεωρείται το ίδιο πρόσφυγας, και
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 6, διατηρεί την ιδιότητα αυτή και µετά
που έπαυσε να είναι µέλος της οικογένειας του πρόσφυγα, λόγω γάµου,
διαζυγίου, θανάτου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(4) Για σκοπούς του άρθρου αυτού "µέλος της οικογένειας πρόσφυγα"
σηµαίνει—
(α) τον ή τη σύζυγο του πρόσφυγα,
(β) ανήλικα τέκνα του πρόσφυγα,
(γ) τον πατέρα και µητέρα του πρόσφυγα, εάν είναι εξαρτώµενοι από αυτόν,
(δ) σε περίπτωση ανήλικου πρόσφυγα, τον πατέρα και τη µητέρα του.
22 του 9(Ι) του 2004
ΜΕΡΟΣ V
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Υπηρεσία Ασύλου. 26.—(1) Εγκαθιδρύεται Υπηρεσία Ασύλου, στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία

εξετάζει και αποφασίζει επί αιτήσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου και ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα που της χορηγείται δυνάµει του
παρόντος Νόµου.
(2) Η Υπηρεσία Ασύλου, προβαίνει στη σύσταση Γραφείου, για σκοπούς τήρησης
σχετικού αρχείου και συλλογής πληροφοριών για θέµατα προσφύγων.

Άλλες αρµοδιότητες 27.—(1) Επιπρόσθετα από την εξουσία, που παρέχεται στην Υπηρεσία Ασύλου
της Υπηρεσίας δυνάµει του άρθρου 26, η Υπηρεσία Ασύλου έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
Ασύλου.

(α) Συντονίζει τις ενέργειες όλων των εµπλεκοµένων αρχών της ∆ηµοκρατίας για
την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου·
(β) διοργανώνει σεµινάρια και προγράµµατα επιµόρφωσης σε θέµατα διεθνούς
προστασίας, ασύλου και προσφύγων για τους λειτουργούς που χειρίζονται τέτοια
θέµατα σε όλες τις εµπλεκόµενες αρχές της ∆ηµοκρατίας·
(γ) εκδίδει οδηγίες, εγκυκλίους και κατευθυντήριες γραµµές για θέµατα, τα οποία
ρυθµίζονται στον παρόντα Νόµο ή στη Σύµβαση ή σε Κοινοτικούς Κανονισµούς ή
Αποφάσεις των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε πορίσµατα της
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Εκτελεστικής Επιτροπής της Υπάτης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες ή σε σχετικά ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών ή άλλων διεθνών
οργανισµών·
(δ) συντονίζει και εποπτεύει τη διαχείριση και λειτουργία χώρων υποδοχής
προσφύγων·
(ε) παρακολουθεί την εξέλιξη του κεκτηµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
τοµέα του ασύλου και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις στον Υπουργό για τις
τοποθετήσεις του Υπουργείου ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(στ) διαχειρίζεται, σε σχέση µε τη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων, την εφαρµογή
του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 2725/2000 του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2000
σχετικά µε τη θέσπιση του "Eurodac" για την αντιπαραβολή αποτυπωµάτων για
την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης του ∆ουβλίνου και του Κανονισµού
(ΕΚ) αρ.407/2002 του Συµβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 που θεσπίζει
ορισµένους κανόνες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 2725/2000 σχετικά µε
τη θέσπιση του "Eurodac" για την αντιπαραβολή αποτυπωµάτων για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης του ∆ουβλίνου·
(ζ) διαχειρίζεται την εφαρµογή των διατάξεων του ∆ουβλίνου·
(η) διαχειρίζεται την εφαρµογή της Απόφασης του Συµβουλίου 2000/596/ΕΚ της
28ης Σεπτεµβρίου 2000 για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους
Πρόσφυγες, και των Αποφάσεων της Επιτροπής 2001/275/ΕΚ της 18ης
∆εκεµβρίου 2001 για την υλοποίηση της Απόφασης για την Ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων σχετικά µε θέµατα διαχείρισης, συστήµατα
ελέγχου και διαδικασίες για χρηµατοοικονοµικές διορθώσεις σχετικά µε τις
δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων, και
2002/307/ΕΚ της 20ης Απριλίου 2001 για την υλοποίηση της Απόφασης για την
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων σχετικά µε την επιλεξιµότητα για
χρηµατοδότηση και έκθεση υλοποίησης στα πλαίσια δράσεων που
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων·
(θ) υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις και προτάσεις αναφορικά µε θέµατα
πολιτικής στους τοµείς της αρµοδιότητας της.
(2) Ο Προϊστάµενος ενηµερώνει οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο για τον
τρόπο πρόσβασης στις αναφερόµενες στην παράγραφο (η) πράξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ίδρυση και διορισµός 28.—(1) Εγκαθιδρύεται Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων, µε εξουσία και
της Αναθεωρητικής αρµοδιότητα την εξέταση διοικητικών προσφυγών που ασκούνται από αιτητές
Αρχής. κατά των αποφάσεων του Προϊστάµενου της Υπηρεσίας Ασύλου και του

