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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000
ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2003
Για σκοπούς καλύτερης εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα
του ασύλου και ειδικότερα για σκοπούς υιοθέτησης αναθεωρημένης
διαδικασίας διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου, η οποία να διέπεται από τις
αρχές της δικαιοσύνης, της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας, όπως
αυτές απαιτούνται από το κοινοτικό κεκτημένο, καθώς και για σκοπούς:
(α) Εισαγωγής εξουσιοδοτικών διατάξεων για έκδοση Κανονισμών για
σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης
Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των
αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη,
(β) εισαγωγής εξουσιοδοτικών διατάξεων για έκδοση Κανονισμών για την
εναρμόνιση με την Απόφαση του Συμβουλίου 2000/596/ΕΚ της 28ης
Σεπτεμβρίου 2000 για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους
Πρόσφυγες,
(γ) εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 343/2003 του Συμβουλίου της 18ης
Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης
χώρας,
(δ) εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1560/2003 της Επιτροπής της 2ας
Σεπτεμβρίου 2003 για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.
343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για
τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης
χώρας,
(ε) εφαρμογής του περί της Σύμβασης περί καθορισμού του κράτους που
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου η οποία
υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Σύμβαση του Δουβλίνου (Κυρωτικού) Νόμου του 2004,
(στ) εφαρμογής της Απόφασης του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 για τη
σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της
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Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους
μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση
αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ισλανδία
ή τη Νορβηγία,
(ζ) εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2725/2000 του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή
αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του
Δουβλίνου,
(η) εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 407/2002 του Συμβουλίου της 28ης
Φεβρουαρίου 2002 που θεσπίζει ορισμένους κανόνες εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2725/2000 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την
αντιπαραβολή αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της
Σύμβασης του Δουβλίνου,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με

6(Ι) του 2000

τους περί Προσφύγων Νόμους του 2000 μέχρι (Αρ. 2) του

6(Ι)του 2002

2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος»)

53(Ι) του 2003

και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα διαβάζονται μαζί

67 (Ι) του 2003.

ως οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 μέχρι του 2004.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 2

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Με την απάλειψη των όρων «αρμόδιος
λειτουργός», «Αρχή» και «Γραμματέας της
Αρχής Προσφύγων» και της ερμηνείας τους·
(β) με την αντικατάσταση των όρων «αιτητής»
και «Αναθεωρητική Αρχή» και της ερμηνείας
τους, με τους ακόλουθους νέους όρους και
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ερμηνείες:
«“αιτητής” σημαίνει αλλοδαπό, ο οποίος έχει
υποβάλλει αίτηση και η ιδιότητα αυτή ισχύει
για

την

περίοδο

από

την

ημερομηνία

υποβολής της αίτησης μέχρι τη λήψη τελικής
απόφασης σε σχέση με την αίτηση αυτή
“Αναθεωρητική

Αρχή”

σημαίνει

την

ανεξάρτητη Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
που εγκαθιδρύεται δυνάμει του Μέρους V του
παρόντος Νόμου»
(γ)

με

την

προσθήκη

στην

κατάλληλη

αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων
και ερμηνειών :
«“αίτηση” σημαίνει αίτηση για παραχώρηση
διεθνούς προστασίας
“αρμόδιος λειτουργός” σημαίνει λειτουργό ο
οποίος υπηρετεί στην Υπηρεσία Ασύλου ή
στην Αναθεωρητική Αρχή, ανάλογα με την
περίπτωση, και έχει τύχει ειδικής εκπαίδευσης
σε θέματα διεθνούς προστασίας, ασύλου και
προσφύγων
“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
“Προϊστάμενος” σημαίνει αρμόδιο λειτουργό ο
οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας Ασύλου και
περιλαμβάνει

3

οποιοδήποτε

άλλο

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

του

Δουβλίνου”

διατάξεις

που

σημαίνει

περιλαμβάνονται

τις
στον

Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 343/2003 του Συμβουλίου
της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση
των

κριτηρίων

και

μηχανισμών

για

τον

προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από
υπήκοο τρίτης χώρας και στον Κανονισμό
(ΕΚ) αρ. 1560/2003 της Επιτροπής της 2ας
Σεπτεμβρίου 2003 για τα μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 343/2003 του
Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και
μηχανισμών

για

τον

προσδιορισμό

του

κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την
εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε
κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας και,
ειδικότερα σε σχέση με το Βασίλειο της
---(ιιι) του 2004.

Δανίας, τις διατάξεις που περιλαμβάνονται
στον περί της Σύμβασης περί καθορισμού του
κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης

παροχής

ασύλου

η

οποία

υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των
Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων,

Σύμβαση

του

Δουβλίνου, (Κυρωτικό) Νόμο του 2004 και, σε
σχέση με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το
Βασίλειο της Νορβηγίας, τις διατάξεις που

4
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περιλαμβάνονται

στην

Απόφαση

του

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 για τη
σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας
και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα
κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού
του κράτους που είναι αρμόδιο για την
εξέταση

αίτησης

παροχής

ασύλου

που

υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ισλανδία
ή τη Νορβηγία
“Υπηρεσία Ασύλου” σημαίνει την ιδρυόμενη
δυνάμει του Μέρους V του παρόντος Νόμου
Υπηρεσία, του Υπουργείου Εσωτερικών
“Υπουργός”

σημαίνει

τον

Υπουργό

Εσωτερικών»· και
(δ) με την αντικατάσταση από την ερμηνεία
του όρου “πρόσωπο το οποίο δικαιούται
συμπληρωματικής προστασίας” του αριθμού
και γράμματος 19Α (τρίτη γραμμή) με τον
αριθμό 19.
Τροποποίηση

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

του βασικού

ακόλουθο νέο άρθρο:

νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου 5.

«Αποκλεισμός

5. (1) Αιτητής αποκλείεται από το καθεστώς του

αιτητή.

πρόσφυγα

ή

το

καθεστώς

της

συμπληρωματικής προστασίας ή το καθεστώς
διαμονής

για

περίπτωση που:

5

ανθρωπιστικούς

λόγους

σε
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(α) Τυγχάνει ήδη διεθνούς προστασίας από
όργανα των Ηνωμένων Εθνών άλλα από την
Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες
(β) αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές της
χώρας όπου έχει μετοικήσει ως έχων τα
δικαιώματα

και

τις

υποχρεώσεις

που

απορρέουν από την κατοχή της ιθαγένειας της
εν λόγω χώρας ή
(γ) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι:
(i)

έχει διαπράξει έγκλημα κατά της ειρήνης,
έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας,

όπως

τα

εγκλήματα

αυτά ορίζονται στα διεθνή νομικά κείμενα
που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την
αντιμετώπισή τους
(ii)

έχει διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό
αδίκημα σε άλλη χώρα πριν την είσοδό
του στη Δημοκρατία

(iii)

έχει κριθεί ένοχος για πράξεις που
αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις
αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

(2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από
πρόσωπο για το οποίο ο Προϊστάμενος, μετά
από την εξέταση της αίτησής του, διαπιστώνει
ότι εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες

6
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που αναφέρονται στο εδάφιο (1), με απόφασή
του απορρίπτει την αίτηση.
(3)

Σε

περίπτωση

που

ο

Προϊστάμενος,

διαπιστώσει εκ των υστέρων, βάσει γεγονότων
που αποκαλύπτονται μετά την αναγνώριση ή
την παραχώρηση, ανάλογα με την περίπτωση,
σε

