
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3383 της 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη  Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 6(Ι) του 2000  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ I  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000. Συνοπτικός τίτλος. 

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ερμηνεία. 

"αιτητής" σημαίνει αλλοδαπό, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση για αναγνώρισή του ως 
πρόσφυγα και η ιδιότητα αυτή ισχύει για την περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης μέχρι την τελική απόφαση στην αίτηση αυτή, 

 

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

Κεφ.105. 
2 του 1972 

 54 του 1976 
 50 του 1988 

 197 του 1989 
100(Ι) του 1996 

34(Ι) του 1997 
14(Ι) του 1998. 

 

"ανήλικος" σημαίνει πρόσωπο κάτω των δεκαοκτώ ετών,  

"αρμόδιος λειτουργός" σημαίνει λειτουργό μετανάστευσης, ο οποίος είναι ειδικά 
εκπαιδευμένος για θέματα προσφύγων, 

 

"Αρχή" σημαίνει την Αρχή Προσφύγων, η οποία ιδρύεται δυνάμει του Μέρους V του 
παρόντος Νόμου, 
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 "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, 

 "Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία, 
 "πρόδηλα αβάσιμη αίτηση" έχει την έννοια που αποδίδει στη φράση αυτή το εδάφιο (1) 

του άρθρου 12, 
 "προστατευόμενο πρόσωπο" σημαίνει πρόσωπο, το οποίο, ενώ δεν είναι πρόσφυγας, 

θεωρείται πρόσφυγας για ανθρωπιστικούς λόγους, 
 "πρόσφυγας" σημαίνει το πρόσωπο, που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, όπως η λέξη 

αυτή ερμηνεύεται στο άρθρο 3, 
 "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 
Δημοκρατία, και περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο, το 

73 του 1968. οποίο κυρώθηκε με τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νομικής Καταστάσεως των 
Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 1968, 

 "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 καταδίωξής 
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 ιθαγένειάς 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 
μεταχείριση 
προσφύγων. 

4. Η εφαρμογή του Νόμου αυτού διέπεται από τις πιο κάτω αρχές: 

(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 Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή βοήθειας 
στους πρόσφυγες, 

 (δ)      διαφυλάσσεται η οικογενειακή ενότητα, σύμφωνα με το άρθρο 25. 
Περιορισμοί στην 
εφαρμογή του Νόμου. 

5. Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση προσώπου— 

(α) Το οποίο— 
(i)     τυγχάνει ήδη διεθνούς προστασίας από όργανα των Ηνωμένων Εθνών άλλα 

από την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ή 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3383, 28/1/2000 6(I)/2000



  (ii) αναγνωρίζεται ως μόνιμος κάτοικος από τις αρμόδιες αρχές της χώρας, στην οποία 
έχει τη διαμονή του και έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που 
αναγνωρίζονται στους πολίτες της χώρας αυτής, ή 

 

(β) για το οποίο υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι—  

(i) έχει διαπράξει έγκλημα εναντίον της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα εναντίον 
της ανθρωπότητας, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση, ή 

 

(ii) πριν την είσοδο του στη Δημοκρατία διέπραξε σοβαρό μη πολιτικό αδίκημα σε άλλη 
χώρα, ή  

 

(iii) είναι ένοχο για πράξεις, που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών. 

 

6.—(1) Η ιδιότητα του πρόσφυγα παύει να υφίσταται όταν αυτός— Απώλεια της 
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: 

 

Νοείται ότι η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση προσώπου, το οποίο 
ικανοποιεί την Αρχή 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. 

 

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή 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 ιδιότητάς 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. 

 

ΜΕΡΟΣ II  

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ 
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

7.—(1) Αιτητής, ο οποίος εισέρχεται ή εισήλθε στη Δημοκρατία παράνομα, δεν 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. 

(2) Η αίτηση για αναγνώριση ιδιότητας του πρόσφυγα υποβάλλεται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11, στα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας κατά την άφιξη του αιτητή ή 
εντός της Δημοκρατίας σε οποιοδήποτε Αστυνομικό σταθμό ή. στο Γραφείο του Λειτουργού 
Μετανάστευσης. Πρόσωπα, που εισήλθαν στη Δημοκρατία παράνομα, υποβάλλουν την 
αίτηση το συντομότερο δυνατό και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την άφιξή τους. 