∆ιευθυντή σε σχέση µε απέλαση προσώπων υπό διεθνή προστασία ή µε καθεστώς
προσωρινής διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

(2) Η Αναθεωρητική Αρχή αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο µέλη που
διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. Ο διορισµός του Προέδρου και των
µελών της Αναθεωρητικής Αρχής δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.
(3) Η Αναθεωρητική Αρχή είναι ανεξάρτητη αρχή και δεν υπάγεται σε Υπουργείο,
Τµήµα ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας.
Όροι διορισµού, 28Α.—(1) Ως Πρόεδρος και µέλη της Αναθεωρητικής Αρχής διορίζονται πρόσωπα
αµοιβής και σύνταξης ανωτάτου ηθικού και επαγγελµατικού επιπέδου, µε πείρα στα θέµατα διεθνούς
Προέδρου και Μελών
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της Αναθεωρητικής προστασίας, προσφύγων και ασύλου.
Αρχής.

(2) Ο Πρόεδρος και ένα τουλάχιστον µέλος είναι νοµοµαθείς.
(3) Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αναθεωρητικής Αρχής διορίζονται για πενταετή
θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται για περαιτέρω πενταετείς θητείες,
νοουµένου ότι ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αναθεωρητικής Αρχής δεν υπηρετούν
πέραν της ηλικίας των 68 ετών.
(4) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Πρόεδρος και τα µέλη της
Αναθεωρητικής Αρχής απαγορεύεται—
(α) Να αποδέχονται ή να διατηρούν—
(i) απασχόληση σε εργασία, αξίωµα ή θέση, της οποία οι απολαβές τελούν υπό τον
έλεγχο της ∆ηµοκρατίας,
(ii) είτε δηµόσια θέση είτε θέση ή ιδιότητα σε δήµο ή νοµικό πρόσωπο ή
οργανισµό δηµοσίου δικαίου·
(β) να αποδέχονται ή να διατηρούν απασχόληση, σε εργασία, αξίωµα ή θέση στον
ιδιωτικό τοµέα είτε έναντι απολαβών οποιασδήποτε µορφής είτε υπό περιστάσεις,
στις οποίες εύλογα αναµένεται η καταβολή απολαβών οποιασδήποτε µορφής,
ανεξάρτητα εάν όντως καταβάλλονται ή όχι.
(5) Ο Πρόεδρος και έκαστο µέλος της Αναθεωρητικής Αρχής έχει τέτοιες
απολαβές και επιδόµατα ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο στο
έγγραφο διορισµού του.
(6) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να καθορίζει, µε απόφασή του, την πληρωµή
επιδοµάτων, φιλοδωρηµάτων ή σύνταξης, προς ή σε σχέση µε πρόσωπο που
υπηρέτησε ως Πρόεδρος ή µέλος της Αναθεωρητικής Αρχής.
Κένωση θέσεως. 28Β.—(1) Η θέση του Προέδρου ή µέλους της Αναθεωρητικής Αρχής, κενούται—

(α). Σε περίπτωση θανάτου·
(β) σε περίπτωση παραίτησης, η οποία υποβάλλεται γραπτώς στο Υπουργικό
Συµβούλιο·
(γ) σε περίπτωση παύσης του από το Υπουργικό Συµβούλιο κατά τα
διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (2).
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, δύναται να παύει τον Πρόεδρο ή
οποιοδήποτε µέλος της Αναθεωρητικής Αρχής, για οποιοδήποτε από τους
ακόλουθους λόγους:
(α) Λόγω καταδίκης του κατόχου της θέσης για ποινικό αδίκηµα, το οποίο ενέχει
έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα·
(β) λόγω επιβολής στον κάτοχο της θέσης της ποινής της φυλάκισης για την τέλεση
ποινικού αδικήµατος·
(γ) λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή πνευµατικής ή σωµατικής ανικανότητας, η οποία
καθιστά τον κάτοχο της θέσης ανίκανο να εκπληρώνει επαρκώς τις αρµοδιότητες,
εξουσίες ή καθήκοντα του για το υπόλοιπο της θητείας του·
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(δ) λόγω παράβασης ή παράλειψης συµµόρφωσης του κατόχου της θέσης µε
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στο άρθρο 28Α(4)·
(3) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή µέλους της Αναθεωρητικής Αρχής
κενούται πριν από τη λήξη της θητείας της Αναθεωρητικής Αρχής, το Υπουργικό
Συµβούλιο προβαίνει, µετά από σύσταση του Υπουργού, στο διορισµό νέου
Προέδρου ή µέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχοµένου,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 28Α(1) και (2).
Προσωρινή 28Γ. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος ή µέλος της Αναθεωρητικής Αρχής
αντικατάσταση. κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, για οποιοδήποτε λόγο, το

Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από σύσταση του Υπουργού, διορίζει προσωρινά
αντικαταστάτη του Προέδρου ή του µέλους αυτού, και τέτοιος διορισµός λήγει
πάραυτα µε την επιστροφή του προσωρινά αντικατασταθέντος Προέδρου ή µέλους,
για άσκηση των καθηκόντων του:
Νοείται ότι µέλος της Αναθεωρητικής Αρχής δύναται να διοριστεί προσωρινά ως
Πρόεδρος δυνάµει του παρόντος άρθρου.

Εξουσίες Προέδρου. 28∆. Ο Πρόεδρος—

(α) Προΐσταται της Αναθεωρητικής Αρχής·
(β) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 28Ε (3) και (4), αναθέτει την
εξέταση διοικητικών προσφυγών σε µέλος της Αναθεωρητικής Αρχής ή την
παραπέµπει στην ολοµέλεια της εν λόγω Αρχής·
(γ) αναθέτει, σε συνεννόηση µε το Γραµµατέα, τη διερεύνηση των διοικητικών
προσφυγών σε αρµόδιους λειτουργούς·
(δ) συγκαλεί την Αναθεωρητική Αρχή σε ολοµέλεια όποτε αυτό είναι αναγκαίο
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου·
(ε) µεριµνά για την άσκηση των κατά νόµο αρµοδιοτήτων της Αναθεωρητικής
Αρχής·
(στ) εκπροσωπεί την Αναθεωρητική Αρχή ενώπιον των δικαστικών ή άλλων
αρχών.
Αρµοδιότητες και
εξουσίες
Αναθεωρητικής
Αρχής.
8 του 241(Ι) του
2004.

330622494

28Ε.—(1) Οποιαδήποτε αρνητική απόφαση του Προϊστάµενου που λαµβάνεται
δυνάµει των άρθρων 5, 6, 11Β, 12∆, 13, 16Α, 19, 19Α, 20 και 20Θ του παρόντος
νόµου και οποιαδήποτε απόφαση του ∆ιευθυντή, που λαµβάνεται δυνάµει του
άρθρου 29, υπόκειται σε διοικητική προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής.
(2) Η Αναθεωρητική Αρχή, µετά την εξέταση της διοικητικής προσφυγής αιτητή,
εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση µε την οποία επικυρώνει ή ακυρώνει και
τροποποιεί την απόφαση του Προϊστάµενου ή του ∆ιευθυντή.
(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), κάθε µέλος της
Αναθεωρητικής Αρχής δύναται να ασκεί τις δυνάµει του παρόντος Νόµου
αρµοδιότητες της Αναθεωρητικής Αρχής από µόνο του.
(4) Η Αναθεωρητική Αρχή, εξετάζει και αποφασίζει επί διοικητικών προσφυγών σε
ολοµέλεια, εναντίον αποφάσεων(α) Του Προϊσταµένου για αποκλεισµό αιτητή από το καθεστώς του πρόσφυγα ή
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της συµπληρωµατικής προστασίας ή της διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 5·
(β) του Προϊσταµένου για ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του
καθεστώτος συµπληρωµατικής προστασίας δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 6 ή
του καθεστώτος διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους δυνάµει των διατάξεων του
άρθρου 19Α·
(γ) του ∆ιευθυντή για απέλαση πρόσφυγα ή προσώπου µε καθεστώς
συµπληρωµατικής προστασίας ή προσώπου µε καθεστώς διαµονής για
ανθρωπιστικούς λόγους δυνάµει του άρθρου 29.
(5) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αναθεωρητική Αρχή εξετάζει διοικητική
προσφυγή σε ολοµέλεια, οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε πλειοψηφία.
Προθεσµίες υποβολής 28ΣΤ.—(1) Η διοικητική προσφυγή ασκείται µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από
διοικητικής την ηµεροµηνία που λαµβάνει γνώση της απόφασης του Προϊσταµένου ο αιτητής,
προσφυγής. στις περιπτώσεις εξέτασης της αίτησης µε την ταχύρυθµη διαδικασία εξέτασης

αιτήσεων του άρθρου 12∆.