πρόσωπο

πρόσφυγα

του

είτε

προστασίας

καθεστώτος
της

είτε

είτε

του

συμπληρωματικής

της

διαμονής

για

ανθρωπιστικούς λόγους, ότι το πρόσωπο αυτό
ενέπιπτε

κατά

την

ημερομηνία

που

του

αναγνωρίστηκε ή του παραχωρήθηκε το εν
λόγω καθεστώς, σε οποιαδήποτε από τις
κατηγορίες του εδαφίου (1), με απόφασή του
ακυρώνει την απόφαση βάσει της οποίας
αναγνωρίστηκε ή παραχωρήθηκε το εν λόγω
καθεστώς.
(4)

Αιτήσεις

που

εμπίπτουν

στο

πεδίο

εφαρμογής του εδαφίου (2), εξετάζονται με την
κανονική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων του
άρθρου 13 και, αποφάσεις για ακύρωση του
καθεστώτος
παραχωρήθηκε
λαμβάνονται

που

αναγνωρίστηκε

δυνάμει
μετά

του

από

εδαφίου

διεξαγωγή

ή
(3)
της

κανονικής διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων του
άρθρου 13 κατ΄αναλογία.».
Τροποποίηση

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 6

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με

την

αντικατάσταση

7

στην

επιφύλαξη

της
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παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «την
Αρχή»

(δεύτερη

γραμμή)

με

τις

λέξεις

«τον

Προϊστάμενο»
(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, με την
αντικατάσταση των λέξεων «η Αρχή» (πρώτη γραμμή),
με τις λέξεις «ο Προϊστάμενος, μετά από διερεύνηση της
υπόθεσης

σύμφωνα

με

την

κανονική

διαδικασία

εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13 κατ΄αναλογία,».
Τροποποίηση

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 8

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της
φράσης «Γραμματέα της Αρχής Προσφύγων υπό την
ιδιότητά του ως Λειτουργού Μετανάστευσης» (πρώτη
γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντή»
(β) με τη διαγραφή της τελευταίας πρότασης του εδαφίου
(2) αυτού
(γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3)(α) Ο αιτητής, σε περίπτωση αλλαγής του τόπου
διαμονής του υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως τα
κατά

τόπο

αρμόδια

Κλιμάκια

Αλλοδαπών

και

Μεταναστεύσεως της Αστυνομίας, τα οποία οφείλουν να
ενημερώνουν αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου και το
Διευθυντή για την αλλαγή αυτή.
(β) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αιτητή με την
πιο πάνω υποχρέωση, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του
άρθρου 16Α.».

8
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Τροποποίηση

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 11

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Η αίτηση απευθύνεται στην Υπηρεσία Ασύλου.»
(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως
ακολούθως:
(i)

με τη διαγραφή των λέξεων «για αναγνώριση της
ιδιότητας του πρόσφυγα» (πρώτη γραμμή)

(ii)

με τη διαγραφή των λέξεων «ή στο γραφείο του
Γραμματέα της Αρχής Προσφύγων» (τέταρτη
γραμμή)

(iii)

με

την

προσθήκη

αμέσως

μετά

τη

λέξη

«κρατείται» (έκτη γραμμή), της ακόλουθης νέας
φράσης «και ο υπεύθυνος στο χώρο υποβολής
της αίτησης παραπέμπει αμέσως στην Υπηρεσία
Ασύλου την αίτηση για εξέταση»
(γ) με την κατάργηση των εδαφίων (4)και (6) αυτού·
(δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο 5 αυτού της λέξης
“ασύλου” (τρίτη γραμμή)·
(ε) με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον
ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
“Υποβολή αίτησης.”.
Τροποποίηση

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του

9
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άρθρου 11Α με το ακόλουθο νέο άρθρο:

νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου
11Α.
«Λήψη

11Α. (1) Κατά την υποβολή της αίτησης

δακτυλικών

λαμβάνονται τα δακτυλικά αποτυπώματα κάθε

αποτυπωμάτων
αιτητών.

αιτητή, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών καθώς και
των τυχόν εξαρτωμένων αυτού προσώπων,
ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών.
(2) Ο αιτητής, σε σχέση με τη λήψη των
δακτυλικών του αποτυπωμάτων έχει όλα τα
δικαιώματα που απορρέουν για το υποκείμενο

138(Ι) του 2001

των δεδομένων από τους περί Επεξεργασίας

37(Ι) του 2003.

Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα

(Προστασία του Ατόμου) Νόμους του 2001 και
2003.».
Τροποποίηση

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 11Α, του ακόλουθου νέου άρθρου 11Β:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 11Β.

«Διαδικασίες σε

11Β. (1) Αίτηση θεωρείται με απόφαση του

σχέση με τις

Προϊσταμένου, ως μη υποβληθείσα, όταν μετά

διατάξεις του
Δουβλίνου.

από διερεύνηση της Υπηρεσίας Ασύλου,
διαπιστώνεται ότι αρμόδιο για την εξέταση της
αίτησης είναι άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με
τα κριτήρια και τις διατάξεις του Δουβλίνου.

(2) Μέχρις ότου προσδιοριστεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Δουβλίνου, το κράτος μέλος
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της

10
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αίτησης, το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την
αίτηση θεωρείται για τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου αιτητής.
(3)

Η

άσκηση

διοικητικής

προσφυγής

ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, που
ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
28Ε,

δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα σε

σχέση με την εκτέλεση της δυνάμει των
διατάξεων του Δουβλίνου μεταφοράς του
αιτητή, στο κράτος μέλος το οποίο είναι
αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης, εκτός
εάν

η

Αναθεωρητική

Αρχή

αποφασίσει

διαφορετικά.».
Τροποποίηση

9. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 12

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(1)

Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως

ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή της λέξης «ασύλου» (πρώτη
γραμμή)·
(β) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (iv) της
παραγράφου (β) αυτού, των λέξεων «για άσυλο»
(δεύτερη γραμμή)
(γ) με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (v) της
παραγράφου (β) αυτού, των λέξεων «για άσυλο»
(δεύτερη γραμμή)· και
(2)

με τη διαγραφή από το τέλος του πλαγιότιτλου

αυτού της λέξης “ασύλου”.

11
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Τροποποίηση

10. Το εδάφιο (3) του άρθρου 12Α του βασικού νόμου,

του άρθρου 12Α

τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «ασύλου» (πρώτη

του βασικού
νόμου.

γραμμή).

Τροποποίηση

11. Το άρθρο 12Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 12Β

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1)
αυτού της λέξης “ασύλου” (πρώτη γραμμή)· και

(β)

με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού της λέξης
“ασύλου” (πρώτη γραμμή).

Τροποποίηση

12. Το άρθρο 12Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 12Γ

αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού του αριθμού και

του βασικού
νόμου.

γράμματος 19Α (τελευταία γραμμή) με τον αριθμό 19.

Τροποποίηση

13. Το άρθρο 12Δ του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

του βασικού

ακόλουθο νέο άρθρο:

νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου
12Δ.

«Ταχύρυθμη

12Δ. (1) Κατά προτεραιότητα και όχι αργότερα

διαδικασία

από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία

εξέτασης
αιτήσεων.

υποβολής της αίτησης, εξετάζονται από την
Υπηρεσία

Ασύλου,

διαδικασία

που

με

την

προβλέπεται

ταχύρυθμη
στο

παρόν

άρθρο, αιτήσεις που κατά την κρίση του
αρμόδιου λειτουργού εμπίπτουν στις διατάξεις
των άρθρων 12, 12Α, και 12Β.