Είσοδος αιτητών 
στη Δημοκρατία. 
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 (3) Αιτητής δύναται, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει με τον Εκπρόσωπο της Υπάτης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στη Δημοκρατία, στον οποίο 
επιτρέπεται πρόσβαση τόσο προς τον αιτητή, όσο και προς οποιαδήποτε πληροφορία γι' 
αυτόν. 

 (4) Κράτηση του αιτητή επιτρέπεται μόνο για το σκοπό— 
 (α) Εξακρίβωσης της ταυτότητάς του, 
 (β) εξακρίβωσης των στοιχείων πάνω στα οποία βασίζονται οι ισχυρισμοί, οι οποίοι 

περιέχονται στην αίτηση του αιτητή, 
 (γ) προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας τάξης: 
 Νοείται ότι η κράτηση ανήλικου αιτητή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

ο τόπος κράτησής του αποφασίζεται ύστερα από συνεννόηση με το Τμήμα Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας. 

 (5) Αιτητής που κρατείται δυνάμει του εδαφίου (4) πληροφορείται σε γλώσσα που του 
είναι αντιληπτή, τους λόγους κράτησής του, όπως επίσης και για το δικαίωμά του να 
επικοινωνήσει με λειτουργό της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες 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 Δικαστηρίου, αλλά σε καμία περίπτωση η ολική κράτηση δυνάμει 
του εδαφίου (4) μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα δύο ημέρες. 

Άδεια 
προσωρινής 
διαμονής. 

8.—(1) Χορηγείται άδεια προσωρινής διαμονής σε αιτητή, ο οποίος εισέρχεται στη 
Δημοκρατία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, η οποία θα ισχύει για τη χρονική περίοδο από την 
ημερομηνία εισόδου του αιτητή στη Δημοκρατία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της τελικής 
απόφασης αναφορικά με την αίτησή του για αναγνώρισή του ως πρόσφυγα. 

 (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. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσής του, η διαδικασία εξέτασης της αίτησής του διακόπτεται και δε θεωρείται 
πλέον αιτητής. 

Δικαιώματα αιτητών 
στους οποίους 
χορηγείται άδεια 
προσωρινής 
διαμονής. 

9.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας 
προσωρινής διαμονής, ο αιτητής έχει— 

(α) Δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης εντός του εδάφους της Δημοκρατίας, 

(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, 

 (δ) πρόσβαση, όπου αυτό είναι δυνατό, σε εκπαιδευτικές διευκολύνσεις του δημόσιου 
τομέα. 

 (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. 

Ανήλικοι 
αιτητές. 

10. Αν ανήλικος, που δε συνοδεύεται από τον πατέρα ή τη μητέρα του, ζητά άσυλο, ο 
αρμόδιος λειτουργός γνωστοποιεί την περίπτωση αμέσως στο Διευθυντή Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας, ο οποίος θα ενεργεί ως κηδεμόνας του εν λόγω ανηλίκου και θα 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, δυνάμει του Νόμου αυτού, για λογαριασμό του ανηλίκου.
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ΜΕΡΟΣ III 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ 

 

11.—(1) Η αίτηση για αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα απευθύνεται προς τον 
αρμόδιο λειτουργό: 

Υποβολή 
αίτησης για 
αναγνώριση 
προσώπου ως 
πρόσφυγα. 

Νοείται ότι αιτητής, που 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 
τρόπο. 

Κατά την υποβολή της αίτησης παρέχονται στον αιτητή—  

Δωρεάν βοήθεια διερμηνέα, όπου αυτή είναι αναγκαία,  

ληροφορίες για τη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθήσει.  

(3) Κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνονται τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτητή.  

12.—(1) Κατά προτεραιότητα και με ταχύρυθμη διαδικασία εξετάζεται από τον αρμόδιο 
λειτουργό αίτηση, που κατά τη γνώμη του, είναι πρόδηλα αβάσιμη. 

