
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς -  
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 304, 

30.9.2004,  

σ. 12. 

 (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 

«Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για 

θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το 

καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως 

προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας 

για άλλους λόγους», και 
   
 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 251, 

3.10.2003,  

σ. 12. 

 (β) εναρμόνισης με το άρθρο 7, παράγραφος 1, και το άρθρο 12, 

παράγραφος 1, της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 

«Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 

2003 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», 

  
 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(Ι) του 2004 

241(Ι) του 2004  

154(I)του 2005. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προσφύγων Νόμους 

του 2000 μέχρι 2005 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

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

οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 μέχρι 2007. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

  (α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 
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ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
   
   ««καθεστώς πρόσφυγα» σημαίνει τη δυνάμει του παρόντος 

Νόμου αναγνώριση υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς 

ως πρόσφυγα·»· και 
   
  (β) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «αίτηση», αμέσως μετά 

τη λέξη «προστασίας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«υποβληθείσα από αιτητή ο οποίος δεν αιτείται ρητά να του 

παρασχεθεί άλλη μορφή προστασίας δυνάμενη να ζητηθεί 

αυτοτελώς». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της τελείας στο τέλος του και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

φράσης «και στο οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 5.». 

  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 3 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:  

 

  
 «Φορείς 

δίωξης ή 

σοβαρής 

βλάβης. 

3Α. Στους φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης 

συμπεριλαμβάνονται: 

   
   (α) το κράτος,  
    
   (β) ομάδες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή 

ουσιώδες μέρος του εδάφους του κράτους, 
    
    (γ)   μη κρατικοί φορείς, εάν μπορεί να καταδειχθεί ότι οι 
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φορείς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και 

(β), περιλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών, 

δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να παράσχουν 

προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3Β. 
   
 Φορείς 

προστασίας. 
3Β.-(1) Προστασία μπορεί να παρέχεται από:  

   
   (α)    το κράτος, ή  
    
   (β)  ομάδες ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 

διεθνών οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή 

ουσιώδες μέρος του εδάφους του κράτους. 
   
       (2) Προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι φορείς που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να 

αποτρέψουν τη δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, 

μεταξύ άλλων με τη λειτουργία αποτελεσματικού νομικού 

συστήματος για τον εντοπισμό, την ποινική δίωξη και τον 

κολασμό πράξεων που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη, και 

ο αιτητής έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή. 
   
       (3) Όταν ο Προϊστάμενος και η Αναθεωρητική Αρχή  

αξιολογούν εάν διεθνής οργάνωση ελέγχει ένα κράτος ή 

ουσιώδες μέρος του εδάφους του και παρέχει προστασία 

όπως περιγράφεται στο εδάφιο (2), λαμβάνουν υπόψη τυχόν 

κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται σε οικείες πράξεις 

του Συμβουλίου. 
  
 Πράξεις 

δίωξης. 
3Γ.-(1) Οι πράξεις δίωξης κατά την έννοια του άρθρου 1Α της 

Σύμβασης πρέπει:  
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   (α) να είναι αρκούντως σοβαρές λόγω της φύσης ή της 

επανάληψης τους ώστε να συνιστούν σοβαρή 

παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

ειδικά των δικαιωμάτων από τα οποία δεν χωρεί 

παρέκκλιση, βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2, 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών, ή 
    
   (β) να αποτελούν σώρευση διαφόρων μέτρων 

συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η οποία να είναι αρκούντως σοβαρή, 

ούτως ώστε να θίγεται ένα άτομο κατά τρόπο 

αντίστοιχο με το αναφερόμενο στην παράγραφο 

(α). 
   
       (2) Οι ακόλουθες πράξεις συνιστούν μη εξαντλητικό 

κατάλογο πράξεων δίωξης, κατά την έννοια του εδαφίου (1): 
    
   (α) πράξεις σωματικής ή ψυχικής βίας, 

συμπεριλαμβανομένων πράξεων σεξουαλικής βίας, 
    
   (β) νομικά, διοικητικά, αστυνομικά ή/και δικαστικά 

μέτρα, τα οποία εισάγουν διακρίσεις αφ’ ευατού ή 

εφαρμόζονται κατά τρόπο εισάγοντα διακρίσεις, 
    
   (γ) ποινική δίωξη ή επιβολή ποινής η οποία είναι 

δυσανάλογη ή μεροληπτική, 
    
   (δ) άρνηση ένδικων μέσων με αποτέλεσμα την επιβολή 
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δυσανάλογης ή μεροληπτικής ποινής, 
    
   (ε) ποινική δίωξη ή επιβολή ποινής, για την άρνηση 

εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας σε σύρραξη, εάν 

η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας θα 

περιλάμβανε έγκλημα, αδίκημα ή πράξη που 

αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) 

του άρθρου 5,  
    
   (στ) πράξεις που στοχεύουν το φύλο ή τα παιδιά. 
   
       (3) Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 3, απαιτείται να 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των λόγων που αναφέρονται 

στο άρθρο 3 Δ και της πράξης δίωξης κατά την έννοια του 

εδαφίου (1). 
   
