
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2004 

 
 

 
Για σκοπούς συμπλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «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» 

(ΕΕ, αριθ. L 212 της 07/08/2001, σ.12). 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος.  

6(Ι) του 2000 

6(Ι)του 2002 

53(Ι) του 2003 

67 (Ι) του 2003 

9(I) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Προσφύγων Νόμους του 2000 μέχρι 2004 (που στο εξής 

θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο 

βασικός νόμος θα διαβάζονται μαζί ως οι περί Προσφύγων Νόμοι 

του 2000 μέχρι (Αρ. 2) του 2004.    
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου.  

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

(α)  Με την αντικατάσταση του όρου «κράτος μέλος» και της 

      ερμηνείας του με τον ακόλουθο νέο όρο και ερμηνεία: 

      «‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής  

      Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν  

      συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό  

      Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.». 

(β)  με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των  

      ακόλουθων νέων όρων και ερμηνειών τους: 

«‘ασυνόδευτος ανήλικος’ σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω  των 
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δεκαοκτώ ετών που φθάνει στη Δημοκρατία 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 Δημοκρατίας.  

 

      ‘Επιτροπή’ σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

      Κοινοτήτων 

 

      ‘Συμβούλιο’ σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

     ‘Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο’ σημαίνει τη 

Συμφωνία για 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. 

 

     ‘συνθήκες υποδοχής’ σημαίνει την πλήρη δέσμη μέτρων που η 

     Δημοκρατία εφαρμόζει προς όφελος των αιτητών δυνάμει του 

     παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού 

     Κανονισμών».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 9 του 

βασικού νόμου.  

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο τέλος του του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

 

«(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι 

καθορίζουν τις συνθήκες υποδοχής των αιτητών στη Δημοκρατία.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 
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αντικατάσταση 

του άρθρου 10.  
 

 «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 Διευθυντή 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.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου.  

5. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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Επίσημη 

Εφημερίδα 

της Ε.Ε.,  

L212,  

07/08/2001 

σ.12. 

 

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων 

νέων όρων και ερμηνειών: 

 

«‘διαμένων’ σημαίνει πρόσωπο το οποίο απολαύει 

προσωρινής προστασίας με απόφαση που 

λαμβάνεται δυνάμει της Οδηγίας ή δυνάμει του 

παρόντος Νόμου και το οποίο επιθυμεί να επανενωθεί 

με τα μέλη της οικογένειάς του 

 

‘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» 
   
  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   «(2) Η Δημοκρατία εφαρμόζει την προσωρινή 

προστασία τηρώντας τα ανθρώπινα 

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.» 
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  (γ) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) ως 

ακολούθως:  

 
   (i) με την αντικατάσταση της παραγράφου 

(α) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

 
    «(α) Πρόσωπα που απολαύουν προσωρινής 

προστασίας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 

οποιαδήποτε στιγμή αίτηση. Για τον 

καθορισμό του κράτους μέλους που είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δουβλίνου. 

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.» 
    
   (ii) με την αντικατάσταση από την 

παράγραφο (β) αυτού των λέξεων «των 

προνοιών του άρθρου 5 του παρόντος 

Νόμου» (πέμπτη γραμμή), με τις λέξεις 

«των διατάξεων του εδαφίου (5) του 

παρόντος άρθρου» 

 
   (iii) με την προσθήκη στο τέλος του των 

ακόλουθων νέων παραγράφων: 
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    «(γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης η 

εξέταση της οποίας διεκπεραιώνεται πριν 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.  
    
   (δ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης, η 

εξέταση της οποίας δεν διεκπεραιώνεται 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.  
    
   (ε) Η προσωρινή προστασία δεν προδικάζει 

τη αναγνώριση του καθεστώτος του 

πρόσφυγα.».  
    
  (δ) με την αντικατάσταση των εδαφίων (4), (5), (6) 

και (7) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια (4), 

(5), (6) και (7): 
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  «(4) Ο Προϊστάμενος, με απόφασή του, 

παραχωρεί το καθεστώς προσωρινής 

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 Δημοκρατία ή βρίσκονται ήδη στη 

Δημοκρατία για σκοπούς προσωρινής 

προστασίας.   
   
   (5) Ο Προϊστάμενος δύναται να αποκλείει από 

την προσωρινή προστασία οποιοδήποτε 

πρόσωπο εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες 

προσώπων εφόσον μετά από δέουσα 

διερεύνηση: 

 
   (α) Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να 

πιστεύεται ότι: 

 
   (i) διέπραξε έγκλημα κατά της 

ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή 

έγκλημα κατά της 

ανθρωπότητας, όπως αυτά 

ορίζονται από το διεθνές δίκαιο 
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   (ii) διέπραξε εκτός της Δημοκρατίας, 

σοβαρό έγκλημα που δεν είναι 

πολιτικό, πριν γίνει δεκτό στη 

Δημοκρατία 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. 
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   (β) Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται 

επικίνδυνο για την ασφάλεια της 

Δημοκρατίας 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.   
    