12
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(2) Κατά την εξέταση της αίτησης, ο αρμόδιος
λειτουργός

προβαίνει

σε

προσωπική

συνέντευξη του αιτητή, μετά από την οποία
υποβάλλει

έκθεση

με

τα

γεγονότα

της

υπόθεσης και τις διαπιστώσεις του αναφορικά
με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
12, 12Α και 12Β, στον Προϊστάμενο.
(3) Ο Προϊστάμενος, μετά την εξέταση της
έκθεσης του αρμόδιου λειτουργού, δύναται, με
απόφασή του, να:
(α) Αναγνωρίσει αιτητή ως πρόσφυγα·
(β) αναπέμψει την αίτηση στον αρμόδιο
λειτουργό για να ακολουθήσει την κανονική
διαδικασία εξέτασης αιτήσεων, δυνάμει του
άρθρου 13 ή
(γ) απορρίψει την αίτηση δυνάμει των άρθρων
12, 12Α ή/και 12Β.».
Κατάργηση του

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του

άρθρου 12Ε του

άρθρου 12Ε.

βασικού νόμου.
Τροποποίηση

15. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

του βασικού

ακόλουθο νέο άρθρο:

νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου 13.

«Κανονική

13. (1) Κατά την κανονική διαδικασία εξέτασης

διαδικασία

αιτήσεων, ο αρμόδιος λειτουργός εξετάζει την

εξέτασης
αιτήσεων.

αίτηση και προβαίνει σε προσωπική συνέντευξη

13
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του αιτητή, εκτός στις περιπτώσεις όπου τέτοια
συνέντευξη δυνατό να έχει ήδη πραγματοποιηθεί
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 12Δ.
(2) Ο Προϊστάμενος, μετά την εξέταση της
έκθεσης του αρμόδιου λειτουργού, δύναται, με
απόφασή του:
(α) Να αναγνωρίσει τον αιτητή ως πρόσφυγα·
(β) να αναγνωρίσει στον αιτητή το καθεστώς
συμπληρωματικής προστασίας·
(γ) να απορρίψει την αίτηση και να παραχωρήσει
στον αιτητή καθεστώς προσωρινής διαμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους δυνάμει του άρθρου
19Α· ή
(δ) να απορρίψει την αίτηση.
(3) Ο Προϊστάμενος, δύναται σε περίπτωση που
κρίνει την συνέντευξη του αρμόδιου λειτουργού
ανεπαρκή,

να

ζητήσει

επανάληψη

της

συνέντευξης.
(4) Ο Προϊστάμενος κατά τη λήψη της απόφασης
που αναφέρεται στο εδάφιο (3), δίδει στον αιτητή
το ευεργέτημα της αμφιβολίας, νοουμένου ότι ο
αιτητής έχει υποβάλει όλα τα διαθέσιμα απ΄αυτόν
στοιχεία σε σχέση με την αίτησή του, τα οποία
έχουν ελεγχθεί και, ο αρμόδιος λειτουργός ή/και
ο Προϊστάμενος ικανοποιούνται ότι ο αιτητής
είναι γενικά αξιόπιστος.».

14
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Κατάργηση του

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του

άρθρου 14 του

άρθρου 14.

βασικού νόμου.
Τροποποίηση

17. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 16

αντικατάσταση των λέξεων «ο αρμόδιος λειτουργός ή η Αρχή»

του βασικού
νόμου.

όπου αυτές απαντώνται σε οποιαδήποτε γραμματική τους
μορφή, με τις λέξεις «η Υπηρεσία Ασύλου» στην ανάλογη
γραμματική μορφή.

Τροποποίηση

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των

του βασικού

άρθρων 16Α, 17, 18 και 18Α με τα ακόλουθα αντίστοιχα νέα

νόμου με την
αντικατάσταση

άρθρα:

των άρθρων
16Α, 17, 18 και
18Α.

15
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«Κλείσιμο

16Α. (1) Ο Προϊστάμενος κλείνει το φάκελο και

φακέλου.

διακόπτει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης,
με απόφασή του, η οποία καταχωρείται στο
φάκελο, σε περίπτωση που(α) Ο αιτητής δεν συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο
8 του παρόντος Νόμου
(β) ο αιτητής, μετά την υποβολή της αίτησής
του, εγκαταλείπει τη Δημοκρατία χωρίς την
άδεια του Διευθυντή
(γ) ο αιτητής δεν ανταποκρίνεται σε επιστολές
που του απευθύνει ο αρμόδιος λειτουργός και,
κατόπιν

επαρκούς

διερεύνησης,

διαπιστώνεται ότι ο αιτητής έχει παραλάβει τις
εν λόγω επιστολές.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1), δεν ισχύουν
σε περίπτωση που, κατά την κρίση του
Προϊσταμένου,
αρμόδιου

μετά

από

λειτουργού,

οι

εισήγηση
πράξεις

του
ή

παραλείψεις του αιτητή που αναφέρονται στις
παραγράφους (α) μέχρι (γ) του εν λόγω
εδαφίου είναι δικαιολογημένες. Σε τέτοια
περίπτωση η διαδικασία εξέτασης της αίτησης
συνεχίζεται.

16
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Κριτήρια για τον

17. (1) Για τον καθορισμό της ιδιότητας του

καθορισμό της

πρόσφυγα, ο Προϊστάμενος-

ιδιότητας του
πρόσφυγα.

(α) Λαμβάνει υπόψη(i)

Τις

κατευθυντήριες

γραμμές

που

περιλαμβάνονται στη Κοινή θέση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ημερομηνίας
4

Μαρτίου

1996,

σχετικά

με

την

εναρμονισμένη εφαρμογή του ορισμού
του «πρόσφυγα» και
(ii)

τις κοινές εκθέσεις σε σχέση με τρίτες
χώρες,

οι

οποίες

συντάσσονται

σύμφωνα με τη διαδικασία για την
ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με τις
κοινές αξιολογήσεις της κατάστασης σε
τρίτες χώρες, που υιοθετήθηκε με
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές για τις κοινές εκθέσεις σε
σχέση

με

τρίτες

χώρες,

που

υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20.6.1994.
(β) Καθοδηγείται από το Εγχειρίδιο για τις
Διαδικασίες

και

Κριτήρια

για

τον

Προσδιορισμό της Ιδιότητας του Πρόσφυγα
που εκδίδεται από το Γραφείο του Υπάτου
Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες.

17
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(2) Ο Προϊστάμενος ενημερώνει οποιοδήποτε
ενδιαφερόμενο για τον τρόπο πρόσβασης στις
αναφερόμενες στο εδάφιο (1) πράξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Εγχειρίδιο της
Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες.
Αρχές που

18. (1) Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε

διέπουν τις

προσωπικής συνέντευξης πραγματοποιείται

διαδικασίες
ενώπιον της

με

τον

αιτητή,

στα

πλαίσια

είτε

της

Υπηρεσίας

ταχύρυθμης είτε της κανονικής διαδικασίας

Ασύλου.

εξέτασης αιτήσεων, κανένα πρόσωπο πλην
του αιτητή, του δικηγόρου ή του νομικού του
συμβούλου, του αρμόδιου λειτουργού, του
κηδεμόνα

ανηλίκου

και

του

αναγκαίου

διερμηνέα δύναται να παρευρίσκεται, εκτός
εάν άλλως ζητήσει ο ίδιος ο αιτητής.
(2)

Κατά

την

υποβολή

της

αίτησης,

παρέχονται στον αιτητή δωρεάν υπηρεσίες
διερμηνέα, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και για
τους

σκοπούς

του

παρόντος

άρθρου

θεωρείται ότι αυτό είναι πάντοτε αναγκαίο στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η Υπηρεσία
Ασύλου καλεί τον αιτητή σε προσωπική
συνέντευξη και δεν είναι δυνατή η απαραίτητη
επικοινωνία χωρίς τις υπηρεσίες αυτές.