 Λόγοι δίωξης. 3Δ.-(1) Κατά την αξιολόγηση των λόγων της δίωξης, ο 

αρμόδιος λειτουργός και ο Προϊστάμενος λαμβάνουν υπόψη 

τα ακόλουθα:  
    
   (α) Η έννοια της φυλής περιλαμβάνει το στοιχείο του 

χρώματος, της καταγωγής ή το γεγονός ότι το 

άτομο ανήκει σε συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα. 
    
   (β) Η έννοια της θρησκείας περιλαμβάνει ιδίως την 

υιοθέτηση θεϊστικών, αγνωστικιστικών ή αθεϊστικών 

πεποιθήσεων, τη συμμετοχή σε τυπική λατρεία, σε 

ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, είτε κατά μόνας είτε σε 

κοινωνία με άλλους, την αποχή από τη λατρεία 

αυτή, άλλες θρησκευτικές πράξεις ή εκδηλώσεις 

απόψεων ή μορφές ατομικής ή συλλογικής 
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συμπεριφοράς που στηρίζονται ή υπαγορεύονται 

από θρησκευτικές πεποιθήσεις. 
    
   (γ) Η έννοια της ιθαγένειας δεν περιορίζεται μόνο στην 

ιδιότητα του πολίτη ή της έλλειψής της, αλλά 

περιλαμβάνει ιδίως την ιδιότητα του μέλους μιας 

ομάδας η οποία προσδιορίζεται από την 

πολιτιστική, εθνοτική ή γλωσσική της ταυτότητα, τις 

κοινές γεωγραφικές ή πολιτικές καταβολές ή τη 

σχέση της με τον πληθυσμό  άλλης χώρας. 
    
   (δ) Η ομάδα θεωρείται ως ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα 

όταν, μεταξύ άλλων: 
     
    (i)  τα μέλη της ομάδας αυτής έχουν κοινά εγγενή 

χαρακτηριστικά ή κοινό ιστορικό παρελθόν το 

οποίο δεν μπορεί να μεταβληθεί ή έχουν από 

κοινού χαρακτηριστικά ή πεποιθήσεις τόσο 

θεμελιώδους σημασίας για την ταυτότητα ή τη 

συνείδηση, ώστε ένα πρόσωπο να μην πρέπει 

να αναγκάζεται να τις αποκηρύξει και 

(ii) η ομάδα έχει ιδιαίτερη ταυτότητα στην οικεία 

χώρα, διότι γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική 

ομάδα από τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο. 
     
    Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα 

καταγωγής μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα μπορεί να 

περιλαμβάνει ομάδα που βασίζεται στο κοινό 

χαρακτηριστικό του γενετήσιου προσανατολισμού. 

Ο γενετήσιος προσανατολισμός δεν μπορεί να 

νοηθεί ότι περιλαμβάνει πράξεις που θεωρούνται 
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αξιόποινες κατά το κυπριακό δίκαιο.  Μπορεί να 

λαμβάνονται υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το 

φύλο, χωρίς να αποτελούν αυτές καθ΄ εαυτές 

τεκμήριο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 
    
   (ε) Η έννοια των πολιτικών πεποιθήσεων περιλαμβάνει 

ιδίως την υποστήριξη άποψης, ιδέας ή 

πεποιθήσεως επί ζητήματος που σχετίζεται με τους, 

ενδεχόμενους φορείς δίωξης που καθορίζονται στο 

άρθρο 3Α και με τις πολιτικές ή τις μεθόδους τους, 

ανεξαρτήτως του εάν ο αιτών έχει εκδηλώσει 

εμπράκτως την εν λόγω άποψη, ιδέα ή πεποίθηση. 
    
       (2) Κατά την αξιολόγηση του βάσιμου του φόβου του 

αιτητή ότι θα υποστεί δίωξη, δεν ασκεί επιρροή το εάν ο 

αιτητής χαρακτηρίζεται πράγματι από το φυλετικό, 

θρησκευτικό, εθνικό, κοινωνικό ή πολιτικό στοιχείο, το οποίο 

προκαλεί τη δίωξη, υπό την προϋπόθεση ότι το 

χαρακτηριστικό αυτό του αποδίδεται από το δράστη της 

δίωξης.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Η παράγραφος (δ) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της με κόμμα και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:  

  
  «(ε) η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει το συντομότερο δυνατό σε κάθε 

πρόσωπο στο οποίο χορηγείται διεθνής προστασία  πρόσβαση σε 

πληροφορίες, σε γλώσσα την οποία δυνατό να κατανοεί ή στην 

επίσημη γλώσσα της χώρας από την οποία προέρχεται, αναφορικά 

με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που υπέχει αυτή η 

προστασία.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

   
  (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή το 

καθεστώς διαμονής για  ανθρωπιστικούς λόγους» (τρίτη και 

τέταρτη γραμμή)· 
   
  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού 

από την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
   «(α)  Πρόσωπο που αιτείται την αναγνώρισή του ως πρόσφυγας, 

τυγχάνει ήδη διεθνούς προστασίας από όργανα ή οργανισμούς ή 

γραφεία των Ηνωμένων Εθνών άλλα από την Υπάτη Αρμοστεία 

των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. σε περίπτωση που η 

εν λόγω προστασία έχει παύσει για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να 