Πρόδηλα 
αβάσιμες 
αιτήσεις ασύλου. 

Πρόδηλα αβάσιμη αίτηση σημαίνει αίτηση— 

(α)              Η οποία εκ πρώτης όψεως δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε βάση για αναγνώριση 
του αιτητή ως πρόσφυγα, 

 

(β)            στην οποία ο αιτητής έχει δώσει σαφώς ανεπαρκείς πληροφορίες ή μαρτυρία 
για υποστήριξή της, 

 

(γ)            για την οποία ο αρμόδιος λειτουργός ικανοποιείται ότι 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, 

 

(δ)           στην οποία ο αιτητής δεν απεκάλυψε ότι ταξίδευε ή χρησιμοποιούσε πλαστά 
ταξιδιωτικά έγγραφα ή πλαστή ταυτότητα και δεν είχε βάσιμο λόγο να μην το 
αποκαλύψει, 

 

(ε)      στην οποία ο αιτητής εσκεμμένα προέβη σε ψευδείς ή παραπλανητικές 
παραστάσεις σε σχέση με θέμα, που ήταν ουσιώδες για αυτή, 

 

(στ)        στην οποία ο αιτητής κατέστρεψε έγγραφα σχετικά με την ταυτότητά του ή 
απέκρυψε σχετικές πληροφορίες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρεμπόδισε 
τη διεξαγωγή της εξέτασής της, 

 

(ζ)        στην οποία ο αιτητής εσκεμμένα παρέλειψε να αναφέρει ότι είχε υποβάλει 
προηγούμενη αίτηση για άσυλο σε άλλη χώρα, 

 

(η)            όπου ο μόνος λόγος υποβολής της ήταν να αποφύγει ο αιτητής την απέλασή του 
από τη Δημοκρατία, 

 

(θ)          πριν από την υποβολή της οποίας ο αιτητής είχε υποβάλει αίτηση για 
αναγνώριση του ως πρόσφυγα σε χώρα μέλος της Σύμβασης και ο αρμόδιος 
λειτουργός ικανοποιείται ότι η προηγούμενη αίτησή του είχε δεόντως 
εξεταστεί και απορριφθεί και ο αιτητής παρέλειψε να δείξει ουσιώδη 
μεταβολή των περιστάσεων, 

 

(ι)            η οποία υποβλήθηκε από αιτητή που έχει την ιθαγένεια ή έχει δικαίωμα 
διαμονής σε χώρα-μέλος της Σύμβασης και στην οποία αυτός παρέλειψε να 
προσαγάγει μαρτυρία για καταδίωξή του για τους λόγους που αναφέρονται 
στο εδάφιο (1) του άρθρου 3, 

 

(ια)             η οποία υποβλήθηκε από αιτητή, ο οποίος μετά την υποβολή της, χωρίς 
εύλογη αιτία, εγκατέλειψε τη Δημοκρατία χωρίς άδεια ή δεν έχει 
ανταποκριθεί σε επιστολή, που του απηύθυνε ο αρμόδιος λειτουργός, 
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 (ιβ)            πριν από την υποβολή της οποίας ο αιτητής είχε αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας από 
άλλη χώρα και ο λόγος που εγκατέλειψε ή δεν επιστρέφει στη χώρα αυτή δε 
συνδέεται με φόβο καταδίωξής του. 

 (2)(α) Κατά την εξέταση της αίτησης ο αρμόδιος λειτουργός προβαίνει σε προσωπική 
συνέντευξη του αιτητή. Κατά τη διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης κανένα πρόσωπο 
πλην του αιτητή, του αρμόδιου λειτουργού, του δικηγόρου του αιτητή και του τυχόν 
αναγκαίου διερμηνέα δύναται να παρευρίσκεται, εκτός αν άλλως ζητήσει ο ίδιος ο Αιτητής.

 (β) Ύστερα από την προσωπική συνέντευξη, ο αρμόδιος λειτουργός συντάσσει έκθεση με 
τα γεγονότα της υπόθεσης, στην οποία αναφέρει κατά πόσο έχει διαπιστώσει αν η αίτηση 
είναι πρόδηλα αβάσιμη και την υποβάλλει στην Αρχή.  