18
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(3) Όλες οι αποφάσεις του Προϊσταμένου είναι
δεόντως αιτιολογημένες και γνωστοποιούνται
γραπτώς στους αιτητές, και σε περίπτωση
που

η

αίτηση

απορρίπτεται,

πληροφορείται

γραπτώς

ο

αιτητής

από

τον

Προϊστάμενο για τη δυνατότητα άσκησης
διοικητικής

προσφυγής

ενώπιον

της

Αναθεωρητικής Αρχής καθώς και για τα
χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να
ασκήσει την εν λόγω προσφυγή δυνάμει του
παρόντος Νόμου.
(4)

Ο

αιτητής,

σε

όλα

τα

στάδια

της

διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ενώπιον της
Υπηρεσίας

Ασύλου,

έχει

δικαίωμα

εκπροσώπησης από δικηγόρο ή από νομικό
σύμβουλο.
(5) Τόσο το γεγονός της υποβολής της
αίτησης, όσο και οποιαδήποτε πληροφορία, η
οποία σχετίζεται με την αίτηση, παραμένουν
εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν
αποκαλύπτονται

στις

αρχές

της

χώρας

ιθαγένειας του αιτητή, ούτε και ζητείται από
αυτές οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με
τον αιτητή.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου
11Β (3) του παρόντος Νόμου, οι αποφάσεις
της

Υπηρεσίας

εκτελεστές
προθεσμίας

19
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προσφυγής και, σε περίπτωση άσκησης
διοικητικής προσφυγής, πριν από την έκδοση
της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής,
περίπτωση

κατά

την

οποία

ο

αιτητής

δικαιούται να παραμείνει στη Δημοκρατία
μέχρι

την

έκδοση

της

απόφασης

της

Αναθεωρητικής Αρχής.
Αναγνώριση

18Α. (1) Ο Προϊστάμενος με απόφασή του

καθεστώτος του

αναγνωρίζει αιτητή ως πρόσφυγα αν αυτός,

πρόσφυγα.

κατά τη σχετική διαδικασία εξέτασης της
αίτησής του, έχει αποδείξει ότι εμπίπτει στην
κατά το άρθρο 3 έννοια του πρόσφυγα.

(2) Σε αναγνωρισμένο πρόσφυγα, χορηγείται
άδεια διαμονής τριετούς ισχύος, η οποία
ανανεώνεται

για

περαιτέρω

περιόδους,

εκτός

εάν

πρόσφυγας

απωλέσει

στο
την

τριετείς
μεταξύ

ιδιότητά

ο
του

σύμφωνα με το άρθρο 6 ή απελαθεί δυνάμει
του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση

19. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

του βασικού

ακόλουθο νέο άρθρο:

νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου 19.

«Αναγνώριση

19.–(1) Ο Προϊστάμενος, με απόφασή του

καθεστώτος

αναγνωρίζει καθεστώς συμπληρωματικής

συμπληρωματικής
προστασίας.

προστασίας, σε οποιοδήποτε αιτητή, ο
οποίος δεν αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας
ή σε οποιοδήποτε αιτητή του οποίου η
αίτηση

20
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οποιουσδήποτε από τους λόγους του
εδαφίου (1) του άρθρου 3, ο οποίος λόγω
βάσιμου φόβου ότι θα υποστεί σοβαρή και
αδικαιολόγητη

βλάβη,

όπως

αυτή

καθορίζεται στο εδάφιο (2) του παρόντος
άρθρου, αναγκάζεται να εγκαταλείψει ή να
παραμείνει εκτός της χώρας ιθαγένειάς
του, και ο οποίος δεν είναι σε θέση ή,
λόγω του φόβου του αυτού, δεν είναι
πρόθυμος, να θέσει τον εαυτό του υπό
την προστασία της χώρας αυτής.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου, σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη
σημαίνει(α)

Βασανιστήρια

ή

απάνθρωπη

ή

εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία
(β) παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος
τόσο κατάφωρη ώστε να ενεργοποιεί τις
διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας ή
(γ) απειλή κατά της ζωής, της ασφάλειας ή
της ελευθερίας, ως αποτέλεσμα βίας που
ασκείται

αδιακρίτως

υπό

συνθήκες

ένοπλης σύγκρουσης ή ως αποτέλεσμα
συστηματικών

ή

γενικευμένων

παραβιάσεων

των

ανθρωπίνων

δικαιωμάτων των οικείων προσώπων.
(3) Πρόσωπο, στο οποίο αναγνωρίζεται το
καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας,

21
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δεν απελαύνεται στη χώρα ιθαγένειάς του,
και το καθεστώς του διατηρείται μέχρι την
εξακρίβωση, μετά από διερεύνηση από
τον

Προϊστάμενο,

κατ΄αναλογία

οι

εδαφίου

του

(1)

ότι

ικανοποιούνται

προϋποθέσεις
άρθρου

6.

του
Στην

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του
άρθρου 6.
(4) Σε πρόσωπο στο οποίο αναγνωρίζεται
καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας
παραχωρείται άδεια διαμονής ενός έτους,
η οποία ανανεώνεται για όσο χρόνο
διαρκεί το καθεστώς αυτό:
Νοείται ότι, η εν λόγω άδεια δύναται
να ανανεώνεται για περιόδους άνω
του ενός έτους.
(5) Πρόσωπο, στο οποίο αναγνωρίζεται
καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας
απολαμβάνει:
(α) Δικαιώματος διαμονής και ελεύθερης
διακίνησης στο έδαφος της Δημοκρατίας
(β)

δικαιώματος

ιατροφαρμακευτικής

δωρεάν

περίθαλψης,

σε

περίπτωση που δεν έχει επαρκείς πόρους
συντήρησης
(γ)
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διευκολύνσεις του δημόσιου τομέα
(δ) δικαιώματος απασχόλησης υπό τις
8 του 1991
97(Ι) του 1994
74(Ι) του 2003.

ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
αιτητές ή δικαιώματος υποβολής αίτησης
για δημόσιο βοήθημα δυνάμει των περί
Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών
Νόμων του 1991 έως του 2003.
(6) Μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από
την

αναγνώριση

του

καθεστώτος

συμπληρωματικής προστασίας, πρόσωπο
το οποίο δικαιούται συμπληρωματικής
προστασίας, έχει τα ίδια δικαιώματα με
τους

αναγνωρισμένους

πρόσφυγες

δυνάμει των άρθρων 21, 21Α, 21Β και
21Γ.
(7) Οι διατάξεις των άρθρων 4, 23, 24 και
25 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται
κατ΄αναλογία και στην περίπτωση των
προσώπων

με

καθεστώς

συμπληρωματικής προστασίας.
(8) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει
Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή
του παρόντος άρθρου.».
Τροποποίηση

20. Το άρθρο 19Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

του βασικού

ακόλουθο νέο άρθρο:

νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου
19Α.

23

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3807, 6/2/2004

9(I)/2004

«Καθεστώς

19Α. (1) Ο Προϊστάμενος, με απόφασή του,

διαμονής για

παραχωρεί

ανθρωπιστικούς
λόγους.