έχει διευθετηθεί οριστικά η κατάσταση των προσώπων αυτών 

σύμφωνα με τα οικεία ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των 

Ηνωμένων Εθνών, τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται αυτοδικαίως τα 

ευεργετήματα του παρόντος Νόμου·»· 
   
  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού,  

πριν τη λέξη «αναγνωρίζεται» (πρώτη γραμμή), της φράσης 

«πρόσωπο που αιτείται την αναγνώρισή του ως πρόσφυγας,»· 
   
  (δ) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (1) αυτού, και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

φράσης «ή δικαιώματα και υποχρεώσεις αντίστοιχα προς αυτά.»· 
   
  (ε) με την προσθήκη στο τέλος της υποπαραγράφου (ii) της  
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παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού της ακόλουθης νέας 

φράσης: «για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, η 

έννοια του σοβαρού μη πολιτικού αδικήματος περιλαμβάνει 

ιδιαίτερα σκληρές πράξεις, έστω και εάν διαπράττονται με 

υποτιθέμενο πολιτικό σκοπό.»· 
   
  (στ) με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της υποπαραγράφου (iii) 

της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού, και την προσθήκη,  

αμέσως μετά, της φράσης «,όπως ορίζεται στο προοίμιο και τα 

άρθρα 1 και 2 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.»· 
   
  (ζ) με την προσθήκη μετά την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου 

(γ) του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

«(iv) είναι ηθικός αυτουργός ή συμμετέχει άλλως στη διάπραξη 

των προβλεπόμενων στην παρούσα παράγραφο εγκλημάτων, 

αδικημάτων ή πράξεων.»· και 
   
  (η) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, πριν από τις λέξεις  

«απόφασή του» (δωδέκατη γραμμή), της λέξης «αιτιολογημένη». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού από τον ακόλουθο 

νέο πλαγιότιτλο:  

      «Παύση ιδιότητας του πρόσφυγα.»· 
   
  (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης της 

παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού από τη  λέξη «, ή» και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
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   «(στ)  στην περίπτωση ανιθαγενή, εάν αποκτήσει τη 

δυνατότητα να επιστρέψει στη χώρα της πρώην συνήθους 

διαμονής του διότι έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες 

που οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως πρόσφυγα.»· 
   
  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
   «(1Α) Για την εφαρμογή των παραγράφων (ε) και (στ) του   

εδαφίου (1), εξετάζεται κατά πόσο η μεταβολή των συνθηκών 

είναι τόσο ουσιαστικής και μη προσωρινής φύσεως, ώστε ο 

φόβος του πρόσφυγα ότι θα υποστεί διώξεις να μην μπορεί 

πλέον να θεωρείται βάσιμος.»· 
   
  (δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης  

«ανακαλεί την απόφαση, με βάση την οποία το εν λόγω 

πρόσωπο είχε αναγνωριστεί ως πρόσφυγας.» (δεύτερη και τρίτη 

γραμμή) από τη φράση «αποφασίζει αιτιολογημένα την παύση 

της ιδιότητας του πρόσφυγα για το εν λόγω πρόσωπο.»· και 
   
  (ε) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού  της φράσης «Με 

την ανάκληση» (πρώτη γραμμή) από τη φράση «Με την παύση». 
   
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

8.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 6 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Ανάκληση 

ιδιότητας του 

πρόσφυγα. 

6Α.-(1) Η ιδιότητα του πρόσφυγα ανακαλείται, όταν - 
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   (α) Ο Προϊστάμενος διαπιστώσει ότι η εκ μέρους του 

αιτητή διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών 

εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση 

του καθεστώτος πρόσφυγα, ή 
    
   (β) ο Προϊστάμενος διαπιστώσει ότι ο αιτητής θα 

έπρεπε να είχε αποκλεισθεί από το καθεστώς του 

πρόσφυγα, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (i) 

και (iii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 5. 
   
       (2)  Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος, μετά από 

διερεύνηση της υπόθεσης σύμφωνα με την κανονική 

διαδικασία εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13 κατ’ αναλογία, 

διαπιστώσει ότι συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανακαλεί αιτιολογημένα την 

απόφαση.».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

  «(1Α) Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό   

μέλημα κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι 

οποίες αφορούν τη διεθνή προστασία και τους ανηλίκους.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 12Γ 

του βασικού 

νόμου. 

10.  Το άρθρο 12Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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 (α) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, του ακόλουθου 

νέου κειμένου: 
   
   «Κατά τη λήψη απόφασης επί της αίτησης, ο Προϊστάμενος 

δύναται να αποφασίσει ότι ο αιτητής δε χρήζει διεθνούς 

προστασίας, εάν σε τμήμα της χώρας ιθαγένειάς του δεν 

υφίσταται βάσιμος φόβος δίωξης ή πραγματικός κίνδυνος 

πρόκλησης σοβαρής βλάβης και είναι εύλογα αναμενόμενο όπως 

ο αιτητής παραμείνει στο τμήμα αυτό της χώρας.»· 
   
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«υπόψη» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και, κατά τη λήψη απόφασης 

επί της αίτησης, ο Προϊστάμενος λαμβάνει υπόψη»· και 

 
 (γ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 
  
  «(4) Το εδάφιο (1) τυγχάνει εφαρμογής παρά τα τεχνικά εμπόδια 

επιστροφής.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

11.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 13 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Ανάγκες 

παροχής 

διεθνούς 

προστασίας  

οι οποίες 

ανακύπτουν 

επιτόπου. 