 (3) Η Αρχή συνέρχεται για να εξετάσει την εν λόγω έκθεση του αρμόδιου λειτουργού, το 
αργότερο εντός οκτώ ημερών από την υποβολή της. 

 (4) Σε περίπτωση όπου στην έκθεση του αρμόδιου λειτουργού— 
 (α) Περιέχεται η διαπίστωση ότι η αίτηση είναι πρόδηλα αβάσιμη, η Αρχή- 
 (i)        απορρίπτει την αίτηση, αν πεισθεί ότι η διαπίστωση είναι ορθή, ή 
     (ii)       εφαρμόζει τη διαδικασία που προνοείται στο άρθρο 14 για εξέταση του αιτητή, 

              αν δεν συμφωνεί με τη διαπίστωση του αρμόδιου λειτουργού, 

 (β) περιέχεται η διαπίστωση ότι η αίτηση δεν είναι πρόδηλα αβάσιμη, η Αρχή 
εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14. 

Κανονική 
εξέταση 
αιτήσεων 
ασύλου. 

13.—(1)(α) Σε περιπτώσεις αιτήσεων ασύλου, που κατά τη γνώμη του αρμόδιου 
λειτουργού, δεν είναι πρόδηλα αβάσιμες, ο αρμόδιος λειτουργός εξετάζει την αίτηση και 
προβαίνει σε προσωπική συνέντευξη του αιτητή, εκτός στις περιπτώσεις, όπου τέτοια 
συνέντευξη έχει ήδη γίνει δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 12. Κατά τη διεξαγωγή της 
προσωπικής συνέντευξης, κανένα πρόσωπο πλην του αιτητή, του αρμόδιου λειτουργού, του 
δικηγόρου του αιτητή και του τυχόν αναγκαίου διερμηνέα δύναται να παρευρίσκεται, εκτός 
αν άλλως ζητήσει ο ίδιος ο αιτητής. 

 (β) Ύστερα από την προσωπική αυτή συνέντευξη, ο αρμόδιος λειτουργός συντάσσει 
έκθεση με τα γεγονότα της υπόθεσης και την υποβάλλει στην Αρχή. 

 (2) Η Αρχή συνέρχεται για να μελετήσει την έκθεση που υποβάλλεται δυνάμει του 
εδαφίου (1) εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της. 

 (3) Τόσο κατά την προσωπική συνέντευξη του αιτητή από τον αρμόδιο λειτουργό, όσο και 
κατά την εξέτασή του από την Αρχή με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 14, 
παρέχονται στον αιτητή, όπου είναι αναγκαίο, οι υπηρεσίες διερμηνέα. 

Συνέντευξη 
αιτητή. 

14.—(1) Η Αρχή καλεί σε συνέντευξη τον αιτητή για να διαπιστώσει κατά πόσο αυτός 
θεωρείται πρόσφυγας δυνάμει του Νόμου αυτού. Κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης κανένα 
πρόσωπο πλην των μελών της Αρχής, του Γραμματέα της, του αιτητή, του αρμόδιου 
λειτουργού, του δικηγόρου του αιτητή και του τυχόν αναγκαίου διερμηνέα δύναται να 
παρευρίσκεται εκτός αν άλλως ζητήσει ο ίδιος ο αιτητής. 

 (2) Η Αρχή, κατά τη συνέντευξη με τον αιτητή δυνάμει του εδαφίου (1)— 
 (α) Αξιολογεί τα στοιχεία, που έχει παρουσιάσει ο αιτητής και, όπου είναι αναγκαίο, δίδει     

     το ευεργέτημα της αμφιβολίας στον αιτητή, 
 (β) εξετάζει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (α) σε συνδυασμό με την    

      έννοια του όρου "πρόσφυγας" δυνάμει του άρθρου 3, 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3383, 28/1/2000 6(I)/2000



(γ) ικανοποιείται ότι ο αιτητής έχει παρουσιάσει πλήρως την υπόθεσή του, την έχει 
υποστηρίξει με όλες τις διαθέσιμες μαρτυρίες και έχει δώσει εύλογες εξηγήσεις για 
όλους τους λόγους που έχει επικαλεσθεί για να υποστηρίξει την αίτησή του, και 

 

(δ) προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα την οποία θεωρεί αναγκαία.  

