
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                Ν. 80(Ι)/2018 
Αρ. 4662, 12.7.2018                               

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 80(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  
ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2016 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς -  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 180,  
29.6.2013, σ. 60. 
L29, 5.2.2015, 
σ.16∙ 
L 114, 
5.5.2015, σ. 25. 

 (α)   Oρθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 9.1, 31.8.α) και 33.2.ε) της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο  «Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας», όπως διορθώθηκε,  

   

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 180, 
29.6.2013,  
σ. 31. 

 (β)  αποτελεσματικής εφαρμογής του Άρθρου 2.ιδ) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς 
προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από 
απάτριδα», και 

   

  (γ)      καλύτερης εφαρμογής του βασικού νόμου, 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

6(Ι) του 2000 
6(Ι) του 2002 

53(Ι) του 2003 
63(Ι) του 2003 

9(Ι) του 2004 
241(Ι) του 2004 
154(Ι) του 2005 
112(Ι) του 2007 
122(Ι) του 2009 

9(Ι) του 2013 
      58(Ι) του 2014 
      59(Ι) του 2014 

 105(Ι) του 2016 
106(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προσφύγων Νόμους του 2000 έως (Αρ. 2) του 2016 (που 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 έως 2018.  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)    Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, 
αμέσως μετά τη φράση «κατά απόφασης του Προϊσταμένου επί της εν λόγω αίτησης» 
(τρίτη γραμμή), της φράσης «ή κατά απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής επί διοικητικής 
προσφυγής την οποία ο αιτητής τυχόν καταχώρισε ενώπιόν της»∙ και 

  

  (β)    με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού. 

  

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
9ΣΤδις. 
 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 9ΣΤ αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 9ΣΤδις: 



 

 «Κίνδυνος 
διαφυγής για τους 
σκοπούς του 
Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 604/2013. 

9ΣΤδις. Για τους σκοπούς του Άρθρου 2, στοιχείο ιδ), του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 604/2013, τηρουμένων των αρχών της αναλογικότητας και της 
αναγκαιότητας, οι λόγοι επί τη βάσει των οποίων εικάζεται ότι ο αιτητής ή ο 
υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις που υπόκειται σε διαδικασία μεταφοράς 
μπορεί να διαφύγει είναι οποιοιδήποτε από τους ακόλουθους: 

   

  
       Κεφ. 105. 

2 του 1972 
54 του 1976 
50 του 1988 

197 του 1989 
100(Ι) του 1996 

43(Ι) του 1997 
14(Ι) του 1998 
22(I) του 2001 

164(I) του 2001 
88(Ι) του 2002 

220(I) του 2002 
66(Ι) του 2003 

178(Ι) του 2004 
8(Ι) του 2007 

184(Ι) του 2007 
29(Ι) του 2009 

143(Ι) του 2009 
153(I) του 2011 

41(Ι) του 2012 
100(Ι) του 2012 
117(Ι) του 2012 

32(Ι) του 2013 
49(Ι) του 2013 
88(Ι) του 2014 

129(Ι) του 2014 
17(Ι) του 2015 
16(Ι) του 2016 

2(Ι) του 2017 
9(Ι) του 2017 

71(Ι) του 2017. 

(α) Μη συμμόρφωση με προηγούμενη απόφαση επιστροφής δυνάμει του 
περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, 

  (β)  μη συμμόρφωση με την απόφαση μεταφοράς ή/και παρεμβολή 
εμποδίων στην εκτέλεση της μεταφοράς δυνάμει των διατάξεων του 
Δουβλίνου, 

   

  (γ)  ευλόγως διαπιστωθείσα πρόθεση μη συμμόρφωσης με την απόφαση 
μεταφοράς δυνάμει των διατάξεων του Δουβλίνου, 

   

  (δ)  παροχή ψευδών ή/και παραπλανητικών πληροφοριών, 

   

  (ε)  καταδίκη που καταγράφεται σε μητρώο της Δημοκρατίας ή άλλου 
κράτους και η οποία είναι τέτοια που δημιουργεί εικασία ότι το εν λόγω 
πρόσωπο μπορεί να διαφύγει, 

   

  (στ) προηγούμενη απέλαση ή επιστροφή ή απομάκρυνση, 

   

  (ζ)  ψευδής δήλωση περί της διεύθυνσης συνήθους διαμονής, 

   

  (η) προηγούμενη εξαφάνιση ή/και διαφυγή, 

   

  (θ)  εγκατάλειψη των κέντρων ή χώρων υποδοχής ή φιλοξενίας αιτητών, 

   

  (ι) μη εντοπισμός στη δηλωθείσα διεύθυνση διαμονής και στον δηλωθέντα 
αριθμό τηλεφώνου και μη συμμόρφωση με το εδάφιο (2) του άρθρου 8 
του παρόντος Νόμου, αφού προηγηθεί η δέουσα έρευνα, 

   

  (ια)  αβάσιμοι ισχυρισμοί στη διάρκεια συνέντευξης στο πλαίσιο των 
διατάξεων του Δουβλίνου, 

   



 
 

  (ιβ)  εσκεμμένη καταστροφή εγγράφων ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου 
κατά ή μετά την άφιξή του στη Δημοκρατία και μη συνεργασία με τις 
αρχές της Δημοκρατίας, ώστε να αποδειχθεί σε εύλογο βαθμό 
βεβαιότητας η ταυτότητα ή η εθνικότητα.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 
12Βτετράκις  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 12Βτετράκις του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην 
παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) αυτού της λέξης «στοιχεία» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη 
«γεγονότα». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 12Δ 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 12Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) 
του εδαφίου (4) αυτού της λέξης «περιστατικών» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «γεγονότων». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου 
(10) αυτού, το κείμενο του οποίου αρχίζει με τη φράση «Η Υπηρεσία Ασύλου» (πρώτη γραμμή) και 
τελειώνει με τη φράση «ή έλεγχο μετανάστευσης.» (τέταρτη γραμμή), σε εδάφιο (9Α). 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 28Ε 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 28Ε του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού 
του αριθμού «16Α,». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 28Θ  
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 28Θ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (xiv) 
της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) αυτού. 

  

Τροποποίηση  
του περί 
Προσφύγων 
(Τροποποιητικού) 
Νόμου. 

 105(Ι) του 2016. 

9. Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του άρθρου 10 αυτού. και  

   

  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) του άρθρου 37 αυτού της φράσης «10(α) και (β)» 
(πρώτη γραμμή) με τη φράση «10(α)». 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