14.-(1) Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, ο αρμόδιος 

λειτουργός και ο Προϊστάμενος εξετάζουν για σκοπούς 

παροχής διεθνούς προστασίας κατά πόσο: 
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   (α)  ο βάσιμος φόβος διώξεως ή ο πραγματικός 

κίνδυνος σοβαρής βλάβης στηρίζεται σε γεγονότα 

τα οποία επήλθαν μετά την αναχώρηση του αιτητή 

από τη χώρα καταγωγής του, 
    
   (β)  ο βάσιμος φόβος διώξεως ή ο πραγματικός 

κίνδυνος σοβαρής βλάβης στηρίζεται σε 

δραστηριότητες στις οποίες ο αιτητής επιδόθηκε 

μετά την αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής, 

ιδίως εάν αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες τις 

οποίες επικαλείται αποτελούν εκδήλωση και 

προέκταση πεποιθήσεων ή προσανατολισμών τις 

οποίες ο αιτητής είχε ήδη στη χώρα καταγωγής. 

 
       (2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης, ο 

Προϊστάμενος κατά κανόνα δύναται να μην αναγνωρίσει 

καθεστώς πρόσφυγα στον αιτητή που υποβάλλει 

μεταγενέστερη αίτηση, εάν ο κίνδυνος δίωξης βασίζεται σε 

περιστάσεις που ο αιτητής προκάλεσε εσκεμμένως μετά την 

αναχώρηση του από τη χώρα καταγωγής.».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

12.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (α) αυτού, του 

ακόλουθου κειμένου:  

 

 «τα δε στοιχεία αυτά συνίστανται σε δηλώσεις του αιτούντος και 

σε όλα τα έγγραφα που έχει ο αιτητής σχετικά με την ηλικία του, 

το προσωπικό του ιστορικό, καθώς και το ιστορικό των οικείων 

συγγενών του, την ταυτότητα, την ιθαγένεια, τη χώρα και το  

μέρος προηγούμενης διαμονής του, προηγούμενες αιτήσεις 

ασύλου, το δρομολόγιο που ακολούθησε, το δελτίο ταυτότητας 

και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τους λόγους για τους οποίους 

ζητεί διεθνή προστασία,»· 
   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 

 «(β) να παραδώσει το διαβατήριό του ή τα ταξιδιωτικά έγγραφα  

είτε στην Υπηρεσία Ασύλου είτε στην Αστυνομία· η Αστυνομία 

υποχρεούται όπως παραδώσει, το διαβατήριο ή τα ταξιδιωτικά 

έγγραφα μαζί με την αίτηση για παραχώρηση διεθνούς 

προστασίας στην Υπηρεσία Ασύλου, άμεσα· ο αιτητής λαμβάνει 

έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι το διαβατήριό του κρατείται κατά 

την υποβολή του αιτήματός του από την Υπηρεσία Ασύλου ή από 

την Αστυνομία και, όπου είναι δυνατό, δίδεται αντίγραφο του 

διαβατηρίου στον αιτητή,». και 

 

 (γ) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (β) αυτού  

σε παράγραφο (γ) και τη διαγραφή της υφιστάμενης παραγράφου 

(γ) αυτού. 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων εδαφίων (3), (4), (5) και 

(6) και την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (3), (4), (5) και (6) σε 

εδάφια (7), (8), (9) και (10), αντίστοιχα: 
   
  «(3) Η αξιολόγηση της αίτησης διεθνούς προστασίας γίνεται σε 

εξατομικευμένη βάση και περιλαμβάνει τη συνεκτίμηση: 
   
   (α)  όλων των σχετικών  με την αίτηση στοιχείων που 

σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής κατά το χρόνο λήψης 

απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των 

κανονισμών στη χώρα καταγωγής και του τρόπου 

εφαρμογής τους,  
    
   (β)   των συναφών δηλώσεων και εγγράφων που υπέβαλε ο 

αιτητής, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με το 

εάν ο αιτητής έχει ήδη ή ενδέχεται να υποστεί δίωξη ή 

σοβαρή βλάβη,  
    
   (γ) την ατομική κατάσταση και τις προσωπικές περιστάσεις 

του αιτητή, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως το 

προσωπικό ιστορικό, το φύλο και η ηλικία, ούτως ώστε να 

εκτιμηθεί εάν, βάσει των προσωπικών περιστάσεων του 

αιτητή, οι συνθήκες στις οποίες έχει ήδη ή θα μπορούσε να 

εκτεθεί ισοδυναμούν με δίωξη ή σοβαρή βλάβη, 
    
   (δ)    εάν οι δραστηριότητες του αιτητή από τότε που 

εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του ανελήφθησαν με 

αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τη δημιουργία των 

απαραίτητων συνθηκών για την υποβολή αίτησης διεθνούς 

προστασίας, ούτως ώστε να εκτιμηθεί εάν ο 
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ενδιαφερόμενος θα εκτεθεί, συνεπεία των δραστηριοτήτων 

αυτών, σε δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε περίπτωση 

επιστροφής του στην εν λόγω χώρα,  
    
   (ε)   εάν θα ήταν εύλογο να αναμένεται ότι ο αιτητής θα θέσει 

εαυτόν υπό την προστασία άλλης χώρας, την ιθαγένεια της 

οποίας θα μπορούσε να διεκδικήσει. 
   