(3) Η συνέντευξη, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), διενεργείται μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, το οποίο σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις εβδομήντα οκτώ ημέρες 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 

(4) Οποιαδήποτε πληροφορία, που σχετίζεται με την αίτηση, παραμένει εμπιστευτική κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης. Σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται 
τέτοια πληροφορία στις αρχές της χώρας ιθαγένειας του αιτητή, ούτε και ζητείται από αυτές 
οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τον αιτητή. 

 

(5) Η Αρχή γνωστοποιεί γραπτώς την απόφασή της στον αιτητή.  

15.—(1) Αιτητής, ο οποίος ισχυρίζεται, κατά το χρόνο εκδήλωσης της υποβολής 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 ικανοποιητικές εξηγήσεις για τους λόγους της άρνησής του. 

Εξέταση αιτητή από 
ιατρό. 

(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. 

 

16. Κατά την εξέταση του αιτητή από την Αρχή ο αιτητής οφείλει— Υποχρεώσεις αιτητή 
κατά την εξέταση 
της αίτησής του. (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 Αρχή ήθελε ζητήσει ή είναι χρήσιμο 
και να προβεί σε εύλογες προσπάθειες για να προμηθεύσει την Αρχή με τα 
αναγκαία στοιχεία, 

 

(γ) να δώσει στην Αρχή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το άτομό του και το 
παρελθόν του, και 

 

(δ) γενικά να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Αρχή για τη διαπίστωση 
των γεγονότων της υπόθεσής του. 

 

17.—(1) Η Αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της αναγνωρίζει αιτητή ως πρόσφυγα αν 
αυτός, κατά τη σχετική διαδικασία εξέτασης της αίτησής του, έχει αποδείξει ότι εμπίπτει στην 
κατά το άρθρο 3 έννοια του πρόσφυγα. 

Απόφαση της Αρχής.

(2) Σε αιτητή, στον οποίο αναγνωρίστηκε η ιδιότητα του πρόσφυγα, χορηγείται άδεια 
διαμονής τριετούς ισχύος, η οποία κατά το μήνα που προηγείται της λήξης της, ανανεώνεται 
για νέα εκάστοτε τριετή περίοδο, εκτός αν στο μεταξύ ο πρόσφυγας απώλεσε την ιδιότητά του 
σύμφωνα με το άρθρο 6 ή έχει απελαθεί δυνάμει του άρθρου 29. 
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Ιεραρχική 
προσφυγή. 

18.—(1) Εκτός από τις περιπτώσεις όπου αίτηση απορρίφθηκε ως πρόδηλα αβάσιμη 
δυνάμει της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 12, 
απόφαση της Αρχής να μην αναγνωρίσει αιτητή ως πρόσφυγα υπόκειται σε ιεραρχική 
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, που ασκείται μέσα σε είκοσι ημέρες από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. 

 (2) Η πιο πάνω απόφαση της Αρχής δεν καθίσταται εκτελεστή πριν από την πάροδο της 
προθεσμίας για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής και, σε περίπτωση άσκησης τέτοιας 
προσφυγής, πριν από την έκδοση εκτελεστής απόφασης σ' αυτή. 

 (3) Ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει την απόφασή του μέσα σε ενενήντα ημέρες από την 
ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής. 

 (4) Σε περίπτωση καταχώρησης ιεραρχικής προσφυγής με βάση το εδάφιο (1), ο αιτητής 
δικαιούται να παραμείνει στη Δημοκρατία μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού. 

Αδεια 
διαμονής για 
περιορισμένη 
χρονική περίοδο. 