   (6) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (5) λόγοι 

αποκλεισμού πρέπει να θεμελιώνονται 

αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά 

του συγκεκριμένου προσώπου και οι 

αποφάσεις ή τα μέτρα αποκλεισμού πρέπει 

να βασίζονται στην αρχή της αναλογικότητας. 
   
   (7) Πρόσωπο το οποίο έχει αποκλειστεί 

δυνάμει του εδαφίου (5) από την προσωρινή 

προστασία, έχει δικαίωμα υποβολής 

διοικητικής προσφυγής ενώπιον της 

Αναθεωρητικής Αρχής δυνάμει του άρθρου 

28Ε.»  
   
  (ε) με την κατάργηση των εδαφίων (8) μέχρι (11).  
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων.  

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων 

νέων άρθρων αμέσως μετά το άρθρο 20: 

 «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 
    
   (β) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

προσωρινής προστασίας 
    
   (γ) εκτίμηση του μεγέθους των μετακινήσεων 

των εκτοπισθέντων.  
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 Παραχώρηση  

προσωρινής 

προστασίας σε 

επιπρόσθετες 

κατηγορίες 

προσώπων.  

20Β. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή 

του που δημοσιεύεται στην Επίσημη  Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας 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.    
   
 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 Δημοκρατίας για μη 

επαναπροώθηση.  
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  (2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20Δ 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.  
   
 Εκούσιος 

επαναπατρι-

σμός.  

20Δ.-(1) Η Υπηρεσία Ασύλου λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά καθορίζονται με 

Κανονισμούς, για να καταστήσει εφικτό τον εκούσιο 

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 Διευθυντή παραχώρηση της 

δυνατότητας διερευνητικών επισκέψεων στη χώρα 

καταγωγής.  
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  (3) Καθ΄όσο χρόνο η προσωρινή προστασία δεν έχει 

λήξει, ο Διευθυντής, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη 

της Υπηρεσίας Ασύλου εξετάζει ευνοϊκά, με βάση τις 

συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής, τις 

αιτήσεις επιστροφής στη Δημοκρατία 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.  
   
 Αναγκαστικός 

επαναπατρι-

σμός.  

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. 
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  (2) Σε περίπτωση αναγκαστικού επαναπατρισμού,  ο 

Διευθυντής, 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 

Δημοκρατία, μέχρι της ολοκλήρωσης της 

τρέχουσας σχολικής χρονιάς.  
   
 Δικαίωμα 

διαμονής και 

πληροφόρηση.  

20ΣΤ.-(1) Τα πρόσωπα που απολαύουν προσωρινής 

προστασίας έχουν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία 

και για το σκοπό αυτό τους παραχωρείται από το 

Διευθυντή 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.  
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  (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 Διευθυντής ανακαλεί την άδεια 

διαμονής, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει 

δικαίωμα διαμονής δυνάμει οποιωνδήποτε άλλων 

διατάξεων του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου 

νόμου.  
   
  (3) Ο Διευθυντής παρέχει στα πρόσωπα που γίνονται 

δεκτά να εισέλθουν στη Δημοκρατία 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. 
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 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 Δημοκρατία, τα οποία αναφέρονται στο σημείο (α) 

του Πίνακα Ι.    

   
  (2) Η Δημοκρατία 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. 
   
 Δικαιώματα 

προσώπων 

υπό καθεστώς 

προσωρινής 

προστασίας.  

20Η.-(1) Πρόσωπα που απολαύουν προσωρινής 

προστασίας έχουν δικαίωμα, για περίοδο που δεν 

υπερβαίνει την περίοδο παραχώρησης προσωρινής 

προστασίας –  
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   (α) Να ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη 

δραστηριότητα, τηρουμένης οποιασδήποτε  

νομοθεσίας της Δημοκρατίας 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 

Δημοκρατίας 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 Δημοκρατίας 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 

Δημοκρατίας  
    
   (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 Δημοκρατίας.   
   
  (3) Ενήλικα πρόσωπα υπό καθεστώς προσωρινής 

προστασίας έχουν πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό 

σύστημα που ισχύει για ενήλικες στη Δημοκρατία.  
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 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. 
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  (2) Σε περίπτωση, κατά την οποία τα χωρισμένα μέλη 

της οικογενείας απολαύουν προσωρινής προστασίας 

σε διαφορετικά κράτη μέλη μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγεται και η Δημοκρατία, 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. 
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  (3) Όταν ο διαμένων απολαύει προσωρινής 

προστασίας στη Δημοκρατία 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. 
   
