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Αριθμός 4577 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 1083 

 

Ο περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 98(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012 

 
Προοίμιο. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: 
L 131,  
28.5.2009, 
σ. 114. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- 
 
«Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα 
των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 
 
    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

94(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Διερεύνησης Ναυτικών 
Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμο του 2012 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διερεύνησης Ναυτικών 
Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμοι του 2012 και 2016. 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):  

 

«(1Α) Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν ενδείκνυται περαιτέρω ενέργεια ή έλεγχος 
συμμόρφωσης με τις συστάσεις ασφαλείας, προβαίνει στις ενέργειες που προνοούνται από την 
ισχύουσα ναυτιλιακή νομοθεσία.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο (β): 

 «(β)  διά της οποίας πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του 
να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, με βάση το 
Άρθρο 146 του Συντάγματος˙και»˙και 

(β)  με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού, της λέξης «Ανωτάτου» (δεύτερη γραμμή), 
με τη λέξη «Διοικητικού». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 99(Ι)/2016 
Αρ. 4577, 14.10.2016                               

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 99(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2016 

  
        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

73(Ι) του 2004 
94(Ι) του 2005 
28(Ι) του 2006 
73(Ι) του 2006 

153(Ι) του 2006 
93(Ι) του 2008 
36(Ι) του 2010 

169(Ι) του 2011 
52(Ι) του 2012 

115(Ι) του 2012  
4(Ι) του 2013 

84(I) του 2015 
64(Ι) του 2016. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως 2016 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Αστυνομίας Νόμοι του 2004 έως (Αρ. 2) του 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Αντικατάσταση  
του άρθρου 44Α  
του βασικού  
νόμου.  

2. Το άρθρο 44Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 
«Αφυπηρέτηση 
ειδικού 
αστυνομικού. 

 
 
99(Ι) του 2016. 

44Α. (1) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ειδικού αστυνομικού 
είναι η ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών. 

 
(2) Ο Αρχηγός εγκρίνει υποχρεωτικά την αίτηση για πρόωρη 

αφυπηρέτηση, η οποία υποβάλλεται από ειδικό αστυνομικό, που 
υπηρετεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Αστυνομίας 
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2016, με τη συμπλήρωση του 
εξηκοστού (60) έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο 
χρόνο.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 100(Ι)/2016 
Αρ. 4577, 14.10.2016                               

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 100(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2015 

 
Προοίμιο.  
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 376, 
27.12.2006,  
σ. 36. 

Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – 
 
«Οδηγία 2006/123/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 
2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά», 

     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

224 του 1990 
106(Ι) του 1992 

15(Ι) του 1993 
31(Ι) του 1993 
53(Ι) του 1993 
44(Ι) του 1996 
34(Ι) του 1997 
15(Ι) του 2002 
24(Ι) του 2002 

221(Ι) του 2002 
19(Ι) του 2003 

151(Ι) του 2003 
105(Ι) του 2006 

61(Ι) του 2009 
101(Ι) του 2012 
167(Ι) του 2013 
100(Ι) του 2014 
38(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμοι του 1990 έως 2016. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6Β 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 6Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (7) αυτού με άνω και κάτω 
τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   
       «Νοείται ότι, πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε κλάδο της μηχανικής 

επιστήμης και κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος ή ασκεί 
το επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση 
ετήσιας άδειας, αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την 
προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών προς 
τούτου στοιχείων, δύναται να καταστεί μέτοχος σε Εταιρεία Μελετών δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο  Μητρώο 
Μελών του Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας 
άσκησης του επαγγέλματος από το Επιμελητήριο.»∙ και 

   
  (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (8) αυτού με άνω και κάτω 

τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 
   
       «Νοείται ότι, εταιρεία εγγεγραμμένη σε άλλο κράτος μέλος, με την προσκόμιση 

του πιστοποιητικού εγγραφής της και της άδειας άσκησης επαγγέλματος σ’ αυτό το 
κράτος μέλος, ή εταιρεία, η οποία ασκεί το επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο 
δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση ετήσιας άδειας, αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του 
επαγγέλματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή 
άλλων σχετικών προς τούτο στοιχείων, δύναται να καταστεί μέτοχος σε Εταιρεία 
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Μελετών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς την υποχρέωση 
εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου και χωρίς την 
υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το 
Επιμελητήριο.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 6ΙΓ. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6ΙΒ αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 6ΙΓ: 

 «Ίδρυση υποκα-
ταστήματος  ή  
αντιπροσωπείας 
από εταιρεία άλλου 
κράτους μέλους.  

6ΙΓ. Εταιρεία εγγεγραμμένη σε άλλο κράτος μέλος, δύναται με την 
προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής της και της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος στο κράτος μέλος εγγραφής της ή εταιρεία, η οποία ασκεί το 
επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση 
ετήσιας άδειας αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την 
προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών 
προς τούτο στοιχείων, δύναται να ιδρύει στη Δημοκρατία υποκατάστημα ή 
αντιπροσωπεία, με τους ίδιους όρους που ισχύουν στο κράτος μέλος 
προέλευσης: 

   
  Νοείται ότι, η καταχώρηση, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε 

απόκτησης ή μεταβίβασης μετοχών ή συμφερόντων σε εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών, τελεί υπό 
την αίρεση ότι η Διοικούσα Επιτροπή ικανοποιείται ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.». 

 
 
 
 
 
 



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 101(Ι)/2016 
Αρ. 4577, 14.10.2016                               

Ο περί της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 101(Ι) του 2016 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της E.E.:  
L159,  
28.05.2014, 
σ. 1. 

«Οδηγία 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15
ης

 Μαΐου 2014 
σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος 
κράτους μέλους και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (αναδιατύπωση)», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
 ΜΕΡΟΣ Ι   
 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Συνοπτικός  
τίτλος.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος 

του 2016. 
  
Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο -  

  
 «αιτούν κράτος μέλος» σημαίνει το κράτος μέλος από το έδαφος του οποίου έχει απομακρυνθεί 

παράνομα το πολιτιστικό αγαθό· 
  
182(Ι) του 2002.  «αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρχή που ορίζεται στο άρθρο 4 του περί Εξαγωγής των Πολιτιστικών 

Αγαθών Νόμου του 2002· 
  
 «Αρμόδια Κεντρική Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων όπως καθορίζεται στο άρθρο 4· 
  
 «Δικαστήριο» σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου έχει βρεθεί ή πιστεύει 

η Αρμόδια Κεντρική Αρχή ότι βρίσκεται το αγαθό· 
  
 «δημόσια συλλογή» σημαίνει συλλογή που χαρακτηρίζεται ως δημόσια, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

αυτού του κράτους μέλους, που αποτελεί ιδιοκτησία του εν λόγω κράτους μέλους, τοπικής ή 
περιφερειακής αρχής του εν λόγω κράτους μέλους ή οργανισμού εδρεύοντος στην επικράτεια του εν 
λόγω κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός αποτελεί ιδιοκτησία του εν λόγω 
κράτους μέλους ή τοπικής ή περιφερειακής αρχής, ή χρηματοδοτείται σε σημαντικό βαθμό από το 
εν λόγω κράτος μέλος ή από τοπική ή περιφερειακή αρχή· 

  
 «επιστροφή» σημαίνει την υλική επαναφορά του πολιτιστικού αγαθού στο έδαφος του αιτούντος 

κράτους μέλους· 
  
 
 
Επίσημη  
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L 316, 
14.11.2012, 
σ. 1. 