19.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία αιτητής δεν αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, η Αρχή 
μπορεί να συστήσει τη χορήγηση σ' αυτόν άδειας διαμονής για περιορισμένη χρονική 
περίοδο, στις περιπτώσεις όπου— 

(α) Η απέλαση του αιτητή είναι εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων αδύνατη, 

 (β) η έκδοσή του στη χώρα ιθαγένειας δεν ενδείκνυται λόγω της επικρατούσας εκεί 
κατάστασης, 

 (γ) ο αιτητής δυνατό να έχει εύλογες πιθανότητες για να του δοθεί θεώρηση διαβατηρίου 
(visa) από άλλη ασφαλή χώρα, η οποία δυνατό να είναι διατεθειμένη να εξετάσει το 
αίτημά του για άσυλο, 

 (δ) ο αιτητής είναι προστατευόμενο πρόσωπο. 
 (2) Δε συστήνεται η χορήγηση άδειας διαμονής για περιορισμένη χρονική περίοδο στις 

περιπτώσεις όπου, με απόφαση της Αρχής, ισχύουν, κατ' αναλογία, για τον εν λόγω αιτητή, οι 
διατάξεις των άρθρων 5 και 6. 

 (3) Σε περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής για περιορισμένη χρονική περίοδο 
ισχύουν, κατ' αναλογία, οι διατάξεις του άρθρου 9. 

Προσωρινή 
προστασία. 

20.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να χορηγήσει προσωρινή 
προστασία σε πρόσωπα— 

 (α) (i) Τα οποία έχουν αφιχθεί σε μεγάλους αριθμούς από περιοχές, στις οποίες υπάρχει βία 
και ένοπλες συρράξεις· και 

 (ii) των οποίων έχουν παραβιαστεί ή δυνατό να έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα 
δικαιώματά τους· ή 

 (β) τα οποία, για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους, θεωρούνται ότι έχουν ανάγκη προστασίας.

 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου "προσωρινή προστασία" σημαίνει την 
προσωρινή προστασία, που χορηγείται σε αλλοδαπά πρόσωπα ή πρόσωπα που δεν έχουν 
ιθαγένεια και που εγκατέλειψαν μαζικά τη χώρα διαμονής τους και που η ασφαλής επιστροφή 
τους στη χώρα αυτή είναι αδύνατη λόγω των συνθηκών, που επικρατούν στην εν λόγω χώρα.

 (3) Για σκοπούς παροχής προσωρινής προστασίας δεν ακολουθείται η διαδικασία 
ατομικής εξέτασης της κάθε περίπτωσης. Αυτό όμως δεν επηρεάζει το δικαίωμα υποβολής 
ατομικής αίτησης για αναγνώριση ιδιότητας πρόσφυγα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 
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(4) Η έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη 
εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

 

ΜΕΡΟΣ IV 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

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

(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 Δημοκρατία 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 Δημοκρατίας 
δυνάμει των σχετικών νόμων και κανονισμών όσον αφορά— 

 

(i) τη στοιχειώδη εκπαίδευση,  

(ii) την ελεύθερη πρόσβαση στα δικαστήρια της Δημοκρατία 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,  

(ν) την κοινωνική ασφάλιση,  

(vi) την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας,  

(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  

(iii) το δικαίωμα απασχόλησης σε επικερδή εργασία, και  

(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 Δημοκρατίας, 

 

(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, 
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 (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 Δημοκρατίας 
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.

Δελτίο ταυτότητας και 
ταξιδιωτικά έγγραφα. 

22.—(1) Εκδίδεται και παραδίδεται επί αποδείξει σε πρόσφυγα δελτίο ταυτότητας 
πρόσφυγα. 

(2) Εκδίδονται και παραδίδονται επί αποδείξει σε πρόσφυγα ταξιδιωτικά έγγραφα 
πρόσφυγα, εκτός αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. 

Φορολογικές 
επιβαρύνσεις σε 
πρόσφυγες. 

23. Δεν επιβάλλονται σε πρόσφυγες φόροι, επιβαρύνσεις ή τέλη οποιασδήποτε φύσης 
ψηλότεροι από αυτά που επιβάλλονται, σε ανάλογες περιπτώσεις, στους πολίτες της 
Δημοκρατίας. 

Υποχρεώσεις 
προσφύγων. 

24.—(1) Πρόσφυγας οφείλει να υπακούει στο Σύνταγμα, στους νόμους και κανονισμούς της 
Δημοκρατίας. 