καθεστώς

προσωρινής

διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σε
οποιοδήποτε

αιτητή,

ο

οποίος

δεν

αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας και δεν του
αναγνωρίζεται

το

καθεστώς

συμπληρωματικής προστασίας.
(2) Καθεστώς προσωρινής διαμονής για
ανθρωπιστικούς

λόγους

δύναται

να

παραχωρηθεί(α) Για οποιουσδήποτε ανθρωπιστικούς
λόγους, νοουμένου ότι οι λόγοι αυτοί δεν
συνιστούν λόγους για τους οποίους δύναται
να

αναγνωριστεί

καθεστώς

συμπληρωματικής προστασίας,
(β) όταν η απέλαση του αιτητή είναι εκ του
νόμου ή εκ των πραγμάτων αδύνατη, ή
(γ) όταν ο αιτητής έχει εύλογες πιθανότητες
να του δοθεί θεώρηση διαβατηρίου από
άλλη

ασφαλή

χώρα,

η

οποία

είναι

διατεθειμένη να εξετάσει το αίτημά του για
άσυλο.
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(3) Σε αιτητή, στον οποίο παραχωρείται το
καθεστώς διαμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους, παραχωρείται άδεια προσωρινής
διαμονής, η οποία ανανεώνεται για όσο
χρονικό διάστημα υφίστανται οι λόγοι για
τους

οποίους

του

παραχωρήθηκε

το

καθεστώς διαμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους.
(4)

Το

καθεστώς

διαμονής

για

ανθρωπιστικούς λόγους, ανακαλείται με
απόφαση

του

Προϊσταμένου,

περίπτωση

που,

μετά

από

σε

σχετική

διερεύνηση, παύουν να ισχύουν οι λόγοι για
τους οποίους παραχωρήθηκε το καθεστώς
αυτό.
(5) Σε σχέση με αιτητή, στον οποίο
αναγνωρίζεται το καθεστώς διαμονής για
ανθρωπιστικούς

λόγους,

εφαρμόζονται

κατ΄αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 4, 9,
23 και 24.».
Τροποποίηση

21. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 20

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση από την ερμηνεία του όρου

“εκτοπισθέντες αλλοδαποί” στο εδάφιο (1) αυτού του αριθμού
και γράμματος 19(1)(β) (όγδοη γραμμή) με τον αριθμό 19·
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού, των λέξεων
«Αρχής

Προσφύγων» (τέταρτη γραμμή),

με τις λέξεις

«Υπηρεσίας Ασύλου», και με την προσθήκη, στο τέλος του εν
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λόγω εδαφίου, της ακόλουθης νέας πρότασης: «Μετά την
πάροδο του επιπρόσθετου έτους, το Υπουργικό Συμβούλιο
διατάσσει τη λήξη της προσωρινής προστασίας.»
(γ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (8) με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(8) Σε περίπτωση παραχώρησης προσωρινής προστασίας
από το Υπουργικό Συμβούλιο:
(α) Ο Προϊστάμενος, με απόφασή του, παραχωρεί το
καθεστώς

προσωρινής

προστασίας

σε

όσα

πρόσωπα εμπίπτουν στην κατηγορία προσώπων
στην οποία αναφέρεται η απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου.
(β) Παραχωρείται άδεια προσωρινής διαμονής για
όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή προστασία, η οποία
ανανεώνεται από το Διευθυντή για όσο χρονικό
διάστημα καθορίζουν οι αποφάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου.»
(δ) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (8), του ακόλουθου νέου
εδαφίου (8Α):
«(8Α) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο διατάσσει
τη λήξη της προσωρινής προστασίας δυνάμει του εδαφίου (6),
ο Προϊστάμενος, με απόφασή του, ανακαλεί το καθεστώς
προσωρινής προστασίας και ο Διευθυντής ανακαλεί την άδεια
διαμονής,

εκτός

εάν,

σε

περίπτωση

κατά

την

οποία

υποβάλλεται αίτηση, ο αιτητής έχει δικαίωμα να παραμείνει
στη Δημοκρατία για εξέταση της αίτησής του ή του έχει εν τω
μεταξύ αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα ή της
συμπληρωματικής προστασίας ή του έχει παραχωρηθεί άδεια
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διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.».
Τροποποίηση

22. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του

του βασικού

Μέρους V αυτού, με το ακόλουθο νέο Mέρος V.

νόμου με την
αντικατάσταση
του Μέρους V.

«ΜΕΡΟΣ V
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Υπηρεσία

26.-(1) Εγκαθιδρύεται Υπηρεσία Ασύλου, στο

Ασύλου.

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

Άλλες

27.-(1) Επιπρόσθετα από την εξουσία, που

αρμοδιότητες

παρέχεται στην Υπηρεσία Ασύλου δυνάμει

της

Υπηρεσίας

Ασύλου.

του άρθρου 26, η Υπηρεσία Ασύλου έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α)

Συντονίζει

τις

ενέργειες

όλων

των

εμπλεκομένων αρχών της Δημοκρατίας για
την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου
(β) διοργανώνει σεμινάρια και προγράμματα
επιμόρφωσης

σε

θέματα

διεθνούς

προστασίας, ασύλου και προσφύγων για τους
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λειτουργούς που χειρίζονται τέτοια θέματα σε
όλες

τις

εμπλεκόμενες

αρχές

της

εγκυκλίους

και

Δημοκρατίας
(γ)

εκδίδει

οδηγίες,

κατευθυντήριες γραμμές για θέματα, τα οποία
ρυθμίζονται στον παρόντα Νόμο ή στη
Σύμβαση ή σε Κοινοτικούς Κανονισμούς ή
Αποφάσεις των Οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή

σε πορίσματα της Εκτελεστικής

Επιτροπής

της

Υπάτης

Αρμοστείας

των

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ή σε
σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ή
άλλων διεθνών οργανισμών
(δ) συντονίζει και εποπτεύει τη διαχείριση και
λειτουργία χώρων υποδοχής προσφύγων
(ε) παρακολουθεί την εξέλιξη του κεκτημένου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του
ασύλου

και

υποβάλλει

προτάσεις

και

εισηγήσεις στον Υπουργό για τις τοποθετήσεις
του Υπουργείου ενώπιον των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(στ) διαχειρίζεται, σε σχέση με τη λήψη
δακτυλικών αποτυπωμάτων, την εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2725/2000 του
Συμβουλίου

της

11ης

Δεκεμβρίου

2000

σχετικά με τη θέσπιση του “Eurodac” για την
αντιπαραβολή

αποτυπωμάτων

για

την

αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του
Δουβλίνου και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.
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407/2002

του

Συμβουλίου

της

28ης

Φεβρουαρίου 2002 που θεσπίζει ορισμένους
κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.
2725/2000

σχετικά

“Eurodac”

για

αποτυπωμάτων

με

τη

την
για

θέσπιση

του

αντιπαραβολή

την

αποτελεσματική

εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου
(ζ) διαχειρίζεται την εφαρμογή των διατάξεων
του Δουβλίνου
(η) διαχειρίζεται την εφαρμογή της Απόφασης
του

Συμβουλίου

Σεπτεμβρίου

2000/596/ΕΚ

2000

για

τη

της

28ης

δημιουργία

Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες, και
των Αποφάσεων της Επιτροπής 2001/275/ΕΚ
της 18ης Δεκεμβρίου 2001 για την υλοποίηση
της

Απόφασης

για

την

Ίδρυση

του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων σχετικά με
θέματα διαχείρισης, συστήματα ελέγχου και
διαδικασίες

για

χρηματοοικονομικές

διορθώσεις σχετικά με τις δράσεις που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσφύγων, και 2002/307/ΕΚ της
20ης Απριλίου 2001 για την υλοποίηση της
Απόφασης για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου

Προσφύγων

σχετικά

με

την

επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση και έκθεση
υλοποίησης

στα

πλαίσια

δράσεων

που

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσφύγων
(θ) υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις και

29

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3807, 6/2/2004

9(I)/2004

προτάσεις αναφορικά με θέματα πολιτικής
στους τομείς της αρμοδιότητάς της.
(2) Ο Προϊστάμενος ενημερώνει οποιοδήποτε
ενδιαφερόμενο πρόσωπο για τον τρόπο
πρόσβασης

στις

αναφερόμενες

στην

παράγραφο (η) πράξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ίδρυση και

28.-(1) Εγκαθιδρύεται Αναθεωρητική Αρχή

διορισμός της

Προσφύγων, με εξουσία και αρμοδιότητα την

Αναθεωρητικής
Αρχής.