«ΙΜΙ» ή Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information System) 
σημαίνει το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά το οποίο θεσπίστηκε με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών με 
ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των κρατών μελών για τους σκοπούς της διοικητικής συνεργασίας που 
προβλέπεται στα άρθρα 5 και 6· 

 «κάτοχος» σημαίνει το πρόσωπο που έχει τη φυσική εξουσία επί του πολιτιστικού αγαθού για 
λογαριασμό τρίτου· 

  
 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
  
 «κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση» σημαίνει το κράτος μέλος στο έδαφος του 

οποίου βρίσκεται το πολιτιστικό αγαθό που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος άλλου 
κράτους μέλους· 

  
 «νομέας» σημαίνει το πρόσωπο που έχει τη φυσική εξουσία επί του πολιτιστικού αγαθού για ίδιο 

λογαριασμό· 
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 «παράνομα απομακρυνθέν από το έδαφος κράτους μέλους» σημαίνει το πολιτιστικό αγαθό που - 
  
 
Επίσημη  
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L 39,  
10.2.2009, 
σ. 1. 

(α)  απομακρύνθηκε από το έδαφος κράτους μέλους κατά παράβαση των κανόνων του σχετικά 
με την προστασία των εθνικών θησαυρών ή κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
116/2009, ή 

 (β)  δεν επιστράφηκε μετά την παρέλευση της προθεσμίας για νόμιμη προσωρινή απομάκρυνση 
ή κατά παράβαση ενός από τους άλλους όρους της προσωρινής αυτής απομάκρυνσης· 

  
 «πολιτιστικό αγαθό» σημαίνει ένα αγαθό το οποίο, πριν ή μετά την παράνομη απομάκρυνσή του 

από το έδαφος κράτους μέλους, έχει χαρακτηριστεί ή οριστεί από κράτος μέλος ως “εθνικός 
θησαυρός καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας” κατ' εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας ή 
των εθνικών διοικητικών διαδικασιών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 της ΣΛΕΕ· 

  
 «ΣΛΕΕ» σημαίνει τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  
Πεδίο 
εφαρμογής. 

3.-(1) Τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους 

επιστρέφονται, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου. 

  
 
 
Κεφ. 31. 

48 του 1964 
32 του 1973 

92(Ι) του 1995 
4(Ι) του 1996 

33(Ι) του 1997 
120(Ι) του 2005 

41(Ι) του 2006 
103(Ι) του 2012 

 200(Ι) του 2014. 

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου θα διαβάζονται και θα ερμηνεύονται μαζί με τις διατάξεις 
του περί Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών Νόμου του 2002 και είναι ειδικές και υπερισχύουν 
οποιωνδήποτε διατάξεων του περί Αρχαιοτήτων Νόμου και οποιασδήποτε άλλης σχετικής 
νομοθεσίας, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα τα οποία ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο. 

  (3) Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν το σύστημα που προβλέπει ο παρών Νόμος για την 
επιστροφή και άλλων πολιτιστικών αγαθών εκτός από εκείνα που καθορίζονται στις διατάξεις του 
άρθρου 2 του παρόντος Νόμου. 

  
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ  
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΗΣ 

  
Αρμόδια 
Κεντρική Αρχή. 

4.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως Αρμόδια Κεντρική Αρχή της Δημοκρατίας 

ορίζεται το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  
  
 (2) Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται με βάση 

τον παρόντα Νόμο, διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας στην αρμοδιότητα των 
οποίων εμπίπτει το πολιτιστικό αγαθό. 

  
 (3) Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται με βάση 

τον παρόντα Νόμο, μπορεί να ζητήσει, από οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας ή 
οργανισμό δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, τις απόψεις ή τις 
εξειδικευμένες γνώσεις του, σε συγκεκριμένο θέμα, στην περίπτωση που αυτές μπορεί να κριθούν 
χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.  

  
 (4) Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται με βάση 

τον παρόντα Νόμο, συνεργάζεται και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών 
των κρατών μελών.  

  
Εξουσίες 
Αρμόδιας 
Κεντρικής Αρχής. 

5. Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή έχει εξουσία όπως - 

 (α)  Αναζητεί, κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος κράτους μέλους, συγκεκριμένο πολιτιστικό αγαθό 
που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφός του, καθώς και την ταυτότητα του νομέα 
και/ή του κατόχου αυτού

.
 η αίτηση αυτή περιλαμβάνει κάθε πληροφορία χρήσιμη, προς 

διευκόλυνση της έρευνας, σχετικά, ιδίως, με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται πράγματι ή 
εικάζεται ότι βρίσκεται το πολιτιστικό αγαθό· 
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 (β)  κοινοποιεί στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σε περίπτωση ανακάλυψης πολιτιστικού αγαθού 
στο έδαφος της Δημοκρατίας και εάν μπορεί ευλόγως να συναχθεί, ότι το εν λόγω αγαθό 
απομακρύνθηκε παράνομα από το έδαφος άλλου κράτους μέλους· 

   
 (γ)  παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους μέλους για να 

εξακριβώσουν αν το αγαθό το οποίο ανακαλύφθηκε στη Δημοκρατία είναι πολιτιστικό αγαθό, 
υπό τον όρο ότι η εξακρίβωση πραγματοποιείται εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση 
που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου: 

   
  Νοείται, ότι εάν η εξακρίβωση δε γίνει εντός της ταχθείσας προθεσμίας, οι διατάξεις των 

παραγράφων (δ) και (ε) του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής· 
   
 (δ)  λαμβάνει, εάν χρειαστεί, σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τα αναγκαία 

μέτρα για την υλική συντήρηση του πολιτιστικού αγαθού και τα έξοδα που τυχόν προκύψουν 
βαρύνουν το αιτούν κράτος μέλος· 

   
 (ε)  καταχωρεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο αιτήσεις για λήψη προσωρινών μέτρων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, για να εμποδίσει κάθε πράξη διαφυγής πολιτιστικού 
αγαθού από τη διαδικασία επιστροφής του· 

   
 (στ)  χρησιμοποιεί μια ενότητα του ΙΜΙ, ειδικά προσαρμοσμένη για τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν 

κλαπεί ή απομακρυνθεί από την επικράτειά τους, με σκοπό τη συνεργασία και τη 
διαβούλευση των κεντρικών αρχών των κρατών μελών· 

   
 (ζ)  απευθύνει αίτηση προς τα κράτη μέλη αναζητώντας συγκεκριμένο πολιτιστικό αγαθό που 

απομακρύνθηκε παράνομα από το έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και την ταυτότητα 
του νομέα ή του κατόχου του· 

   
 (η)  χρησιμοποιεί το ΙΜΙ για να διαδίδει κάθε πληροφορία σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά που 

έχουν κλαπεί ή απομακρυνθεί παράνομα από τη Δημοκρατία∙ 
   
 (θ)  άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 9,  μεσολαβεί, μεταξύ του νομέα και/ή κατόχου 

και του αιτούντος κράτους μέλους, για την επιστροφή πολιτιστικού αγαθού με τη διαδικασία 
της διαιτησίας, εάν το αιτούν κράτος μέλος και ο νομέας ή ο κάτοχος δώσουν τη ρητή 
συγκατάθεσή τους: 

  
Νοείται ότι η διαιτησία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί 

Διαιτησίας Νόμου. 