 (2) Δεν επιτρέπεται σε πρόσφυγα να συμμετέχει σε δραστηριότητες, οι οποίες θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Δημοκρατίας 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. 

Οικογένεια πρόσφυγα. 25.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, παρέχεται άσυλο σε μέλη της 
οικογένειας του πρόσφυγα, τα οποία εισέρχονται στη Δημοκρατία ταυτόχρονα με τον 
πρόσφυγα ή μεταγενέστερα. 

 (2) Μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα, που δε το συνοδεύουν κατά την είσοδο του στη 
Δημοκρατία και που δε βρίσκονται μαζί του λόγω των καταστάσεων, που τον οδήγησαν στην 
υποβολή αίτησης για αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, δικαιούνται να επανασυνδεθούν μαζί του 
στη Δημοκρατία, εφόσον ο ίδιος το ζητήσει. Για το σκοπό αυτό και αφού αποδειχθεί η 
συγγένειά τους με τον πρόσφυγα, εκδίδεται γι' αυτούς άδεια εισόδου ή οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο, το οποίο είναι απαραίτητο για να ταξιδεύσουν και να εισέλθουν στη Δημοκρατία. 

 (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. 
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ΜΕΡΟΣ V ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
 

26. Ιδρύεται Αρχή Προσφύγων, η οποία εξετάζει και αποφασίζει αιτήσεις για αναγνώριση 
προσώπων ως προσφύγων και ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, που της χορηγείται από 
τον παρόντα Νόμο. 

Αρχή 
Προσφύγων. 

    27.—(1) Η Αρχή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Σύνθεση Αρχής. 

    (α) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών ή εκπρόσωπο του, 
(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπο του, και  

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή 
εκπρόσωπο του. 

 

(2) Κάθε Γενικός Διευθυντής ορίζει τον εκπρόσωπο του από λειτουργούς του οικείου 
Υπουργείου, που κατέχουν Κλίμακα Α13 ή ψηλότερη, για περίοδο τριών ετών, η οποία μπορεί 
να ανανεωθεί για περαιτέρω τριετείς περιόδους. 

 

(3) Για να συνεδριάσει νόμιμα η Αρχή απαιτείται παρουσία όλων των μελών της:  

Νοείται ότι αν οποιοδήποτε, μέλος της Αρχής κωλύεται, για οποιοδήποτε λόγο, να 
παραστεί σε συνεδρία της Αρχής, τότε παρίσταται ο εκπρόσωπος του και η παρουσία του 
τεκμαίρεται αμάχητα και σε όλες τις περιπτώσεις, νόμιμη. 

 

(4) Ο πρώτος τη τάξει παρών λειτουργός προεδρεύει της Αρχής.  

(5) Κατά τη διάρκεια εξέτασης αιτητή δυνάμει του άρθρου 14, δύναται να παρευρίσκεται 
ως παρατηρητής, με συμβουλευτική ιδιότητα, αντιπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 

 

(6) Γραμματέας της Αρχής είναι ο Λειτουργός Μεταναστεύσεως, ο οποίος—  

(α) Δύναται, αν κριθεί αυτό αναγκαίο, να προβεί στη σύσταση Γραφείου για σκοπούς 
τήρησης σχετικού αρχείου και συλλογής πληροφοριών για θέματα προσφύγων, 

 

(β) συγκαλεί, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, συνεδριάσεις της Αρχής όποτε αυτό 
είναι αναγκαίο, και 

 

(γ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα η Αρχή ήθελε αναθέσει σ' αυτόν.  

28. Επιπρόσθετα από την εξουσία, που παρέχεται στην Αρχή δυνάμει του άρθρου 26, η 
Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

Αρμοδιότητες της 
Αρχής. 

             (α) Εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού,  

(β) υποβάλλει στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας εισηγήσεις και προτάσεις αναφορικά 
με θέματα πολιτικής για τους πρόσφυγες, 

 

(γ) εκδίδει οδηγίες, εγκυκλίους και κατευθυντήριες γραμμές για θέματα, τα οποία 
αναφέρονται στο Νόμο αυτό ή στη Σύμβαση ή στα πορίσματα της Εκτελεστικής 
Επιτροπής (Executive Committee of the High Commission's Programme) ή σε 
σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων διεθνών οργανισμών. 