  (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 

Δημοκρατία, ενημερώνει το Διευθυντή 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. 
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       (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 Διευθυντή 

και τερματίζονται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις 

της Δημοκρατίας 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.  
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 Ασυνόδευτοι 

ανήλικοι. 
20 Ι. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 και  

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη 

οποιουδήποτε άλλου νόμου, κατά τη διάρκεια της 

προσωρινής προστασίας, ο Διευθυντής 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. 
    
 Αλληλεγγύη με 

άλλα κράτη 

μέλη. 

20 ΙΑ.-(1) Η Δημοκρατία 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 Δημοκρατίας 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.  
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  (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 έχουν ακόμη φθάσει στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έχουν εκφράσει την επιθυμία 

τους να γίνουν δεκτά στο έδαφος της Δημοκρατίας.  
   
  (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 

Δημοκρατία, η Υπηρεσία Ασύλου γνωστοποιεί στο 

οικείο κράτος μέλος τις δυνατότητες υποδοχής των 

μεταφερόμενων προσώπων.  
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  (6) Σε περίπτωση μεταγωγής προσώπου που 

απολαύει προσωρινής προστασίας από τη Δημοκρατία 

σε άλλο κράτος μέλος, η άδεια διαμονής ανακαλείται 

από το Διευθυντή και τερματίζονται οποιεσδήποτε 

υποχρεώσεις απορρέουν  από τον παρόντα Νόμο σε 

σχέση με το εν λόγω πρόσωπο. 
   
  

Πίνακας ΙΙ. 

(7) Η Υπηρεσία Ασύλου χρησιμοποιεί το υπόδειγμα 

άδειας διέλευσης που παρατίθεται στον Πίνακα ΙΙ για 

τη μεταγωγή προσώπων που απολαύουν προσωρινής 

προστασίας.  
   
 Διοικητική 

συνεργασία.  
20 ΙΒ. 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.».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου.  

7. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος της της ακόλουθης 

νέας υποπαραγράφου: 

 

«(vii) τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση που 
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δεν έχει επαρκείς πόρους.» 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 28Ε 

του βασικού  

νόμου.  

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 28Ε του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση του αριθμού «16» (τρίτη γραμμή) με τον αριθμό 

«16Α» και την αντικατάσταση της λέξης και του αριθμού «και 20» 

(τρίτη γραμμή) με την ακόλουθη φράση «, 20 και 20Θ».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 30Α 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 30Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του αριθμού «20» (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό 

«20ΣΤ».   

  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

Πινάκων. 

Παράρτημα.   

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του 

των Πινάκων Ι και ΙΙ που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος 

Νόμου.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(άρθρο 10) 

 
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.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

(Άρθρο 20 ΙΑ) 

Υπόδειγμα άδειας διέλευσης για τη μεταγωγή ατόμων που απολαύουν προσωρινής προστασίας 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΥΛΕΥΣΗΣ 

 
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 πς 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 ΚΑί ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:.................................. 
Σε περίπτωση ανηλίκου, όνομα (ονόματα) του υπεύθυνου ενηλίκου:. ΦΥΛΟ: ................................ 

IΘΑΓΕΝΕΙΑ: ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης:............................................................ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑ 

ΣΦΡΑΓΊΔΑ                                           Για πς αρμόδιες αρχές: 

Υπογραφή του δικαιούχου: ...............................    ............................................................... 

 

Ο κάτοχος της παρούσας αδείας διέλευσης προσδιορίστηκε από τις αρχές: ......................................................................5 6                                    

                                                 
 Ο αριθμός αναφοράς χορηγείται από τη χώρα από την οποία πραγματοποιείται η μεταγωγή προς ένα άλλο κράτος μέλος.            
1 Κράτος μέλος από το οποίο πραγματοποιείτο η μεταγωγή. 
2 Κράτος μέλος προς το οποίο πραγματοποιείτο η μεταγωγή 
3 Τόπος όπου το άτομο οφείλει να παρουσιαστεί κατά την άφιξη του στο δεύτερο κράτος μέλος. 
4 Καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία το άτομο οφείλει! να παρουσιαστεί κατά την άφιξη του στο δεύτερο κράτος μέλος. 
5 Με βάση τα ακόλουθα ταξιδιωτικά έγγραφο ή έγγραφα ταυτότητας, που υποβλήθηκαν στις αρχές. 
6 Με βάση άλλα έγγραφα εκτός του ταξιδιωτικού εγγράφου ή του εγγράφου ταυτότητας. 
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Η ταυτότητα του κατόχου της παρούσας αδείας διέλευσης δεν προσδιορίστηκε:................................................................... 
Το παρόν έγγραφο εκδίδεται αποκλειστικά κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 της 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΜΓ 
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