Καθήκοντα 
Αρμόδιας 
Κεντρικής  
Αρχής. 

6.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση αίτησης από κράτος μέλος, η 

Αρμόδια Κεντρική Αρχή-  

 (α)  Αναζητεί συγκεκριμένο πολιτιστικό αγαθό, το οποίο έχει παράνομα απομακρυνθεί από την 
επικράτεια του κράτους μέλους

.
 και 

   
 (β)  προβαίνει στα κατάλληλα διαβήματα για τον εντοπισμό του κατόχου ή του νομέα αυτού. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (2) Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή δε δεσμεύεται να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 
(1) ανωτέρω, εκτός εάν η αίτηση περιέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες θα διευκολύνουν την 
έρευνα και ειδικότερα, πληροφορίες με αναφορά στον πραγματικό ή υποτιθέμενο χώρο που 
βρίσκεται το αντικείμενο. 
 
     (3) Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τον τόπο, στη 
Δημοκρατία, στον οποίο βρέθηκε το πολιτιστικό αγαθό και κατά πόσο ο εντοπισμός αυτού ήταν το 
αποτέλεσμα έρευνας που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ή 
όχι και κατά πόσο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύει ότι αυτό έχει παράνομα απομακρυνθεί από 
την επικράτεια του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται. 
 
     (4) Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια κεντρική αρχή του κράτους 
μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ότι ασκήθηκε αγωγή για την επιστροφή του εν λόγω 
αγαθού. 
 
     (5) Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 
ενημερώνει αμέσως τις κεντρικές αρχές των λοιπών κρατών μελών. 
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138(Ι) του 2001 
  37(Ι) του 2003 

 105(Ι) του 2012. 

     (6) Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή πραγματοποιεί κάθε ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του ΙΜΙ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία 
του Ατόμου) Νόμου του 2001, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα της Αρμόδιας Κεντρικής Αρχής να 
προσφεύγει και σε άλλους τρόπους ενημέρωσης πέραν του ΙΜΙ. 
 
     (7) Η Αρμόδια Κεντρική Αρχή υποβάλλει, έως τη 18

η
 Δεκεμβρίου του 2020 και στη συνέχεια κάθε 

πέντε (5) έτη, στην Επιτροπή, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου.  

  
 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  
Εξουσίες του 
Δικαστηρίου. 

7.-(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, το Δικαστήριο έχει εξουσία να εκδίδει 

διατάγματα για εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5. 
  
    (2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1), το Δικαστήριο, μετά από αίτηση της 

Αρμόδιας Κεντρικής Αρχής, δύναται να εκδίδει διατάγματα - 
   
   (α)  Για να εξουσιοδοτήσει την έρευνα που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) 

του άρθρου 5· 
   
   (β)  για να εξουσιοδοτήσει την υλική συντήρηση ενός αντικειμένου, το οποίο μετά από έρευνα 

έχει διαπιστωθεί ότι είναι πολιτιστικό αγαθό· 
   
   (γ)  για να εμποδιστεί πράξη διαφυγής, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (ε) 

του άρθρου 5. 
  
     (3) Η αίτηση για έκδοση διατάγματος γίνεται μονομερώς (ex-parte) και υποστηρίζεται από ένορκη 

δήλωση. 
  
 (4) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1), κατά την έκδοση διαταγμάτων, το 

Δικαστήριο μπορεί να εξουσιοδοτεί λειτουργό της Αρμόδιας Κεντρικής Αρχής - 
  
    (α)  Να θέσει υπό την κατοχή του το πολιτιστικό αγαθό

. 
και/ή 

   
    (β)  να παραδώσει το πολιτιστικό αγαθό για φύλαξη σε πρόσωπο ή ίδρυμα το οποίο περιγράφεται 

στο διάταγμα. 
   
Διατάγματα 
εισόδου και 
έρευνας. 

8.-(1) Σε αίτηση για έκδοση διατάγματος για την κατοχή ή την παράδοση προς φύλαξη 

πολιτιστικού αγαθού, το Δικαστήριο μπορεί να εκδίδει διατάγματα εισόδου και έρευνας. 

     (2) Το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα εισόδου και έρευνας μόνο αφού ικανοποιηθεί ότι - 
  
     (α) Το πολιτιστικό αγαθό έχει παράνομα απομακρυνθεί από την επικράτεια κράτους μέλους

.
 

   
     (β) η Αρμόδια Κεντρική Αρχή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι αυτό βρίσκεται σε χώρο ο    

οποίος εξειδικεύεται στην αίτηση
.
 και 

   
     (γ)  η είσοδος στο χώρο δεν επετράπη. 
  
    (3) Η αίτηση για έκδοση διατάγματος εισόδου και έρευνας γίνεται- 
  
      (α)  Μονομερώς

.
 

   
      (β)  υποστηρίζεται με Ένορκη Δήλωση

.
 και 

   
      (γ)  περιλαμβάνει περιγραφή του πολιτιστικού αγαθού το οποίο αναζητείται. 
  
   (4) Το διάταγμα, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εξουσιοδοτεί την 

είσοδο σε χώρο σε μια περίπτωση μόνο και περιλαμβάνει – 
 

  (α)  Το όνομα του εξουσιοδοτημένου λειτουργού και οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου 
προσώπου που θα το συνοδεύει

.
 

   
  (β)  την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε

.
 

   
  (γ)  τις διατάξεις του άρθρου με βάση το οποίο εκδόθηκε

.
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  (δ)  τον χώρο που θα ερευνηθεί
.
 και 

   
  (ε)  περιγραφή του πολιτιστικού αγαθού το οποίο αναζητείται. 
  
     (5) Το διάταγμα εκτελείται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της έκδοσής του μεταξύ της 

πέμπτης (5
ης

) πρωινής ώρας και της ογδόης (8
ης

) νυκτερινής: 
  
 Νοείται, ότι, εάν ο εντεταλμένος για την εκτέλεση λειτουργός έχει λόγους να πιστεύει ότι το 

αντικείμενο για το οποίο εξουσιοδοτήθηκε η είσοδος, θα υποστεί βλάβη, τότε μπορεί να επιχειρηθεί 
η είσοδος σε άλλη ώρα. 