 

ΜΕΡΟΣ VI  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

29.—(1) Η Αρχή δύναται να εισηγηθεί την απέλαση πρόσφυγα, αν το θεωρεί αναγκαίο ή 
επιθυμητό για το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή της δημόσιας τάξης. 

Απέλαση 
προσφύγων. 
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 (2) Προτού προβεί σε εισήγηση για έκδοση διατάγματος απέλασης εναντίον πρόσφυγα 
δυνάμει του εδαφίου (1), η Αρχή— 

 (α) Παρέχει στον πρόσφυγα ευκαιρία να υποβάλει γραπτές και προφορικές 
παραστάσεις, και 

 (β) ενημερώνει για το θέμα αυτό τον αντιπρόσωπο της Υπάτης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 

 (3) Πρόσφυγας, για τον οποίο εκδίδεται διάταγμα απέλασης από τις αρμόδιες αρχές, 
δύναται να παραμείνει στη Δημοκρατία για εύλογη χρονική περίοδο, για να έχει δυνατότητα 
να ζητήσει άσυλο από άλλη χώρα. 

 (4) Απαγορεύεται η έκδοση διατάγματος απέλασης πρόσφυγα 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, ιδιότητάς του ως μέλος σε συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο, 
πολιτικών του αντιλήψεων, ένοπλης σύρραξης ή περιβαλλοντικής καταστροφής. 

Μέτρα που 
λαμβάνονται 
εναντίον 
αλλοδαπών δε 
λαμβάνονται 
εναντίον 
προσφύγων. 

30. Δεν 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. 

 

Προσωρινά μέτρα. 31. Σε περίπτωση πολέμου ή άλλων σοβαρών ή εξαιρετικών συνθηκών, η Κυβέρνηση 
της Δημοκρατίας 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 Αρχής στην αίτησή του, και τα μέτρα αυτά μπορούν 
να συνεχιστούν και μετά την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, αν αυτό δικαιολογείται για 
λόγους δημόσιας ασφάλειας: 

 Νοείται ότι τα εν λόγω μέτρα δεν μπορεί να προσκρούουν σε διατάξεις του διεθνούς 
δικαίου. 

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— 

 
       (α) Καθορίζονται κριτήρια για εξακρίβωση της ιδιότητας του πρόσφυγα· 

 (β) καθορίζονται κριτήρια για να διαπιστωθεί κατά πόσο σε συγκεκριμένη χώρα 
υπάρχει βάσιμος φόβος καταδίωξης· 

   (γ) καθορίζεται ο τύπος αίτησης για αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα και άλλοι 
τύποι που δυνατό να καθιστούν ευκολότερη την εφαρμογή του Νόμου· 

 (δ) καθορίζεται οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

 (3) Μέχρις ότου εκδοθούν οι κανονισμοί που προβλέπονται στο παρόν άρθρο για 
θέματα που αναφέρονται— 

 (α)  Στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), θα εφαρμόζεται το εγχειρίδιο για 
Διαδικασίες και Κριτήρια για τον Προσδιορισμό της Ιδιότητας του Πρόσφυγα 
(Handbook of Procedures and Criteria for Determining Refugee Status), το 
οποίο εκδίδεται από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες, τηρουμένων 
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οποιωνδήποτε περιορισμών ή αναπροσαρμογών που το Υπουργικό Συμβούλιο 
ήθελε κρίνει αναγκαίο να επιβάλει με γνωστοποίηση του δημοσιευόμενη στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· 
 (β) στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), θα εφαρμόζονται, με τις ανάλογες 
προσαρμογές, τα κριτήρια ή οποιαδήποτε από αυτά που αναφέρονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές για από κοινού εκθέσεις σε σχέση με τρίτες χώρες που 
υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20.6.1994 
(Guidelines for Joint reports of third countries text adopted by the Council on 20 
June 1994). 
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