εξέταση

διοικητικών

προσφυγών

που

ασκούνται από αιτητές κατά των αποφάσεων
του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Ασύλου και
του

Διευθυντή

σε

σχέση

με

απέλαση

προσώπων υπό διεθνή προστασία ή με
καθεστώς

προσωρινής

διαμονής

για

ανθρωπιστικούς λόγους.
(2) Η Αναθεωρητική Αρχή αποτελείται από
τον Πρόεδρο και δύο μέλη που διορίζονται
από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο διορισμός
του

Προέδρου

Αναθεωρητικής

και
Αρχής

των

μελών

της

δημοσιεύεται

στην

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Η Αναθεωρητική Αρχή είναι ανεξάρτητη
αρχή και δεν υπάγεται σε Υπουργείο, Τμήμα ή
Ανεξάρτητη Υπηρεσία της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας.
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Όροι διορισμού,

28Α.-(1)

αμοιβής και

Αναθεωρητικής Αρχής διορίζονται πρόσωπα

σύνταξης
Προέδρου και

Ως

ανωτάτου

Πρόεδρος

ηθικού

και

και

μέλη

της

επαγγελματικού

Μελών της

επιπέδου, με πείρα στα θέματα διεθνούς

Αναθεωρητικής

προστασίας, προσφύγων και ασύλου.

Αρχής.

(2) Ο Πρόεδρος και ένα τουλάχιστον μέλος
είναι νομομαθείς.
(3)

Ο

Πρόεδρος

Αναθεωρητικής
πενταετή

Αρχής

θητεία,

ανανεώνεται

και
η

για

τα

μέλη

της

διορίζονται

για

οποία

δύναται

περαιτέρω

να

πενταετείς

θητείες, νοουμένου ότι ο Πρόεδρος και τα
μέλη

της

Αναθεωρητικής

Αρχής

δεν

υπηρετούν πέραν της ηλικίας των 68 ετών.
(4) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο
Πρόεδρος και τα μέλη της Αναθεωρητικής
Αρχής απαγορεύεται(α) Να αποδέχονται ή να διατηρούν(i)

απασχόληση σε εργασία, αξίωμα ή
θέση, της οποία οι απολαβές τελούν
υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας,

(ii)

είτε δημόσια θέση είτε θέση ή ιδιότητα
σε

δήμο

ή

νομικό

πρόσωπο

ή

οργανισμό δημοσίου δικαίου
(β)

να

αποδέχονται

ή

να

διατηρούν

απασχόληση σε εργασία, αξίωμα ή θέση στον
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ιδιωτικό

τομέα

είτε

έναντι

απολαβών

οποιασδήποτε μορφής είτε υπό περιστάσεις,
στις οποίες εύλογα αναμένεται η καταβολή
απολαβών

οποιασδήποτε

μορφής,

ανεξάρτητα εάν όντως καταβάλλονται ή όχι.
(5) Ο Πρόεδρος και έκαστο μέλος της
Αναθεωρητικής Αρχής έχει τέτοιες απολαβές
και

επιδόματα

ως

ήθελε

καθορίσει

το

Υπουργικό Συμβούλιο στο έγγραφο διορισμού
του.
(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να
καθορίζει, με απόφασή του, την πληρωμή
επιδομάτων, φιλοδωρημάτων ή σύνταξης,
προς

ή

σε

υπηρέτησε

σχέση

ως

με

πρόσωπο

Πρόεδρος

ή

μέλος

που
της

Αναθεωρητικής Αρχής.

Κένωση

28Β.-(1) Η θέση του Προέδρου ή μέλους της

θέσεως.

Αναθεωρητικής Αρχής, κενούται(α) Σε περίπτωση θανάτου
(β) σε περίπτωση παραίτησης, η οποία
υποβάλλεται

γραπτώς

στο

Υπουργικό

Συμβούλιο
(γ) σε περίπτωση παύσης του από το
Υπουργικό

Συμβούλιο

διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2).
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(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή
του, δύναται να παύει τον Πρόεδρο ή
οποιοδήποτε
Αρχής,

μέλος

για

της

Αναθεωρητικής

οποιοδήποτε

από

τους

ακόλουθους λόγους:
(α) Λόγω καταδίκης του κατόχου της θέσης
για ποινικό αδίκημα, το οποίο ενέχει έλλειψη
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα
(β) λόγω επιβολής στον κάτοχο της θέσης της
ποινής της φυλάκισης για την τέλεση ποινικού
αδικήματος
(γ) λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή πνευματικής
ή σωματικής ανικανότητας, η οποία καθιστά
τον κάτοχο της θέσης ανίκανο να εκπληρώνει
επαρκώς

τις

αρμοδιότητες,

εξουσίες

ή

καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας
του
(δ)

λόγω

παράβασης

ή

παράλειψης

συμμόρφωσης του κατόχου της θέσης με
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που
προβλέπονται στο άρθρο 28Α(4)
(3) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου
ή μέλους της Αναθεωρητικής Αρχής κενούται
πριν

από

τη

Αναθεωρητικής

λήξη
Αρχής,

της
το

θητείας

της

Υπουργικό

Συμβούλιο προβαίνει, μετά από σύσταση του
Υπουργού, στο διορισμό νέου Προέδρου ή
μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας
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του

απερχομένου,

σύμφωνα

με

τα

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 28Α (1) και (2).
Προσωρινή

28Γ. Σε περίπτωση κατά την οποία ο

αντικατάσταση.

Πρόεδρος ή μέλος της Αναθεωρητικής Αρχής
κωλύεται

προσωρινά

να

ασκήσει

τα

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

28Δ. Ο Πρόεδρος-

Προέδρου.

(α) Προΐσταται της Αναθεωρητικής Αρχής
(β) κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
28Ε

(3)

διοικητικών

και

(4),

αναθέτει

προσφυγών

σε

την

εξέταση

μέλος

της

Αναθεωρητικής Αρχής ή την παραπέμπει στην
ολομέλεια της εν λόγω Αρχής
(γ) αναθέτει, σε συνεννόηση με το Γραμματέα,
τη διερεύνηση των διοικητικών προσφυγών σε
αρμόδιους λειτουργούς·
(δ) συγκαλεί την Αναθεωρητική Αρχή σε
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ολομέλεια όποτε αυτό είναι αναγκαίο δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος Νόμου
(ε) μεριμνά για την άσκηση των κατά νόμο
αρμοδιοτήτων της Αναθεωρητικής Αρχής
(στ) εκπροσωπεί την Αναθεωρητική Αρχή
ενώπιον των δικαστικών ή άλλων αρχών.

Αρμοδιότητες

28Ε.-(1) Οποιαδήποτε αρνητική απόφαση του

και εξουσίες

Προϊστάμενου που λαμβάνεται δυνάμει των

Αναθεωρητικής
Αρχής.