  
  (6) Ο εντεταλμένος λειτουργός, ο οποίος έχει την ευθύνη εκτέλεσης του διατάγματος θα πρέπει 

να αποκαλύψει την ταυτότητά του και να επιδώσει το διάταγμα προς τον κάτοχο ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο που πιστεύει ότι είναι υπεύθυνος του χώρου. 
 

  (7) Η έρευνα με βάση το διάταγμα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο για όση έκταση 
απαιτείται για να επιτευχθεί ο σκοπός που εξουσιοδοτείται από το διάταγμα. 

  
 ΜΕΡΟΣ IV  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
  
Αίτηση από  
κράτος μέλος. 

9.- (1)   Κάθε κράτος μέλος έχει ξεχωριστό δικαίωμα αίτησης, εναντίον του νομέα και/ή του 

κατόχου, για την επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού που έχει παράνομα αφαιρεθεί από την 
επικράτειά του.  

  
  (2) Το αιτούν κράτος μέλος μπορεί να ασκήσει, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου του κράτους 

μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, αγωγή κατά του νομέα, και ελλείψει νομέα, κατά του 
κατόχου, με αίτημα την επιστροφή πολιτιστικού αγαθού που έχει απομακρυνθεί από το έδαφός του. 

  
 (3) Η αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), δεν επιτρέπεται να καταχωρηθεί 

αν η απομάκρυνση του πολιτιστικού αγαθού από την επικράτεια του αιτούντος κράτους μέλους δεν 
είναι πλέον παράνομη, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας. 

  
     (4) Η αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταχωρείται ενώπιον 

Δικαστηρίου. 
  
  (5) Η αίτηση συνοδεύεται από - 
  
  (α)  Έγγραφο που περιγράφει το πολιτιστικό αγαθό για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση∙ 
   
  (β)  δήλωση ότι αυτό είναι πολιτιστικό αγαθό∙ 
   
  (γ) δήλωση από τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους μέλους ότι το αγαθό έχει παράνομα 

απομακρυνθεί από την επικράτειά του. 
  
Διατάγματα 
επιστροφής 
πολιτιστικού 
αγαθού. 

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα 

επιστροφής του πολιτιστικού αγαθού αν ικανοποιηθεί ότι - 

  (α)  Είναι αυτό που περιγράφεται στην αίτηση, και αποτελεί πολιτιστικό αγαθό κατά την έννοια 
των διατάξεων του άρθρου 2∙ και 

   
  (β)  έχει παράνομα απομακρυνθεί από την επικράτεια του κράτους μέλους που καταχώρησε την 

αίτηση. 
  
 (2)  Το Δικαστήριο δεν εκδίδει διάταγμα επιστροφής του αντικειμένου αν ικανοποιηθεί ότι - 
   
  (α)  Η αίτηση καταχωρήθηκε μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία κατά την 

οποία η Αρμόδια Κεντρική Αρχή του αιτούντος κράτους μέλους έλαβε γνώση του τόπου 
όπου βρισκόταν το πολιτιστικό αγαθό και της ταυτότητας του νομέα ή του κατόχου του

.
 

   
  (β)  η αίτηση καταχωρήθηκε μετά την εκπνοή της περιόδου της παραγραφής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 11. 
  
Παραγραφή του 
δικαιώματος 
καταχώρησης 
αίτησης. 

11.  Το δικαίωμα καταχώρησης αίτησης παραγράφεται μετά την παρέλευση τριάντα (30) ετών 

από την ημερομηνία κατά την οποία το πολιτιστικό αγαθό απομακρύνθηκε παράνομα από το 
έδαφος του αιτούντος κράτους μέλους: 
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 Νοείται ότι αν το αγαθό αποτελεί τμήμα δημόσιας συλλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2, ή εκκλησιαστικό ή άλλο θρησκευτικό αγαθό, η αίτηση για επιστροφή δεν παραγράφεται. 

  
Πολιτιστικό 
αγαθό που 
επεστράφη. 

12.-(1)  Όταν διαταχθεί η επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού, το Δικαστήριο ορίζει υπέρ του 

νομέα εύλογη αποζημίωση, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, με την προϋπόθεση ότι ο 
νομέας αποδεικνύει ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή κατά την απόκτηση του αγαθού. 

  
 (2) Για να εξακριβωθεί αν ο νομέας επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, λαμβάνονται 

υπόψη όλες οι συνθήκες απόκτησης, και ιδίως η τεκμηρίωση σχετικά με την προέλευση του αγαθού, 
οι άδειες εξαγωγής που απαιτούνται δυνάμει του δικαίου του αιτούντος κράτους μέλους, ο 
χαρακτήρας των μερών, το καταβληθέν ποσό, η εξέταση από τον νομέα κάθε προσβάσιμου 
μητρώου για τα κλαπέντα πολιτιστικά αγαθά και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που θα μπορούσε 
λογικά να είχε αποκτήσει, και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στην οποία θα είχε προβεί ένα λογικό 
άτομο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

  
      (3) Σε περίπτωση δωρεάς ή κληρονομικής διαδοχής, ο νομέας δεν μπορεί να τύχει ευνοϊκότερης 

μεταχείρισης από την επιφυλασσόμενη στο πρόσωπο εκείνο από το οποίο απέκτησε το αγαθό για 
τους λόγους αυτούς. 

  
  (4) Το αιτούν κράτος μέλος καταβάλλει την εν λόγω αποζημίωση κατά την επιστροφή του 

αγαθού. 
  
Υποχρέωση 
καταβολής 
δαπανών. 

13.-(1) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση της απόφασης που διατάσσει την 

επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού βαρύνουν το αιτούν κράτος μέλος.  

     (2) Η καταβολή της εύλογης αποζημίωσης και των δαπανών που αναφέρονται στις διατάξεις των 
άρθρων 12 και 13(1) δε θίγει το δικαίωμα του αιτούντος κράτους μέλους να αξιώσει την απόδοση 
των ποσών αυτών από τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη απομάκρυνση του 
πολιτιστικού αγαθού από το έδαφος του. 

  
Κυριότητα 
πολιτιστικού 
αγαθού. 

14.  Η κυριότητα επί του πολιτιστικού αγαθού μετά την επιστροφή του διέπεται από το δίκαιο του 

αιτούντος κράτους μέλους. 

  
Πολιτιστικά  
αγαθά που 
απομακρύνθηκαν 
παράνομα  
μετά την  
1

η
 Ιανουαρίου 

1960. 

15.  Πολιτιστικά αγαθά που απομακρύνθηκαν παράνομα από το έδαφος άλλων κρατών μελών 

μετά την 1η Ιανουαρίου 1960 εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 
 

  
Κανονισμοί. 16. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 

  
Έκδοση 
Διαδικαστικών 
Κανονισμών. 

17. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς, οι οποίοι 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για οποιοδήποτε ζήτημα ή διαδικασία 
που εγείρεται ή ασκείται ενώπιον Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

  
Κατάργηση. 
  183(Ι) του 2002. 

18.-(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών 

Νόμος του 2002 καταργείται. 
  