    (4) Το γεγονός ότι ο αιτητής έχει ήδη υποστεί δίωξη ή σοβαρή 

βλάβη ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης ή βλάβης αποτελεί σοβαρή 

ένδειξη ότι είναι βάσιμος ο φόβος του αιτητή ότι θα υποστεί δίωξη ή 

ότι διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης, εκτός εάν 

υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να πιστεύει κανείς ότι η εν λόγω δίωξη ή 

σοβαρή βλάβη δε θα επαναληφθεί. Επιτακτικοί λόγοι οι οποίοι 

προκύπτουν από προηγούμενη δίωξη ή σοβαρή βλάβη μπορούν να 

θεωρηθούν επαρκείς λόγοι για τη χορήγηση προστασίας. 
   
    (5) Εναπόκειται στον αιτητή να τεκμηριώσει την αίτηση διεθνούς 

προστασίας. Οσάκις ορισμένες πτυχές των δηλώσεων του αιτητή δεν 

τεκμηριώνονται με έγγραφα ή άλλες αποδείξεις, οι πτυχές αυτές δεν 

χρειάζονται επιβεβαίωση, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:  
   
   (α)  ο αιτητής έχει καταβάλει πραγματική προσπάθεια να 

τεκμηριώσει την αίτησή του, 
    
   (β)  έχουν υποβληθεί όλα τα συναφή στοιχεία, τα οποία έχει ο 

αιτητής στη διάθεσή του και έχει δοθεί ικανοποιητική 

εξήγηση για τη τυχόν έλλειψη άλλων λυσιτελών στοιχείων, 
    
   (γ)  οι δηλώσεις του αιτούντος  θεωρούνται συνεπείς και 

ευλογοφανείς και δεν έρχονται σε αντίθεση με διαθέσιμα 
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ειδικά και γενικά στοιχεία που αφορούν την περίπτωση 

του, 
    
   (δ)  ο αιτητής αιτήθηκε την παροχή διεθνούς προστασίας εντός 

ευλόγου χρόνου, εκτός εάν αποδείξει ότι υπήρχε σοβαρός 

λόγος που τον εμπόδισε να το πράξει, 
    
   (ε)  η γενική αξιοπιστία του αιτητή είναι αποδεδειγμένη. 
  
     (6) Η Υπηρεσία Ασύλου καθώς και όλες οι εμπλεκόμενες στην 

εφαρμογή του παρόντος Νόμου αρχές της Δημοκρατίας λαμβάνουν 

υπόψη την ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, όπως οι 

ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, 

οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, οι άγαμοι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα 

και πρόσωπα που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή 

άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής και σεξουαλικής 

βίας. Το παρόν εδάφιο τυγχάνει εφαρμογής μόνο στα πρόσωπα για 

τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν ειδικές ανάγκες μετά από 

εξατομικευμένη αξιολόγηση της περίπτωσής τους.».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 18Α 

του βασικού 

νόμου. 

14.  Το άρθρο 18Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«χορηγείται» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «το συντομότερο»· 
   
  (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
   «(3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (δ) του άρθρου 4, 

η άδεια διαμονής που χορηγείται στα μέλη της οικογένειας 
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των δικαιούχων του καθεστώτος πρόσφυγα τα οποία δεν 

πληρούν ατομικώς τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση 

του καθεστώτος του πρόσφυγα μπορεί να ισχύει για 

διάστημα μικρότερο των τριών ετών και να είναι 

ανανεώσιμη.».  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

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

 

  
  (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «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 ιθαγενείας του, και ο οποίος δεν είναι σε θέση ή, 

λόγω του φόβου του αυτού,» (όγδοη με δέκατη πέμπτη γραμμή) 

από τη φράση «αλλά σε σχέση με τον οποίο υπάρχουν 

ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, εάν επιστρέψει στη χώρα 

ιθαγένειάς του, θα αντιμετωπίσει πραγματικό κίνδυνο να υποστεί 

σοβαρή βλάβη και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του κινδύνου 

αυτού,». 
   

  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Νόμου,» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων  «σοβαρή βλάβη ή». 
   
  (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (α) και την αναρίθμηση των υφιστάμενων 

παραγράφων (α), (β) και (γ) σε παραγράφους (β), (γ) και (δ), 

αντίστοιχα: 
   
   «(α) Θανατική ποινή ή εκτέλεση.»· 
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  (δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της φράσης «μετά 

από διερεύνηση από τον Προϊστάμενο, ότι ικανοποιούνται κατ’ 

αναλογία οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6.» 