άρθρων 5,6,11Β, 12Δ,13, 16, 19, 19Α και 20
του

παρόντος

νόμου

και

οποιαδήποτε

απόφαση του Διευθυντή, που λαμβάνεται
δυνάμει

του

διοικητική

άρθρου

29,

προσφυγή

υπόκειται
ενώπιον

σε
της

Αναθεωρητικής Αρχής.
(2) Η Αναθεωρητική Αρχή, μετά την εξέταση
της διοικητικής προσφυγής αιτητή, εκδίδει
αιτιολογημένη

απόφαση

με

την

οποία

επικυρώνει ή ακυρώνει και τροποποιεί την
απόφαση του Προϊστάμενου ή του Διευθυντή.
(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του
εδαφίου (4), κάθε μέλος της Αναθεωρητικής
Αρχής δύναται να ασκεί τις δυνάμει του
παρόντος

Νόμου

αρμοδιότητες

της

Αναθεωρητικής Αρχής από μόνο του.
(4) Η Αναθεωρητική Αρχή, εξετάζει και
αποφασίζει επί διοικητικών προσφυγών σε
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ολομέλεια, εναντίον αποφάσεων(α) Του Προϊσταμένου για αποκλεισμό αιτητή
από το καθεστώς του πρόσφυγα ή της
συμπληρωματικής

προστασίας

ή

της

διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 5
(β) του Προϊσταμένου για ανάκληση του
καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος
συμπληρωματικής προστασίας δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 6 ή του καθεστώτος
διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 19Α
(γ) του Διευθυντή για απέλαση πρόσφυγα ή
προσώπου με καθεστώς συμπληρωματικής
προστασίας

ή

προσώπου

με

καθεστώς

διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους δυνάμει
του άρθρου 29.
(5) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
Αναθεωρητική

Αρχή

εξετάζει

διοικητική

προσφυγή σε ολομέλεια, οι αποφάσεις της
λαμβάνονται με πλειοψηφία.
Προθεσμίες

28ΣΤ.-(1) Η διοικητική προσφυγή ασκείται

υποβολής

μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την

διοικητικής
προσφυγής.

ημερομηνία

που

λαμβάνει

γνώση

της

απόφασης του Προϊσταμένου ο αιτητής, στις
περιπτώσεις εξέτασης της αίτησης με την
ταχύρυθμη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων του
άρθρου 12Δ.
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(2) Η διοικητική προσφυγή ασκείται μέσα σε
είκοσι εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
που λαμβάνει γνώση της απόφασης του
Προϊσταμένου ή του Διευθυντή ο αιτητής, σε
όλες

τις

άλλες

περιπτώσεις

εκτός

των

ενώπιον

της

αναφερόμενων στο εδάφιο (1).
Διαδικασίες

28Ζ.-(1)

ενώπιον της

Αναθεωρητικής Αρχής δύνανται να είναι τόσο

Αναθεωρητικής
Αρχής.

Οι

διαδικασίες

γραπτές όσο και ακροαματικές.

(2) Η Αναθεωρητική Αρχή εξετάζει κάθε
διοικητική προσφυγή ύστερα από διερεύνηση
της υπόθεσης από αρμόδιο λειτουργό, ο
οποίος της υποβάλλει σχετική έκθεση.
(3) Τόσο η Αναθεωρητική Αρχή όσο και ο
αρμόδιος λειτουργός δύνανται να καλούν τον
αιτητή σε προσωπική συνέντευξη.
(4) Η Αναθεωρητική Αρχή, κατά την εξέταση
της

διοικητικής

περίπτωση

που

αποφασίσει

τη

προσφυγής
το

κρίνει

διεξαγωγή

δύναται,

σε

σκόπιμο,

να

ακροαματικής

διαδικασίας στην οποία έχει την εξουσία να
καλεί ενώπιόν της:
(α) Τον αιτητή
(β) οποιουσδήποτε εμπειρογνώμονες ήθελε
αποφασίσει
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(γ) τον αρμόδιο λειτουργό της Αναθεωρητικής
Αρχής.
(δ) εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ασύλου.
(5) Οι ακροαματικές διαδικασίες ενώπιον της
Αναθεωρητικής Αρχής γίνονται σε κλειστές
συνεδριάσεις.
(6) Σε περίπτωση που ο αιτητής υποβάλλει
νέα στοιχεία, η Αναθεωρητική Αρχή δύναται
είτε να καλεί τον αιτητή σε προσωπική
συνέντευξη, είτε να καλεί τον αιτητή σε
ακροαματική διαδικασία, όπως αυτή ήθελε
κρίνει σκόπιμο:
Νοείται ότι το κατά πόσον στοιχεία που
υποβάλλονται από τον αιτητή αποτελούν νέα
στοιχεία, κρίνεται από την Αναθεωρητική
Αρχή.
(7) Η Αναθεωρητική Αρχή δύναται να ρυθμίζει
περαιτέρω
διαδικασιών

θέματα
της,

που
με

άπτονται

των

εσωτερικούς

της

κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Έκδοση

28Η.-(1) Η Αναθεωρητική Αρχή εκδίδει την

απόφασης

απόφασή της μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από

Αναθεωρητικής
Αρχής.

την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής
στις περιπτώσεις του άρθρου 28ΣΤ (1).
(2)

Η
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απόφασή

της

στο

συντομότερο

δυνατό

χρονικό διάστημα από την υποβολή της
διοικητικής προσφυγής, στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 28ΣΤ (2).
Βασικές αρχές

28Θ.-(1) Με την υποβολή της διοικητικής

που διέπουν τη

προσφυγής ο αιτητής, ενημερώνεται γραπτώς

λειτουργία και
τις διαδικασίες

για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε

της

σχέση

με

τις

διαδικασίες

Αναθεωρητικής

Αναθεωρητικής Αρχής.

ενώπιον

της

Αρχής.

(2) Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον
της Αναθεωρητικής Αρχής, παρέχονται στον
αιτητή δωρεάν

υπηρεσίες διερμηνέα, όπου

αυτό είναι αναγκαίο, και για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου θεωρείται ότι αυτό είναι
πάντοτε αναγκαίο στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η Αναθεωρητική Αρχή καλεί τον αιτητή
σε προσωπική συνέντευξη ή σε ακροαματική
διαδικασία.
(3)

Κατά

τη

διεξαγωγή

προσωπικής

συνέντευξης, κανένα άλλο πρόσωπο δεν
δύναται να παρευρίσκεται εκτός από την
Αναθεωρητική Αρχή ή τον αρμόδιο λειτουργό,
ανάλογα με την περίπτωση, τον αιτητή, το
δικηγόρο ή το νομικό σύμβουλο του αιτητή,
τον

κηδεμόνα

ανηλίκου,

όπου

αυτό

εφαρμόζεται, και του τυχόν απαραίτητου
διερμηνέα, εκτός εάν άλλως ζητήσει ο ίδιος ο
αιτητής.
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(4) Καθ΄όλη τη διαδικασία ενώπιον της
Αναθεωρητικής

Αρχής,

ο

αιτητής

έχει

δικαίωμα να εκπροσωπείται από το δικηγόρο
του ή το νομικό του σύμβουλο.
(5) Τόσο η υποβολή διοικητικής προσφυγής
όσο και οποιαδήποτε στοιχεία σε σχέση με τη
διοικητική προσφυγή έχει στην κατοχή της η
Αναθεωρητική

Αρχή

παραμένουν

εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν
αποκαλύπτονται

στις

αρχές

της

χώρας

ιθαγένειας του αιτητή ούτε και ζητείται από
αυτές οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με
τον αιτητή.
(6) Ο αιτητής και ο δικηγόρος ή ο νομικός του
σύμβουλος

έχουν

δικαίωμα

ελεύθερης

πρόσβασης στον πλήρη φάκελο του αιτητή σε
σχέση με την αίτησή του και τη διοικητική του
προσφυγή.
(7) Όλες οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής
Αρχής

είναι

γραπτές

και

δεόντως

αιτιολογημένες, αποστέλλονται στον αιτητή και
κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Ασύλου και
στο Διευθυντή, για τη λήψη όλων των
κατάλληλων

μέτρων

για

εκτέλεση

της

απόφασης, ανάλογα με την περίπτωση.
(8) Ο εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
έχει

πρόσβαση

στις

αποφάσεις

της

Αναθεωρητικής Αρχής μετά από υποβολή
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σχετικού αιτήματος προς αυτήν.
Γραφείο

της

Αναθεωρητικής
Αρχής.