 
 
 

    (2) Οποιαδήποτε αίτηση, κοινοποίηση, διάταγμα, δήλωση, γνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο, 
εξουσιοδότηση, εντολή, ή άλλη πράξη έχει εκδοθεί με βάση τον περί της Επιστροφής των 
Πολιτιστικών Αγαθών Νόμο του 2002, συνεχίζει να ισχύει ως να έχει εκδοθεί με βάση τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου, στο βαθμό που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και εφόσον 
ρητά δεν ανακληθεί, καταργηθεί ή τροποποιηθεί. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 102(Ι)/2016 
Αρ. 4577, 14.10.2016                               

 
Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016 

 

  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

Προοίμιο 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος. 

Άρθρο 2 Ερμηνεία. 

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής. 
  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
  
Άρθρο 4 Κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας. 

Άρθρο 5 Χειραγώγηση της αγοράς. 
  

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 
 
Άρθρο 6 Αρμόδια αρχή και εξουσίες. 
  

ΜΕΡΟΣ IV 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
  
Άρθρο 7  Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις. 

Άρθρο 8 Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων. 

Άρθρο 9  Άσκηση των εποπτικών εξουσιών και επιβολή κυρώσεων.  

Άρθρο 10 Αναφορά παραβάσεων.  

Άρθρο 11 Δημοσίευση αποφάσεων επιβολής διοικητικών μέτρων και κυρώσεων.  
  

 
ΜΕΡΟΣ V  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Άρθρο 12
  

Έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων και υποχρέωση συμμόρφωσης. 

Άρθρο 13
  

Κατάργηση υφιστάμενου Νόμου και των δυνάμει αυτού, εκδιδόμενων οδηγιών. 

Άρθρο 14
  

Μεταβατική διάταξη. 
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Ν. 102(Ι)/2016 

Ο περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 102(Ι) του 2016 

Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016 
  

Προοίμιο. Για σκοπούς– 
  

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της ΕΕ: L173, 
12.6.2014, 
σ.1. 

(α) Αποτελεσματικής εφαρμογής  των Άρθρων 22, 23, 30, της παραγράφου 1 του Άρθρου 31,  του 
Άρθρου 32 και  του Άρθρου 34, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για 
την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της 
οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της 
Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ, και  

  
 (β) άσκησης της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει στη Δημοκρατία ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

596/2014, 
  
      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
 ΜΕΡΟΣ Ι 

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κατάχρησης της Αγοράς Νόμος του 2016. 

  
Ερμηνεία. 2.-(1) (α) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο- 

  
 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
  
 «εγκύκλιος» σημαίνει τη διευκρινιστικού περιεχομένου εγκύκλιο  της Επιτροπής που δημοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα της Επιτροπής· 
  

 
73(Ι) του 2009 

5(Ι) του 2012 
65(Ι) του 2014 
135(Ι) του 2015. 

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που 
συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
Νόμου· 

  
 «Κανονισμός» σημαίνει  την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την 
κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της  oδηγίας 
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  
 «οδηγία» σημαίνει την κανονιστικού περιεχομένου οδηγία της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
  

 (β) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την 
έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον Κανονισμό. 

  
 (γ) Στον παρόντα Νόμο, οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σημαίνει και τις δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενες οδηγίες και εγκυκλίους. 
  
 (2) Στον παρόντα Νόμο, οποιαδήποτε αναφορά στον Κανονισμό σημαίνει και τις δυνάμει αυτού κατ’ 

εξουσιοδότησή πράξεις, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, σχέδια εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων και κατευθυντήριες γραμμές.  

  
 (3) Στον παρόντα Νόμο και στις διευκρινιστικού και κανονιστικού περιεχομένου πράξεις που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού, οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως, μεταξύ άλλων, Οδηγία, Κανονισμό, Απόφαση ή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριες 
γραμμές σημαίνει τις εν λόγω πράξεις, όπως αυτές εκάστοτε διορθώνονται, τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

  
Πεδίο 
εφαρμογής.  

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται εντός του πεδίου εφαρμογής κατά τα οριζόμενα  

στο Άρθρο 2 του Κανονισμού. 
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 ΜΕΡΟΣ ΙΙ  

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
  

Κατάχρηση 
προνομιακής 
πληροφορίας. 

4. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στο Άρθρο 8 του Κανονισμού είναι νομικό 

πρόσωπο, οι διατάξεις αυτού, εφαρμόζονται και στα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην 
απόφαση πραγματοποίησης της απόκτησης, διάθεσης, ακύρωσης ή τροποποίησης μιας εντολής για 
λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου. 

  
Χειραγώγηση 
της αγοράς.  
 

5.  Σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στο Άρθρο 12 του Κανονισμού είναι νομικό 

πρόσωπο, οι διατάξεις αυτού, εφαρμόζονται και σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην 
απόφαση πραγματοποίησης δραστηριοτήτων για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου. 

 
 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 
  

Αρμόδια αρχή 
και εξουσίες. 

6.-(1) Η Επιτροπή είναι η αρμόδια αρχή, η υπεύθυνη για να εξασφαλίζει την εποπτεία και εφαρμογή 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού.  
  
 (2) Η Επιτροπή διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού 

στη Δημοκρατία, όσον αφορά όλες τις πράξεις που λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία, καθώς και τις 
πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός της Δημοκρατίας  και σχετίζονται με μέσα που έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα οποία  πλειστηριάζονται σε χώρο πλειστηριασμών ή τα 
οποία διαπραγματεύονται σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς 
διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία. 

  
 (3) Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή και τη λήψη άλλων μέτρων 

και ασκεί τις εξουσίες της-  
  
 (α)    Άμεσα· ή 
  
 (β)   σε συνεργασία µε άλλες αρχές ή όργανα ή σώματα ή συνδέσμους ή µε διαχειριστές της αγοράς 

ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα· ή 
  
 (γ)     υπό την ευθύνη της, µε μεταβίβαση ή και εκχώρηση εξουσιών στις αρχές αυτές ή όργανα ή 

σώματα ή συνδέσμους ή στους διαχειριστές των αγορών ή σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα· ή 
  
 (δ)  υπό την ευθύνη της, µε μεταβίβαση ή και εκχώρηση εξουσιών στον Πρόεδρο ή και τον 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, εκτός όπου ρητά απαγορεύεται από τον περί της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο· ή 

  
 (ε)   µε αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 

 
 
 
 
 
 

 

(4) Οι διατάξεις του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο την 
εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες 
και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων που προβλέπονται 
στον παρόντα Νόμο αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων και γενικά όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, 
ευθύνες και καθήκοντα της, δυνάμει των διατάξεων του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
Νόμου, ισχύουν για σκοπούς εφαρμογής και εποπτείας του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού, 
τηρουμένων των αναλογιών. 