(πέμπτη με όγδοη γραμμή) από τη φράση «μετά από διαπίστωση 

από τον Προϊστάμενο ότι οι περιστάσεις, οι οποίες οδήγησαν 

στην αναγνώριση του καθεστώτος της συμπληρωματικής 

προστασίας έχουν εκλείψει ή έχουν μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να μην απαιτείται πλέον προστασία.» και με τη διαγραφή 

της τελείας στο τέλος του και την προσθήκη της ακόλουθης 

φράσης «,νοουμένου ότι εξετάζεται εάν η μεταβολή των 

συνθηκών έχει τόσο ουσιαστικό και μη προσωρινό χαρακτήρα, 

ώστε ο δικαιούχος συμπληρωματικής προστασίας να μην 

αντιμετωπίζει πλέον πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης.»· 
   
  (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
   «(3Α) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος διαπιστώσει εκ των 

υστέρων, βάσει γεγονότων που αποκαλύπτονται μετά την 

παραχώρηση σε πρόσωπο του καθεστώτος της 

συμπληρωματικής προστασίας, ότι το πρόσωπο αυτό έχει 

διαστρεβλώσει ή παραλείψει γεγονότα, περιλαμβανομένης της 

χρήσης πλαστών εγγράφων, η οποία διαστρέβλωση ή 

παράλειψη υπήρξε αποφασιστική για την αναγνώριση σε αυτό 

το πρόσωπο του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας, 

με αιτιολογημένη απόφασή του ανακαλεί την απόφαση βάσει 

της οποίας παραχωρήθηκε το εν λόγω καθεστώς, το δε 

εδάφιο (3) του άρθρου 6 εφαρμόζεται, τηρουμένων των 

αναλογιών.»· 
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  (στ) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«παραχωρείται» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «το συντομότερο»· 
   
  (ζ) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) αυτού και 

την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (γ) και (δ) σε 

παραγράφους (β) και (γ), αντίστοιχα· 
   
  (η) με την προσθήκη μετά την άνω τελεία στο τέλος της παραγράφου 

(β) του εδαφίου (5) αυτού, όπως έχει αναριθμηθεί, της φράσης 

«σε περίπτωση ανηλίκου, απολαμβάνει πλήρη πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για 

τους πολίτες της Δημοκρατίας·»· 
   
  (θ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) 

αυτού, όπως αυτή έχει αναριθμηθεί, από την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
   
   «(γ) ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (6), 

δικαιώματος άσκησης μισθωτής ή ανεξάρτητης 

επαγγελματικής δραστηριότητας  σύμφωνα με τους κανόνες 

και τους όρους που εφαρμόζονται γενικά στο επάγγελμα και 

στη δημόσια διοίκηση, και αναφορικά με την αναγνώριση 

πτυχίων και την αμοιβή αμέσως μετά την αναγνώριση του 

καθεστώτος της συμπληρωματικής προστασίας· η κατάσταση 

της αγοράς εργασίας δύναται να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ 

άλλων και για τον ενδεχόμενο προσδιορισμό προτεραιοτήτων 

όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει το καθοριζόμενο με διάταγμα, 

που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών έπειτα από 

διαβούλευσή του με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και με τους κοινωνικούς εταίρους, και το οποίο 
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δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. ο 

δικαιούχος του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας 

έχει πρόσβαση σε θέση απασχόλησης για την οποία έχει 

λάβει προσφορά και για χρονικό διάστημα που καθορίζεται 

σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς για τον 

προσδιορισμό προτεραιοτήτων στην αγορά εργασίας·»· 
   
  (ι) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (γ) του εδαφίου 

(5) αυτού, όπως αυτή έχει αναριθμηθεί, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 

 «(δ) ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (6), 

δικαιώματος πρόσβασης σε  προγράμματα ένταξης στην 

κοινωνία, όπου αυτό θεωρείται κατάλληλο.»· 
   
  (ια) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού της φράσης 

«Μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από» (πρώτη γραμμή) από  

τη λέξη «Από» και τη διαγραφή από το ίδιο εδάφιο του αριθμού 

«,21Β» (έβδομη γραμμή)· 
   

  (ιβ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (7) αυτού της λέξης και του 

αριθμού «και 25» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) από τους 

αριθμούς και τη λέξη «,25 και 25Α»· 
   

  (ιγ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (8) και (9) και την αναρίθμηση του 

υφιστάμενου εδαφίου (8) σε εδάφιο (10):  
   
   « (8) Με την επιφύλαξη των ορίων που τίθενται από τις 

διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, ο Προϊστάμενος 

δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση, να περιορίζει τα 

ευεργετήματα τα οποία παρέχονται σε πρόσωπο που 
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δικαιούται συμπληρωματικής προστασίας, το καθεστώς 

συμπληρωματικής προστασίας του οποίου έχει χορηγηθεί 

βάσει δραστηριοτήτων  στις οποίες επιδόθηκε με μοναδικό ή 

κύριο σκοπό τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για 

να αναγνωρισθεί ως πρόσωπο που δικαιούται 

συμπληρωματική προστασία.  
    