28Ι.-(1)

Η

Γραφείο,

Αναθεωρητική
το

Αρχή

διαθέτει

του

οποίου

προσωπικό

περιλαμβάνει το Γραμματέα και αρμόδιους
λειτουργούς.
(2) Τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου
ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες
της Αναθεωρητικής Αρχής.
(3)

Τα

μέλη

Αναθεωρητικής

του
Αρχής

προσωπικού
είναι

μέλη

της
της

δημόσιας υπηρεσίας και διορίζονται όπως
1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991

προβλέπεται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμους του 1990 μέχρι (Αρ. 3) του 2003.

27(Ι) του 1994
83(Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι)του 2000
4(Ι) του 2001
94(Ι) του 2003
128(Ι) του 2003
183(Ι) του 2003.

(4)

Οι

διοικητικές

αρμόδιοι

λειτουργοί

προσφυγές,

οι

διερευνούν
οποίες

τους

ανατίθενται από το Γραμματέα σε συνεννόηση
με τον Πρόεδρο, και υποβάλλουν έκθεση
προς την Αναθεωρητική Αρχή.
(5) Ο Γραμματέας της Αρχής είναι υπεύθυνος
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για το συντονισμό και τη σωστή λειτουργία του
Γραφείου

της

Αναθεωρητικής

Αρχής

και

ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται
σε

αυτόν

από

τον

Πρόεδρο

της

Αναθεωρητικής Αρχής.
(6) Ο Γραμματέας και οι αρμόδιοι λειτουργοί
δύνανται να παρίστανται στις συνεδρίες της
Αναθεωρητικής Αρχής και να ενημερώνουν ή
να εκφράζουν την άποψή τους προς την
Αναθεωρητική Αρχή αναφορικά με θέματα
που τους έχουν ανατεθεί.».
Τροποποίηση

23. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 29

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού με τα
ακόλουθα αντίστοιχα νέα εδάφια:
«(1) Ο Διευθυντής δύναται να αποφασίζει την απέλαση
πρόσφυγα ή προσώπου με καθεστώς συμπληρωματικής
προστασίας

ή

προσώπου

με

καθεστώς

διαμονής

για

ανθρωπιστικούς λόγους, σε περίπτωση που το θεωρεί
αναγκαίο για το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή
για λόγους δημόσιας τάξης.
(2) Προτού ο Διευθυντής προβεί στην έκδοση διατάγματος
απέλασης εναντίον οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει του
εδαφίου (1), ο Διευθυντής-
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(α) Παρέχει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο την ευκαιρία να
προβεί σε γραπτές ή προφορικές παραστάσεις, και
(β) ενημερώνει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου:
Νοείται ότι ο εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ενημερώνεται για τις
αποφάσεις του Διευθυντή μετά από υποβολή σχετικού
αιτήματος προς αυτόν.».
(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των
ακόλουθων νέων εδαφίων (2Α) και (2Β):
«(2Α) Ο Διευθυντής ενημερώνει γραπτώς τον πρόσφυγα ή το
πρόσωπο με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας ή το
πρόσωπο με καθεστώς διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
για την απόφασή του για την έκδοση διατάγματος απέλασης,
καθώς και για το δικαίωμά του να υποβάλει διοικητική
προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής και για τις
προθεσμίες εντός των οποίων το δικαίωμα αυτό δύναται να
ασκηθεί.
(2Β) Η εκτέλεση της απόφασης του Διευθυντή που εκδίδεται
δυνάμει του εδαφίου (1) αναστέλλεται μέχρι την πάροδο της
προθεσμίας άσκησης της διοικητικής προσφυγής και, σε
περίπτωση άσκησης διοικητικής προσφυγής, μέχρι την
έκδοση της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής.».
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Τροποποίηση

24. Το άρθρο 30Α του βασικού νόμου, τροποποιείται με την

του άρθρου 30Α

αντικατάσταση των αριθμών «8, 17(2), 19(3), 19Α και 20(8)»

του βασικού
νόμου.

(δεύτερη γραμμή) με τους αριθμούς «8, 18Α, 19, 19Α και 20»
και

με

την

αντικατάσταση

των

λέξεων

«Λειτουργό

Μετανάστευσης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη λέξη
«Διευθυντή».
Τροποποίηση

25. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 31

αντικατάσταση της λέξης «Αρχής» (πέμπτη γραμμή), με τις

του βασικού
νόμου.

λέξεις «Υπηρεσίας Ασύλου».

Τροποποίηση

26. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 31Α του

του άρθρου 31Α

βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης

του βασικού
νόμου.

«Αρχή» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «Υπηρεσία Ασύλου».

Τροποποίηση

27. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 32

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Με την προσθήκη μετά την παράγραφο (α) του εδαφίου (2)
αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων:
«(β) καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και οι διαδικασίες που
διέπουν κέντρα υποδοχής αιτητών ασύλου
(γ) καθορίζονται κανόνες σε σχέση με την εφαρμογή των
άρθρων 11Α και 11Β
(δ) καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την εφαρμογή των
διατάξεων της Απόφασης του Συμβουλίου 2000/596/ΕΚ της
28ης Σεπτεμβρίου 2000 για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσφύγων, και των Αποφάσεων της Επιτροπής
2001/275/ΕΚ της 18ης Δεκεμβρίου 2001 για την υλοποίηση
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της Απόφασης για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσφύγων σχετικά με θέματα διαχείρισης, συστήματα
ελέγχου και διαδικασίες για χρηματοοικονομικές διορθώσεις
σχετικά με τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, και 2002/307/ΕΚ της 20ης
Απριλίου 2001 για την υλοποίηση της Απόφασης για την
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων σχετικά με την
επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση και έκθεση υλοποίησης στα
πλαίσια

δράσεων

που

συγχρηματοδοτούνται

από

το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων»
(β) με την αναρίθμηση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2)
αυτού, σε παράγραφο (ε).
Μεταβατικές

28. (1) Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου

διατάξεις.

και μέχρι το διορισμό της Αναθεωρητικής Αρχής από το
Υπουργικό Συμβούλιο, τις αρμοδιότητες και εξουσίες των δύο
αυτών οργάνων θα εξακολουθούν να ασκούν αντίστοιχα η
Αρχή Προσφύγων και η Αναθεωρητική Αρχή όπως αυτές
καθορίζονται στο βασικό νόμο.
(2) Η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και ο
διορισμός της Αναθεωρητικής Αρχής από το Υπουργικό
Συμβούλιο, πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.
(3) Με την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της
Αναθεωρητικής Αρχής, οποιεσδήποτε αιτήσεις ή διοικητικές
προσφυγές εκκρεμούν προς εξέταση ενώπιον της Αρχής
Προσφύγων ή της Αναθεωρητικής Αρχής όπως αυτές
καθορίζονται στο βασικό νόμο, θεωρούνται ότι εκκρεμούν
ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αναθεωρητικής
Αρχής, αντίστοιχα.
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Έναρξη της

29. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο

ισχύος του

παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά τη δημοσίευσή του στην

παρόντος
Νόμου.

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)

Τo άρθρo 8 και το άρθρο 22 του παρόντος Νόμου

αναφορικά μόνο με τις διατάξεις του που αφορούν το νέο
προτεινόμενο άρθρο 27(στ) του Μέρους V του βασικού νόμου
τίθενται σε ισχύ με την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΝΧ/ΝΧ/021203LawOffice
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