(2) Η διοικητική προσφυγή ασκείται µέσα σε είκοσι εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία που λαµβάνει γνώση της απόφασης του Προϊσταµένου ή του
∆ιευθυντή ο αιτητής, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εκτός των αναφερόµενων στο
εδάφιο (1).
∆ιαδικασίες ενώπιον 28Ζ.—(1) Οι διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής δύνανται να είναι
της Αναθεωρητικής τόσο γραπτές όσο και ακροαµατικές.
Αρχής.

(2) Η Αναθεωρητική Αρχή εξετάζει κάθε διοικητική προσφυγή ύστερα από
διερεύνηση της υπόθεσης από αρµόδιο λειτουργό, ο οποίος της υποβάλλει σχετική
έκθεση.
(3) Τόσο η Αναθεωρητική Αρχή όσο και ο αρµόδιος λειτουργός δύνανται να
καλούν τον αιτητή σε προσωπική συνέντευξη.
(4) Η Αναθεωρητική Αρχή, κατά την εξέταση της διοικητικής προσφυγής δύναται,
σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιµο, να αποφασίσει τη διεξαγωγή ακροαµατικής
διαδικασίας στην οποία έχει την εξουσία να καλεί ενώπιον της:
(α) Τον αιτητή·
(β) οποιουσδήποτε εµπειρογνώµονες ήθελε αποφασίσει·
(γ) τον αρµόδιο λειτουργό της Αναθεωρητικής Αρχής.
(δ) εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ασύλου.
(5) Οι ακροαµατικές διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής γίνονται σε
κλειστές συνεδριάσεις.
(6) Σε περίπτωση που ο αιτητής υποβάλλει νέα στοιχεία, η Αναθεωρητική Αρχή
δύναται είτε να καλεί τον αιτητή σε προσωπική συνέντευξη, είτε να καλεί τον
αιτητή σε ακροαµατική διαδικασία, όπως αυτή ήθελε κρίνει σκόπιµο:
Νοείται ότι το κατά πόσον στοιχεία που υποβάλλονται από τον αιτητή αποτελούν
νέα στοιχεία, κρίνεται από την Αναθεωρητική Αρχή.
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(7) Η Αναθεωρητική Αρχή δύναται να ρυθµίζει περαιτέρω θέµατα που άπτονται
των διαδικασιών της, µε εσωτερικούς της κανονισµούς, οι οποίοι δηµοσιεύονται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
Έκδοση απόφασης 28Η.—(1) Η Αναθεωρητική Αρχή εκδίδει την απόφαση της µέσα σε δεκαπέντε
Αναθεωρητικής ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής στις περιπτώσεις του άρθρου
Αρχής. 28ΣΤ(1).

(2) Η Αναθεωρητική Αρχή εκδίδει την απόφαση της στο συντοµότερο δυνατό
χρονικό διάστηµα από την υποβολή της διοικητικής προσφυγής, στις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 28ΣΤ(2).
Βασικές αρχές που 28Θ.—(1) Με την υποβολή της διοικητικής προσφυγής ο αιτητής, ενηµερώνεται
διέπουν τη λειτουργία γραπτώς για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση µε τις διαδικασίες
και τις διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής.
της Αναθεωρητικής
Αρχής.

(2) Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής,
παρέχονται στον αιτητή δωρεάν υπηρεσίες διερµηνέα, όπου αυτό είναι αναγκαίο,
και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι αυτό είναι πάντοτε
αναγκαίο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αναθεωρητική Αρχή καλεί τον αιτητή
σε προσωπική συνέντευξη ή σε ακροαµατική διαδικασία.
(3) Κατά τη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης, κανένα άλλο πρόσωπο δεν
δύναται να παρευρίσκεται εκτός από την Αναθεωρητική Αρχή ή τον αρµόδιο
λειτουργό, ανάλογα µε την περίπτωση, τον αιτητή, το δικηγόρο ή το νοµικό
σύµβουλο του αιτητή, τον κηδεµόνα ανηλίκου, όπου αυτό·εφαρµόζεται, και του
τυχόν απαραίτητου διερµηνέα, εκτός εάν άλλως ζητήσει ο ίδιος ο αιτητής.
(4) Καθ’ όλη τη διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, ο αιτητής έχει
δικαίωµα να εκπροσωπείται από το δικηγόρο του ή το νοµικό του σύµβουλο.
(5) Τόσο η υποβολή διοικητικής προσφυγής όσο και οποιαδήποτε στοιχεία σε
σχέση µε τη διοικητική προσφυγή έχει στην κατοχή της η Αναθεωρητική Αρχή
παραµένουν εµπιστευτικά και σε καµία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται στις αρχές
της χώρας ιθαγένειας του αιτητή ούτε και ζητείται από αυτές οποιαδήποτε
πληροφορία σε σχέση µε τον αιτητή.
(6) Ο αιτητής και ο δικηγόρος ή ο νοµικός του σύµβουλος έχουν δικαίωµα
ελεύθερης πρόσβασης στον πλήρη φάκελο του αιτητή σε σχέση µε την αίτησή του
και τη διοικητική του προσφυγή.
(7) Όλες οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής είναι γραπτές και δεόντως
αιτιολογηµένες, αποστέλλονται στον αιτητή και κοινοποιούνται στην Υπηρεσία
Ασύλου και στο ∆ιευθυντή, για τη λήψη όλων των κατάλληλων µέτρων για
εκτέλεση της απόφασης, ανάλογα µε την περίπτωση.
(8) Ο εκπρόσωπος της Υπάτης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες έχει πρόσβαση στις αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής µετά από
υποβολή σχετικού αιτήµατος προς αυτήν.