     (9) Σε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί συμπληρωματική 

προστασία εκδίδεται και παραδίδεται επί αποδείξει ταξιδιωτικό 

έγγραφο το οποίο του επιτρέπει να ταξιδέψει, τουλάχιστον 

όταν συντρέχουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι που απαιτούν 

την παρουσία του σε άλλο κράτος νοουμένου ότι αδυνατεί να 

εξασφαλίσει εθνικό διαβατήριο και νοουμένου ότι αυτό δεν 

προσκρούει σε επιτακτικούς λόγους εθνικής ασφάλειας ή 

δημόσιας τάξης.».  
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

16.  Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη μετά την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου 

(α) του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

 «(iv) πρόσβασης σε προγράμματα ένταξης στην κοινωνία,»· 
   
  (β) με την προσθήκη μετά την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου 

(β) του εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων 

υποπαραγράφων: 
   
   «(iΑ) το δικαίωμα άσκησης μισθωτής ή ανεξάρτητης 

επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τους κανόνες 

που εφαρμόζονται γενικά στο επάγγελμα και στη δημόσια 

διοίκηση και αναφορικά με την αναγνώριση πτυχίων και την 
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αμοιβή, 
   (iΒ) την πλήρη πρόσβαση όλων των ανήλικων σε όλες τις 

βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, 

(iΓ) 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,»· 
   
  (γ) με την προσθήκη στο τέλος της υποπαραγράφου (iv) της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (1), του ακόλουθου κειμένου: 

 «όπως και κάθε αναγκαία συνδρομή από άποψη κοινωνικής 

αρωγής, καθώς και επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε 

άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες όπως σε εγκύους, σε πρόσωπα που 

έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές 

ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή τους ανήλικους 

που υπήρξαν θύματα οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης, 

αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, βάναυσης, 

απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή που έχουν 

υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις,»· 
   
  (δ) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (vii) της παραγράφου 

(β) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «σε περίπτωση που δεν 

έχει επαρκείς πόρους» (πρώτη και δεύτερη γραμμή)· 
   
  (ε) με την αντικατάσταση της τελείας με κόμμα στο τέλος της 

υποπαραγράφου (vii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού 

και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

υποπαραγράφου:  
   
   «(viii) τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για 
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ενήλικες τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, 

επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε χώρους 

εργασίας.»· 
   
  (στ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου 

(γ) του εδαφίου (1) αυτού από την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο:  
   
   «(i) την πρόσβαση σε καταλύματα,»· 
   
  (ζ) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου 

(δ) του εδαφίου (1) αυτού του κόμματος με τελεία και τη διαγραφή 

των υποπαραγράφων (iii) και (iv) της ίδιας παραγράφου· και 
   
  (η) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού από το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 
   

   «(2) Για σκοπούς διευκόλυνσης της ένταξης των προσφύγων 

στην κοινωνία, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει την κατάρτιση 

προγραμμάτων ένταξης τα οποία θεωρεί κατάλληλα ή 

διασφαλίζει τη δημιουργία προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν 

την πρόσβαση σε παρόμοια προγράμματα. Το Υπουργικό 

Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει την αρμόδια αρχή». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου  με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

17.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 21Γ αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

 «Περιορισμός 

ευεργετημάτων 

πρόσφυγα. 

21Δ.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης, ο 

Προϊστάμενος δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση, να 

περιορίζει τα ευεργετήματα που παρέχονται σε πρόσφυγα, 
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το καθεστώς πρόσφυγα του οποίου έχει χορηγηθεί βάσει 

δραστηριοτήτων  στις οποίες επιδόθηκε με μοναδικό ή κύριο 

σκοπό τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για να 

αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

18. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου  τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  
 (α) Με την αντικατάσταση του υφιστάμενου πλαγιότιτλου αυτού από τον 

νέο πλαγιότιτλο «Διατήρηση της οικογενειακής ενότητας.»· 
   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων 

νέων εδαφίων:  
   
  «(3Α) Ο Προϊστάμενος δύναται να αποφασίσει την εφαρμογή των 

εδαφίων (1), (2) και (3) στις περιπτώσεις άλλων συγγενών οι 

οποίοι ζούσαν με την οικογένεια ως τμήμα της κατά το χρόνο 

αναχώρησης και ήταν κατά το χρόνο αυτό πλήρως ή κατά κύριο 

λόγο εξαρτημένοι από τον πρόσφυγα. 
   
    (3Β) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, που ασχολούνται με 

θέματα ασύλου, μεριμνούν ώστε τα μέλη της οικογένειας του 

δικαιούχου του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος της 

συμπληρωματικής προστασίας που δεν πληρούν ατομικώς τις 

προϋποθέσεις για την αναγνώριση των καθεστώτων αυτών, να 

δικαιούνται να αιτηθούν τα ευεργετήματα του παρόντος Νόμου των 

δικαιούχων του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος της 

συμπληρωματικής προστασίας, αντίστοιχα, με εξαίρεση το άρθρο 4 

(α) και (ε). Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ούτως ώστε τα τυχόν 

παρεχόμενα ευεργετήματα να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό βιοτικό 
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επίπεδο. Το παρόν εδάφιο δεν έχει εφαρμογή όταν το μέλος της 

οικογένειας αποκλείεται ή θα αποκλειόταν από το καθεστώς 

πρόσφυγα ή το καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 3Γ, 3Δ, 6 ή 19.  
   