   
 (5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η Επιτροπή έχει, τουλάχιστον, την εξουσία- 
   
 (α)    Να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο και άλλα δεδομένα οποιασδήποτε μορφής και να 

λαμβάνει αντίτυπο ή πρωτότυπο αυτών· 
   
 (β)    να ζητά ή να απαιτεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 

προσώπων που συμμετέχουν διαδοχικά στη μεταβίβαση εντολών ή στη διεξαγωγή των 
σχετικών εργασιών, καθώς και τους εντολείς αυτών και, όταν απαιτείται, να καλεί και να 
ανακρίνει οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών· 

   
 (γ)    να ζητά πληροφορίες, όσον αφορά τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, από συμμετέχοντες σε 

σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης μέσω τυποποιημένων μορφότυπων, να λαμβάνει 
αναφορές σχετικά με συναλλαγές και να έχει άμεση πρόσβαση στα συστήματα των 
διαπραγματευτών· 
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 (δ)  .να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους και έρευνες σε χώρους που δεν αποτελούν ιδιωτικές κατοικίες 
φυσικών προσώπων· 

  
    (ε) να εισέρχεται σε εγκαταστάσεις φυσικών και νομικών προσώπων για την κατάσχεση 

εγγράφων και δεδομένων οποιασδήποτε μορφής, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα 
έγγραφα ή τα δεδομένα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας 
ενδέχεται να είναι κρίσιμα για τη στοιχειοθέτηση υπόθεσης κατάχρησης προνομιακής 
πληροφορίας ή χειραγώγησης της αγοράς κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και του Κανονισμού:     
      
     Νοείται ότι, η είσοδος σε εγκατάσταση φυσικού προσώπου που χρησιμοποιείται ως 
κατοικία δεν επιτρέπεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· 

   
   (στ) να παραπέμπει ζητήματα για ποινική διερεύνηση στην αρμόδια αρχή· 
   
  (ζ) να ζητά τα υπάρχοντα αρχεία καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή άλλα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από επιχειρήσεις παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών, πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα· 

   
   (η) να ζητά τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδομένων που τηρούνται από φορέα παροχής 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες παράβασης και τα εν λόγω 
αρχεία ενδέχεται να είναι σημαντικά για την έρευνα παραβάσεων των διατάξεων του Άρθρου 
14 στοιχείο α) ή β) ή του Άρθρου 15 του Κανονισμού· 

   
 (θ) να ζητά τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή και τα δύο· 
   
   (ι) να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων· 
   
 (ια) να ζητά την προσωρινή διακοπή κάθε πρακτικής την οποία θεωρεί αντίθετη με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου και του Κανονισμού· 
   
 (ιβ) να επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας· και 
   
 (ιγ) να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή ενημέρωση του κοινού, 

συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών που 
δημοσιοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων απαιτώντας από οποιοδήποτε εκδότη ή άλλο πρόσωπο που 
δημοσίευσε ή διέδωσε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες τη δημοσίευση διορθωτικής 
δήλωσης. 

   
 (6) Η γνωστοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή από πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου και του Κανονισμού, δεν θεωρείται ότι παραβιάζει οποιοδήποτε περιορισμό στη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών που επιβάλλεται διά συμβολαίου ή διά νομοθετικής, κανονιστικής ή 
διοικητικής διάταξης και δεν επισύρει για το πρόσωπο που προβαίνει στη γνωστοποίηση οποιαδήποτε 
νομική ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω γνωστοποίηση. 

   
 ΜΕΡΟΣ ΙV 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
   

Διοικητικά 
μέτρα και 
κυρώσεις.  

  7.-(1) Η Επιτροπή έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις και να επιβάλλει κατάλληλες διοικητικές 

κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα κατ’ ελάχιστον για τις παραβάσεις των Άρθρων 14 και 15, των 
παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 16, των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 8 του Άρθρου 17, των 
παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Άρθρου 18, των παραγράφων 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 11 του Άρθρου 
19 και της παραγράφου 1 του Άρθρου 20 του Κανονισμού, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε ποινικών 
διαδικασιών που υφίστανται ή έχουν ολοκληρωθεί: 
            
    Νοείται ότι, οι εξουσίες της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), δεν επηρεάζουν τις 
εποπτικές της εξουσίες κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 23 του Κανονισμού και στα εδάφια (3) έως (5) 
του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου.   

   
 (2)  Η Επιτροπή έχει την εξουσία να λαμβάνει και/ή να επιβάλλει τα κατωτέρω διοικητικά μέτρα και 

κυρώσεις, στην περίπτωση των παραβάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1)- 
   
 (α)    Εντολή που υποχρεώνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να τερματίσει 

τη συμπεριφορά του και να μην την επαναλάβει· 
  
 (β)  αποστέρηση των αποκτηθέντων κερδών ή των αποφευχθεισών ζημιών λόγω της 

παράβασης, στο βαθμό που αυτά δύνανται να προσδιοριστούν· 
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 (γ) δημόσια προειδοποίηση που αναφέρει το πρόσωπο που ευθύνεται και τη φύση της 
παράβασης· 

  
 (δ)    ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών· 
   
             (ε) προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός 

επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό 
πρόσωπο το οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες 
εντός εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών· 

   
 (στ) μόνιμη απαγόρευση, σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των Άρθρων 14 ή 15 

του Κανονισμού, σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός επιχείρησης 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο φέρει 
ευθύνη για την παράβαση, να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες εντός επιχείρησης παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών· 

   
           (ζ) προσωρινή απαγόρευση σε πρόσωπο το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα εντός 

επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το 
οποίο φέρει ευθύνη για την παράβαση να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό· 

   
         (η) μέγιστες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις που ανέρχονται έως και το τριπλάσιο του 

ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της 
παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί· 

   
        (θ) στην περίπτωση φυσικών προσώπων, μέγιστες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις- 
   
  (i) για παραβάσεις των Άρθρων 14 και 15 του Κανονισμού,  ύψους πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000)· 
    
  (ii) για παραβάσεις των Άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού, ύψους ένος εκατομμυρίου 

ευρώ (€1.000.000)· και 
    
  (iii) για παραβάσεις των Άρθρων 18, 19 και 20 του Κανονισμού, ύψους πεντακόσιων 

χιλιάδων ευρώ (€500.000)· και· 
    
      (ι) στην περίπτωση νομικών προσώπων, μέγιστες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις- 
    
  (i) για παραβάσεις των Άρθρων 14 και 15 του Κανονισμού, ύψους δεκαπέντε 

εκατομμυρίων ευρώ (€15.000.000)· 
    
  (ii) για παραβάσεις των Άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού, ύψους δύο εκατομμυρίων 

πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.500.000)· και 
    
  (iii) 

 
για παραβάσεις των Άρθρων 18, 19 και 20 του Κανονισμού, ύψους ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000). 

    
 (3) Ανεξάρτητα και επιπρόσθετα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού, σε 

περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ή του Κανονισμού 
από νομικό πρόσωπο, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο- 

   
 (α) Σε νομικό πρόσωπο∙ ή και 
    
 (β)  σε διοικητικό σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη 
παράλειψη ή αμέλεια. 