Γραφείο της 28Ι.—(1) Η Αναθεωρητική Αρχή διαθέτει Γραφείο, το προσωπικό του οποίου
Αναθεωρητικής περιλαµβάνει το Γραµµατέα και αρµόδιους λειτουργούς.
Αρχής.

(2) Τα µέλη του προσωπικού του Γραφείου ενεργούν σύµφωνα µε τις εντολές και
οδηγίες της Αναθεωρητικής Αρχής.
(3) Τα µέλη του προσωπικού της Αναθεωρητικής Αρχής είναι µέλη της δηµόσιας
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υπηρεσίας και διορίζονται όπως προβλέπεται στους περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας

1 του 1990 Νόµους του 1990 µέχρι (Αρ. 3) του 2003.
71 του 1991
211 του 1991
27(I) του 1994
83(I) του 1995
60(I) του 1996
109(I) του 1996
69(I) του 2000
156(Ι)του2000
4(I) του 2001
94(I) του 2003
128(I) του 2003
183(I) του 2003.

(4) Οι αρµόδιοι λειτουργοί διερευνούν διοικητικές προσφυγές, οι οποίες τους
ανατίθενται από το Γραµµατέα σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο, και υποβάλλουν
έκθεση προς την Αναθεωρητική Αρχή.

(5) Ο Γραµµατέας της Αρχής είναι υπεύθυνος για το συντονισµό και τη σωστή
λειτουργία του Γραφείου της Αναθεωρητικής Αρχής και ενεργεί σύµφωνα µε τις
οδηγίες που δίνονται σε αυτόν από τον Πρόεδρο της Αναθεωρητικής Αρχής.
(6) Ο Γραµµατέας και οι αρµόδιοι λειτουργοί δύνανται να παρίστανται στις
συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής και να ενηµερώνουν ή να εκφράζουν την
άποψη τους προς την Αναθεωρητική Αρχή αναφορικά µε θέµατα που τους έχουν
ανατεθεί.».
ΜΕΡΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
23(α) του 9(Ι) του
2004.
23(α) του 53(Ι) του
2003.
23(β) του 53(Ι) του
2003.
Απέλαση προσώπων
υπό διεθνή
προστασία.
23(γ) του 53(Ι) του
2003.

221309423

29.—(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να αποφασίζει την απέλαση πρόσφυγα ή
προσώπου µε καθεστώς συµπληρωµατικής προστασίας ή προσώπου µε καθεστώς
διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σε περίπτωση που το θεωρεί αναγκαίο για
το συµφέρον της ασφάλειας της ∆ηµοκρατίας ή για λόγους δηµόσιας τάξης.
(2) Προτού ο ∆ιευθυντής προβεί στην έκδοση διατάγµατος απέλασης εναντίον
οποιουδήποτε προσώπου δυνάµει του εδαφίου (1), ο ∆ιευθυντής(α) Παρέχει στο επηρεαζόµενο πρόσωπο την ευκαιρία να προβεί σε γραπτές ή
προφορικές παραστάσεις, και
(β) ενηµερώνει τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Ασύλου:
Νοείται ότι ο εκπρόσωπος της Υπάτης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες ενηµερώνεται για τις αποφάσεις του ∆ιευθυντή µετά από
υποβολή σχετικού αιτήµατος προς αυτόν.