    (3Γ) Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της 

Δημοκρατίας, όταν η οικογενειακή επανένωση είναι δυνατή σε τρίτη 

χώρα με την οποία ο συντηρών και μέλος της οικογένειάς του που 

δεν πληρεί ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση του 

καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος της 

συμπληρωματικής προστασίας έχει ιδιαίτερους δεσμούς με αυτήν, 

ο Προϊστάμενος δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση των 

ακόλουθων αποδεικτικών στοιχείων: 
   
   (α)  κατάλυμα το οποίο να θεωρείται κανονικό για αντίστοιχη 

οικογένεια στην αυτή περιοχή και το οποίο πληροί τις 

γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής, 
    
   (β)  ασφάλιση ασθενείας για τον ίδιο και τα μέλη της 

οικογένειάς του, που να καλύπτει το σύνολο των 

κινδύνων οι οποίοι συνήθως καλύπτονται για τους 

ημεδαπούς, και 
    
   (γ)  σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη 

συντήρηση του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του 

χωρίς να απαιτείται προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής 

αρωγής.»· 
  
 (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού 

από την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
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19(Ι) του 1995. 

 «(β) τα ανήλικα τέκνα του ζεύγους ή του πρόσφυγα, υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι άγαμα ή εξαρτημένα, ασχέτως εάν 

γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή είναι υιοθετημένα όπως ορίζεται 

στον περί Υιοθεσίας Νόμο,». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

19.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 25 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Ασυνόδευτοι 

ανήλικοι υπό 

καθεστώς 

πρόσφυγα ή 

συμπληρωμα-

τικής 

προστασίας. 

25Α.-(1) Σε περίπτωση που ασυνόδευτος ανήλικος 

αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή του παραχωρηθεί το 

καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, ο Προϊστάμενος 

ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας ο οποίος ενεργεί ως κηδεμόνας του 

ασυνόδευτου ανήλικου, καλύπτοντας τις ανάγκες του. Ο 

Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 

εξασφαλίζοντας όπου αυτό είναι αναγκαίο τη συγκατάθεση 

ενήλικου προσώπου και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του 

ασυνόδευτου ανήλικου, ανάλογα με την ηλικία και την 

ωριμότητα του, αναθέτει τη φροντίδα του είτε - 
   
  (α)  σε ενήλικους συγγενείς, ή 
   
  (β)  σε οικογένεια που θα έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, 

ή 
   
  (γ)  σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων, ή 
   
  (δ)  σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για 

ανηλίκους. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4136, 25/7/2007 112(I)/2007



 28 

   
       (2) Τα αδέλφια παραμένουν ενωμένα στο μέτρο του 

δυνατού, λαμβανομένου υπόψη του μείζονος συμφέροντος 

του ενδιαφερόμενου ανήλικου και, ειδικότερα, της ηλικίας και 

του βαθμού ωριμότητάς του/της. Οι μεταβολές κατοικίας των 

ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο. 
   
       (3) Οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της προστασίας του 

μείζονος ενδιαφέροντος του ασυνόδευτου ανήλικου, 

καταβάλλουν προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό 

εντοπισμό των μελών της οικογένειας του ανήλικου. Σε 

περιπτώσεις ενδεχόμενης απειλής κατά της ζωής ή της 

ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, 

ιδίως εάν έχουν παραμείνει στη χώρα καταγωγής, 

λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε η συλλογή, επεξεργασία 

και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα πρόσωπα αυτά 

να γίνεται σε εμπιστευτική βάση. 
   
       (4) Τα άτομα που ασχολούνται με ασυνόδευτους 

ανήλικους έχουν ήδη ή λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση 

όσον αφορά τις ανάγκες τους.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

20.  Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  
  (α) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, και 

την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «,όταν το εν λόγω 

πρόσωπο έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τη διάπραξη ιδιαίτερα 

σοβαρού αδικήματος.»· και 
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  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου:  
   
   «(6) Πρόσωπα στα οποία τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις 

του εδαφίου (1) απολαμβάνουν καθ’ ον χρόνο είναι παρόντα 

στη Δημοκρατία των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα 

άρθρα 3, 4,16, 22, 31, 32 και 33 της Σύμβασης.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

νέου άρθρου. 

21.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 31Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Αρχή της 

εμπιστευτικό-

τητας. 

31Β.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο λαμβάνει οποιαδήποτε 

πληροφορία κατά την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του 

δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων κανονισμών υποχρεούται να μην την 

αποκαλύπτει, εκτός - 
   
  (α) με την έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου από το 

οποίο λήφθηκε η πληροφορία· ή 
   
  (β) για σκοπούς απόδειξης ή τεκμηρίωσης γεγονότων σε 

υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου· ή 
   
  (γ) για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή του 

διεθνούς δικαίου ή του κοινοτικού δικαίου· ή 
   
  (δ) για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος ή για άλλο 

υπηρεσιακό σκοπό, ο οποίος εμπίπτει εντός του 
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δημοσίου συμφέροντος. 
   
       (2)  Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο 

παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις 

του εδαφίου (1) και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 

σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή 

σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και 

στις δύο αυτές ποινές.». 
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