   
 (4) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και του Κανονισμού από 

οποιοδήποτε πρόσωπο και για την οποία παράβαση δεν προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή στον 
Κανονισμό ειδικό διοικητικό πρόστιμο, ή σε περίπτωση που πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με 
οποιαδήποτε εντολή ή απαγόρευση της Επιτροπής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), η 
Επιτροπή δύναται να επιβάλει στον παραβάτη διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) και σε περίπτωση   επανάληψης της παράβασης διοικητικό 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000). 

  
 (5) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (4) ο 

υπαίτιος παράβασης προσπορίστηκε όφελος από την παράβαση αυτή, το οποίο υπερβαίνει τα ποσά 
των διοικητικών προστίμων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό, ανάλογα με την 
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περίπτωση, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι το διπλάσιο 
ποσό του οφέλους που ο υπαίτιος αποδεδειγμένα προσπορίστηκε από την παράβαση. 

  
Ψευδείς 
δηλώσεις και 
απόκρυψη 
στοιχείων. 

 

8.- (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποχρέωση, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή και 

του Κανονισμού, να υποβάλλει ή να γνωστοποιεί στην Επιτροπή ή να δημοσιοποιεί ή να ανακοινώνει 
δημόσια οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα ή έντυπα, οφείλει να μεριμνά και να 
εξασφαλίζει την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβειά τους. 

 (2) Η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών ή ανακριβών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή 
εντύπων ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από οποιαδήποτε γνωστοποίηση που υποβάλλεται 
στην Επιτροπή ή εντός οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή και 
στον Κανονισμό, συνιστά, εκτός από παράβαση η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση κατά τα 
προβλεπόμενα στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 7, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται κατά τα 
οριζόμενα στο εδάφιο (3).  

 
 (3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(€700.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (4) Ποινική ευθύνη για το προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο αδίκημα που διαπράττεται από νομικό 

πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη των 
διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών του οργάνων που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή 
συνέπραξε στη διάπραξη του αδικήματος.   

  
 (5) Πρόσωπα που, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (4), υπέχουν ποινική ευθύνη για τα τελούμενα 

από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή/και 
κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που γίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή της παραλείψεως που 
στοιχειοθετεί το αδίκημα. 

  
Άσκηση των 
εποπτικών 
εξουσιών και 
επιβολή 
κυρώσεων. 

9. Η Επιτροπή, κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων, 

λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων, 
όπου κρίνεται σκόπιμο- 

 (α) Τη σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης· 
   
 (β) το βαθμό ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου· 
   
 (γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως 

υποδηλώνεται για παράδειγμα από το συνολικό κύκλο εργασιών ενός νομικού προσώπου ή 
από το ετήσιο εισόδημα ενός φυσικού προσώπου· 

   
 (δ) τη σημασία των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το 

υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, στο βαθμό που αυτό μπορεί να προσδιοριστεί· 
   
 
 

(ε) το επίπεδο συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την Επιτροπή, με 
την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών 
ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο· 

   
 (στ) τις οποιεσδήποτε προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου· 

και 
   
 (ζ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο για να αποτραπεί 

τυχόν επανάληψη της παράβασης. 
  
Αναφορά 
παραβάσεων. 

10. Η Επιτροπή δύναται με οδηγία της να ορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, κάθε 

σχετικό θέμα αναφορικά με τους τρόπους αναφοράς παραβάσεων, ως η υποχρέωση δυνάμει του 
Άρθρου 32 του Κανονισμού, την παρακολούθηση των αναφορών και τους μηχανισμούς προστασίας 
των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορές προς την Επιτροπή. 

 
  
Δημοσίευση 
αποφάσεων 
επιβολής 
διοικητικών 
μέτρων και 
κυρώσεων. 

11.-(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (γ), η Επιτροπή δημοσιεύει στο 

διαδικτυακό της τόπο, κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή άλλο μέτρο για 
παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού, αμέσως μετά την κοινοποίηση της 
εν λόγω απόφασης στο πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο∙ η δημοσίευση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την 
ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο.  
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(β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) δεν ισχύουν για αποφάσεις επιβολής μέτρων διερευνητικού 
χαρακτήρα. 

 
(γ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων 

τα οποία αφορά η απόφαση ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων θα ήταν 
δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογικότητα 
της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων ή αν η δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια διεξαγόμενη έρευνα, η Επιτροπή-  

  
     (i) Αναβάλλει τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι να παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της εν 

λόγω αναβολής∙ ή 
   
     (ii) δημοσιεύει την απόφαση σε ανώνυμη βάση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, εφόσον η 

δημοσίευση εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· ή 

   
    (iii) δεν δημοσιεύει την απόφαση, αν θεωρεί ότι η δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις των 

υποπαραγράφων (i) και (ii) δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί- 
    
  Ι. ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών· 
    
  ΙΙ. η αναλογικότητα της δημοσίευσης των εν λόγω αποφάσεων σχετικά με μέτρα που 

θεωρούνται ήσσονος σημασίας. 
    
 (δ) Η Επιτροπή, σε περίπτωση που αποφασίσει να δημοσιεύσει μία απόφαση με ανώνυμο τρόπο 

κατά τα διαλαμβανόμενα στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ), δύναται να αναβάλει τη 
δημοσίευση των οικείων δεδομένων για εύλογο χρονικό διάστημα, όταν προβλέπεται ότι οι λόγοι της 
ανώνυμης δημοσίευσης θα παύσουν κατά την περίοδο αυτή. 

 
(2) Σε περίπτωση που η απόφαση της Επιτροπής προσβάλλεται με προσφυγή δυνάμει των 

διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, η Επιτροπή 
δημοσιεύει αμέσως στο διαδικτυακό της τόπο τις πληροφορίες αυτές και κάθε μεταγενέστερη 
πληροφορία σχετική με τα αποτελέσματα της προσφυγής∙ η Επιτροπή, δημοσιεύει και κάθε απόφαση 
Δικαστηρίου που ακυρώνει απόφαση της Επιτροπής η οποία προσεβλήθη δυνάμει των διατάξεων του 
Άρθρου 146 του Συντάγματος. 

 
(3) Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι κάθε απόφαση που δημοσιεύεται, κατά τα προβλεπόμενα στο 

παρόν άρθρο, παραμένει στο διαδικτυακό της τόπο για διάστημα  τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά τη 
δημοσίευσή της∙ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δημοσίευση 
διατηρούνται στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

  
 ΜΕΡΟΣ V 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

Έκδοση  
οδηγιών και 
εγκυκλίων και 
υποχρέωση 
συμμόρφωσης. 

12.- (1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες και εγκυκλίους για τη ρύθμιση οποιουδήποτε 

άλλου θέματος που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και στον Κανονισμό, το οποίο χρήζει ή είναι 
δεκτικό καθορισμού. 

 
(2) Η εφαρμογή οποιωνδήποτε οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την Επιτροπή, από 

πρόσωπα στα οποία αυτές απευθύνονται, είναι υποχρεωτική και παράβαση εφαρμογής 
οποιασδήποτε από αυτές συνιστά παράβαση του άρθρου δυνάμει του οποίου ή αναφορικά με το 
οποίο, εκδίδεται η Οδηγία ή η εγκύκλιος.  