23(β) του 9(Ι) του (2Α) Ο ∆ιευθυντής ενηµερώνει γραπτώς τον πρόσφυγα ή το πρόσωπο µε
2004. καθεστώς συµπληρωµατικής προστασίας ή το πρόσωπο µε καθεστώς διαµονής

για ανθρωπιστικούς λόγους για την απόφαση του για την έκδοση διατάγµατος
απέλασης, καθώς και για το δικαίωµα του να υποβάλει διοικητική προσφυγή
ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής και για. τις προθεσµίες εντός των οποίων το
δικαίωµα αυτό δύναται να ασκηθεί.
(2Β) Η εκτέλεση της απόφασης του ∆ιευθυντή που εκδίδεται δυνάµει του
εδαφίου (1) αναστέλλεται µέχρι την πάροδο της προθεσµίας άσκησης της
διοικητικής προσφυγής και, σε περίπτωση άσκησης διοικητικής προσφυγής,
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µέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής.
23(δ) του 53(Ι) του (3) πρόσφυγας ή πρόσωπο µε καθεστώς συµπληρωµατικής προστασίας για το
2003. οποίο εκδίδεται διάταγµα απέλασης από τις αρµόδιες αρχές, δύναται να

παραµείνει στη ∆ηµοκρατία για εύλογη χρονική περίοδο, για να έχει δυνατότητα
να ζητήσει άσυλο από άλλη χώρα.

23(ε) του 53(Ι) του (4) Απαγορεύεται η έκδοση διατάγµατος απέλασης πρόσφυγα ή προσώπου µε
2003. καθεστώς συµπληρωµατικής προστασίας σε χώρα, στην οποία η ζωή ή η

ελευθερία του θα βρισκόταν σε κίνδυνο ή θα κινδύνευε να υποστεί βασανιστήρια
ή εξευτελιστική ή απάνθρωπη µεταχείριση ή τιµωρία ή καταδίωξη λόγω φύλου,
φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, ιδιότητας του ως µέλος σε συγκεκριµένο
κοινωνικό σύνολο, πολιτικών του αντιλήψεων, ένοπλης σύρραξης ή
περιβαλλοντικής καταστροφής.

23(στ) του 53(Ι) του (5) Απαγορεύεται η έκδοση διατάγµατος απέλασης οποιουδήποτε προσώπου σε
2003. χώρα όπου θα κινδύνευε να υποστεί βασανιστήρια, απάνθρωπη ή εξευτελιστική

µεταχείριση ή τιµωρία.

Μέτρα που
λαµβάνονται εναντίον
αλλοδαπών δε
λαµβάνονται εναντίον
προσφύγων.

30. ∆εν επιτρέπεται η λήψη µέτρων, τα οποία µπορούν να ληφθούν εναντίον του
προσώπου, της περιουσίας ή των συµφερόντων αλλοδαπών πολιτών άλλου
Κράτους, εναντίον πρόσφυγα, ο οποίος έχει την ιθαγένεια του εν λόγω άλλου
Κράτους.

9 του 241(Ι) του
2004.
24 του 9(Ι) του 2004.
24 του 53(Ι) του
2003.

30Α.—(1) Κάθε µία από τις άδειες διαµονής που προβλέπονται στα άρθρα 8,
18Α, 19, 19Α και 20ΣΤ εκδίδεται από το ∆ιευθυντή ως ειδική άδεια, δυνάµει του
Κανονισµού 15 των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισµών του
1972 µέχρι 2002, στην οποία καθορίζεται το καθεστώς που διέπει την παραµονή
του προσώπου στη ∆ηµοκρατία, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τα πιο
πάνω αναφερόµενα άρθρα.

Επίσηµη Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο (Ι):
22.12.1972
23.11.1984
27.12.1986
30.01.1987
11.11.1988
18.05.1990
17.04.1991
08.11.1991
15.04.1994
06.12.1996
21.07.2000
31.12.2001
26.07.2002.

(2) Κατά την έκδοση των αδειών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εφαρµόζονται
οι διατάξεις του παρόντος Νόµου, οι οποίες υπερισχύουν οποιωνδήποτε τυχόν
αντίθετων διατάξεων των περί Αλλοδαπών κα Μεταναστεύσεως Κανονισµών.
Προσωρινά µέτρα. 31. Σε περίπτωση πολέµου ή άλλων σοβαρών ή εξαιρετικών συνθηκών, η

Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας δύναται να λάβει οποιαδήποτε µέτρα θεωρεί
απαραίτητα για τη δηµόσια ασφάλεια, αναφορικά µε πρόσωπο, το οποίο έχει
υποβάλει αίτηση για αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, εκκρεµούσης απόφασης της
25 του 9(Ι) του 2004.
Υπηρεσίας Ασύλου στην αίτησή του, και τα µέτρα αυτά µπορούν να συνεχιστούν
και µετά την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, αν αυτό δικαιολογείται για λόγους
δηµόσιας ασφάλειας:
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Νοείται ότι τα εν λόγω µέτρα δεν µπορεί να προσκρούουν σε διατάξεις του
διεθνούς δικαίου.
25 του 53(Ι) του
2003.
Συµµετοχή
εκπροσώπου της
Υπάτης Αρµοστείας
των Ηνωµένων
Εθνών για τους
Πρόσφυγες στις
διαδικασίες εξέτασης
ασύλου.
26 του 9(Ι) του 2004.

451531350

31Α.—(1) Ο εκπρόσωπος της Υπάτης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες έχει δικαίωµα εφόσον ο ίδιος το ζητήσει, να παρευρίσκεται—
(α) Ως παρατηρητής, µε συµβουλευτική ιδιότητα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
συνέντευξης του αιτητή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης
αίτησης ασύλου, σε πρώτο και δεύτερο βαθµό,
(β) µε συµβουλευτική ιδιότητα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την
Υπηρεσία Ασύλου ή την Αναθεωρητική Αρχή.
(2) Η διαδικασία συµµετοχής του εκπροσώπου της Υπάτης Αρµοστείας των
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στις πιο πάνω διαδικασίες, καθορίζεται µε
Κανονισµούς.

Κανονισµοί. 32.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισµούς για την

καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου.

(2) Άνευ επηρεασµού της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συµβούλιο
µπορεί να εκδίδει κανονισµούς µε τους οποίους —
7(α) του 6(Ι) του (α) καθορίζεται ο τύπος αίτησης για αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα και
2002. άλλοι τύποι που δυνατό να καθιστούν ευκολότερη την εφαρµογή του Νόµου·
27(α) του 9(Ι) του (β) καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και οι διαδικασίες που διέπουν κέντρα
2004. υποδοχής αιτητών ασύλου·

(γ) καθορίζονται κανόνες σε σχέση µε την εφαρµογή των άρθρων 11Α και 11Β·
(δ) καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την εφαρµογή των διατάξεων της
Απόφασης του Συµβουλίου 2000/596/ΕΚ της 28ης Σεπτεµβρίου 2000 για την
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, και των Αποφάσεων της
Επιτροπής 2001/275/ΕΚ της 18ης ∆εκεµβρίου 2001 για την υλοποίηση της
Απόφασης για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων σχετικά µε
θέµατα διαχείρισης, συστήµατα ελέγχου και διαδικασίες για χρηµατοοικονοµικές
διορθώσεις σχετικά µε τις δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Προσφύγων, και 2002/307/ΕΚ της 20ης Απριλίου 2001 για την
υλοποίηση της Απόφασης για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων
σχετικά µε την επιλεξιµότητα για χρηµατοδότηση και έκθεση υλοποίησης στα
πλαίσια δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Προσφύγων·
27(β) του 9(Ι) του (ε) καθορίζεται οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για καλύτερη εφαρµογή του
2004. Νόµου.
7(β) του 6(Ι) του
2002.
26 του 53(Ι) του
2003.
8 του 6(Ι) του 2002.
Προσωρινές
διατάξεις.

(3) ∆ιαγράφηκε.
8.—(1) Μέχρι την 31.12.2001, αιτήσεις για αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα
υποβάλλονται στην Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες και οποιεσδήποτε αποφάσεις της Υπάτης Αρµοστείας λογίζονται ότι
είναι αποφάσεις της Αρχής Προσφύγων και της Αναθεωρητικής Αρχής
αντίστοιχα.
(2) Το εδάφιο (1) λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 28η Ιανουαρίου 2000.
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28 του 9(Ι) του 2004. 28. (1) Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και µέχρι το
Μεταβατικές διορισµό της Αναθεωρητικής Αρχής από το Υπουργικό Συµβούλιο, τις
διατάξεις. αρµοδιότητες και εξουσίες των δύο αυτών οργάνων θα εξακολουθούν να ασκούν

αντίστοιχα η Αρχή Προσφύγων και η Αναθεωρητική Αρχή όπως αυτές
καθορίζονται στο βασικό νόµο.

(2) Η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και ο διορισµός της
Αναθεωρητικής Αρχής από το Υπουργικό Συµβούλιο, πραγµατοποιείται το
συντοµότερο δυνατό µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου.
(3) Με την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αναθεωρητικής
Αρχής, οποιεσδήποτε αιτήσεις ή διοικητικές προσφυγές εκκρεµούν προς εξέταση
ενώπιον της Αρχής Προσφύγων ή της Αναθεωρητικής Αρχής όπως αυτές
καθορίζονται στο βασικό νόµο, θεωρούνται ότι εκκρεµούν ενώπιον της
Υπηρεσίας Ασύλου και της Αναθεωρητικής Αρχής, αντίστοιχα.
29 του 9(Ι) του 2004. 29. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος τίθεται

σε ισχύ κατά τη δηµοσίευση του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

(2) Το άρθρο 8 και το άρθρο 22 του παρόντος Νόµου αναφορικά µόνο µε τις
διατάξεις του που αφορούν το νέο προτεινόµενο άρθρο 27(στ) του Μέρους V του
βασικού νόµου τίθενται σε ισχύ µε την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
10 του 241(Ι) του
2004.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 10)

991517424

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
(Άρθρα 20Ζ, 20Θ)
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 20Ζ και 20Θ του παρόντος Νόµου
περιλαµβάνουν, εν ανάγκη, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα έγγραφα ή
δεδοµένα:
(α) δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (όνοµα, ιθαγένεια, ηµεροµηνία και τόπος
γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακός δεσµός) του εν λόγω
ατόµου,
(β) έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα του εν λόγω ατόµου,
(γ) έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη οικογενειακού δεσµού
(πιστοποιητικό γάµου, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό υιοθεσίας),
(δ) άλλες πληροφορίες που είναι σηµαντικές για τον καθορισµό της ταυτότητας
του ατόµου ή του οικογενειακού δεσµού,
(ε) άδειες παραµονής, θεωρήσεις ή αποφάσεις απόρριψης της αίτησης άδειας
παραµονής του εν λόγω ατόµου, που έχουν εκδοθεί από το κράτος µέλος και
έγγραφα στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις,
(στ) αιτήσεις άδειας παραµονής και θεώρησης που έχει υποβάλει το εν λόγω
άτοµο στο κράτος µέλος και οι οποίες εκκρεµούν, καθώς και το στάδιο στο
οποίο ευρίσκεται η διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων αυτών.
10 του 241(Ι) του
2004.
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(Άρθρο 20 ΙΑ)
Υπόδειγµα άδειας διέλευσης για τη µεταγωγή ατόµων που απολαύουν
προσωρινής προστασίας
Α∆ΕΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ
Ονοµασία του κράτους µέλους που εκδίδει την άδεια διέλευσης:
Αριθµός αναφοράς ∗:
Εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 26 της οδηγίας 2001/55/ΕΚ της 20ής
Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής
προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων και µε µέτρα για τη
δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή
και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόµων.
ισχύει αποκλειστικά για τη µεταγωγή από ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1 προς ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...2
Το συγκεκριµένο άτοµο οφείλει να παρουσιαστεί ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3 πριν
από... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
Εκδόθηκε στ:.. .... ... ... ... ... ... ...
ΕΠΩΝΥΜΟ:.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ΟΝΟΜΑ: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Σε περίπτωση ανηλίκου, όνοµα (ονόµατα) του υπεύθυνου ενηλίκου:. ΦΥΛΟ: ...
... ... ... ...
IΘΑΓΕΝΕΙΑ: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ηµεροµηνία έκδοσης: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ
ΣΦΡΑΓΊ∆Α … … … … … … … … Για τις αρµόδιες αρχές:… … … … … …
……
Υπογραφή του δικαιούχου: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ο κάτοχος της παρούσας αδείας διέλευσης προσδιορίστηκε από τις αρχές: ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ....5 6
Η ταυτότητα του κατόχου της παρούσας αδείας διέλευσης δεν προσδιορίστηκε:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Το παρόν έγγραφο εκδίδεται αποκλειστικά κατ' εφαρµογή του άρθρου 26 της
∗
1
2
3
4
5
6

Ο αριθµός αναφοράς χορηγείται από τη χώρα από την οποία πραγµατοποιείται η µεταγωγή προς ένα άλλο κράτος µέλος.
Κράτος µέλος από το οποίο πραγµατοποιείτο η µεταγωγή.
Κράτος µέλος προς το οποίο πραγµατοποιείτο η µεταγωγή
Τόπος όπου το άτοµο οφείλει να παρουσιαστεί κατά την άφιξη του στο δεύτερο κράτος µέλος.
Καταληκτική ηµεροµηνία κατά την οποία το άτοµο οφείλει! να παρουσιαστεί κατά την άφιξη του στο δεύτερο κράτος µέλος.
Με βάση τα ακόλουθα ταξιδιωτικά έγγραφο ή έγγραφα ταυτότητας, που υποβλήθηκαν στις αρχές.
Με βάση άλλα έγγραφα εκτός του ταξιδιωτικού εγγράφου ή του εγγράφου ταυτότητας.
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οδηγίας 2001/55/ΕΚ και δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση έγγραφο
εξοµοιούµενο µε ταξιδιωτικό έγγραφο που επιτρέπει τη διάβαση εξωτερικού
συνόρου ή µε έγγραφο που επιτρέπει τη διάβαση εξωτερικού συνόρου ή µε
έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα του ατόµου.
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