Κατάργηση 
υφιστάμενου 
νόμου και των 
δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων 
οδηγιών. 
116(Ι) του 2005 
191(I) του 2007 
142(Ι) του 2012 
61(Ι) του 2013. 

13. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν 

Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος 
και οι οδηγίες της Επιτροπής οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, καταργούνται.  

Μεταβατική 
διάταξη.  

14.-(1) Αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες νόμιμα  λήφθησαν δυνάμει των διατάξεων του 

καταργηθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, νόμου συνεχίζουν να ισχύουν.  
 

(2) Διοικητικές ποινές που επιβλήθηκαν δυνάμει του καταργηθέντα νόμου εξακολουθούν να ισχύουν 
ως εάν να είχαν επιβληθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 103(Ι)/2016 
Αρ. 4577, 14.10.2016                               

Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 103(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ 
 
Προοίμιο. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της ΕΕ: 
L 347, 
20.12.2013, 
σ.671. 
 

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- 
 
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», 

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της ΕΕ: 
L 163, 
24.6.2008, 
σ.6. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με 
τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 
2016. 

  
Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια – 

  
 «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας  του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος˙ 
  
 «Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 11 για να ενεργεί ως 

Αρχιεπιθεωρητής˙ 
  
 «Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 11 για να ενεργεί ως 

Επιθεωρητής˙ 
  
 «Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17˙ 
  
 «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  
 «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με 
τις προδιαγραφές εμπορίας των βρώσιμων αυγών», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται˙ 

  
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της ΕΕ: 
L 325,   
12.12.2003,    
σ.1.                

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Νοεμβρίου 2003 για τον έλεγχο τις σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών 
ζωονοσογόνων παραγόντων», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙ 

 «περιφέρεια παραγωγής» σημαίνει τη διοικητική περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η μονάδα 
παραγωγής και οποιαδήποτε επιπρόσθετη έκταση εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας, η 
οποία βρίσκεται σε απόσταση ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων από τα όρια της μονάδας 
παραγωγής: 

  
 
 

1101



 
 

Παράρτημα. 

      Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η Δημοκρατία διαιρείται σε έξι (6) διοικητικές 
περιφέρειες, η έκταση και τα όρια των οποίων αντιστοιχούν με τις έξι (6) επαρχίες που εμφαίνονται 
στο Παράρτημα. 

  
 «πώληση κατ’ οίκον» σημαίνει την πώληση που πραγματοποιείται κατά την επίσκεψη παραγωγού 

στην οικία του τελικού καταναλωτή ή στην οικία διαφορετικού προσώπου ή στο χώρο εργασίας του 
τελικού καταναλωτή˙ 

  
96(Ι) του 2013 «τοπική λαϊκή αγορά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Ρύθμισης της 

Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμο του 2013 εφόσον βρίσκεται στην περιφέρεια παραγωγής της 
μονάδας παραγωγής˙ 

  
 «υπεύθυνος επιχείρησης» σημαίνει το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της επιχείρησης που βρίσκεται 

υπό τον έλεγχό του˙ 
  
 «υπεύθυνος κέντρου συσκευασίας» σημαίνει το πρόσωπο που έχει την ευθύνη των εργασιών του 

κέντρου συσκευασίας αυγών˙ 
  
 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
  
      (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι οι οποίοι δεν ορίζονται ειδικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια 

που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
589/2008. 

  
Ταξινόμηση  
και σήμανση 
αυγών. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, τα αυγά ταξινομούνται ανά ποιότητα και βάρος 

και σημαίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VI, του Παραρτήματος VII του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008. 

  
Παρεκκλίσεις 
στην 
ταξινόμηση  
και σήμανση 
των αυγών. 

4.-(1) Σύμφωνα με τη παράγραφο 2, σημείο Ι, του Μέρους VI, του Παραρτήματος VII του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, τα αυγά δύναται να μην σημαίνονται και να μην ταξινομούνται σε 
κλάσεις ανά ποιότητα και βάρος εφόσον αυτά πωλούνται απευθείας από τον παραγωγό στον τελικό 
καταναλωτή- 

  (α) Στη μονάδα παραγωγής˙ ή 

 (β) με πώληση κατ’ οίκον στην περιφέρεια παραγωγής˙ ή 

 (γ) σε τοπική λαϊκή αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι- 

(i) ο παραγωγός εκτρέφει έως και πενήντα (50) ωοπαραγωγές όρνιθες, και 

(ii) στο σημείο πώλησης αναγράφονται  η επωνυμία  και η διεύθυνση του παραγωγού. 

      Νοείται ότι όταν παραγωγός επιλέξει να προβεί σε πώληση αυγών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (1) δεν χρησιμοποιούνται οι κλάσεις ποιότητας και βάρους.  

  
      (2) Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, ο επιχειρηματίας που πωλεί 

τα αυγά απ’ ευθείας από τη μονάδα παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων δύναται να απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση σήμανσης των αυγών, αφού προηγουμένως υποβάλει σχετική αίτηση στην 
Αρμόδια Αρχή, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10. 

  
      (3) Τα αυγά της κατηγορίας Β δεν απαιτείται να σημαίνονται με τον κωδικό παραγωγού ή/και με 

άλλη ένδειξη, εφόσον διατίθενται στο εμπόριο αποκλειστικά και μόνο στο έδαφος της Δημοκρατίας.  
  
      (4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με αυγά που 

θεωρούνται ως κατηγορίας Β δυνάμει του σημείου α) της δεύτερης υποπαραγράφου του Μέρους Δ 
του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003. 

  
Βοσκότοποι  
στον υπαίθριο 
χώρο. 

5. Για σκοπούς εφαρμογής του σημείου 1β) του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

589/2008 επιτρέπεται η χρήση βοσκοτόπων στον υπαίθριο χώρο που διατίθεται για τις όρνιθες. 

  
Εξουσίες της 
Αρμόδιας  
Αρχής. 

6.-(1) Η Αρμόδια Αρχή  έχει εξουσία να-  

 

  (α) Παραλαμβάνει και να αξιολογεί τα στοιχεία των αιτήσεων των κέντρων συσκευασίας που 
υποβάλλονται για έγκριση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 589/2008˙ 
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  (β) διενεργεί ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η  συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου και  των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων και 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013  και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008· 

  
  (γ) παρέχει έγκριση στα κέντρα συσκευασίας προκειμένου να ταξινομούν και να συσκευάζουν 

τα αυγά και να επισημαίνουν τις συσκευασίες τους˙  
 

  
  (δ) ανακαλεί οποτεδήποτε την πιο πάνω έγκριση σε περίπτωση που παύσουν να πληρούνται 

οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του  Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.589/2008. 

  
    (2) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής των δυνάμει του παρόντος Νόμου 

επιβαλλομένων από την Αρμόδια Αρχή διοικητικών προστίμων ή οποιασδήποτε δαπάνης στην οποία 
υποβλήθηκε η Αρμόδια Αρχή σε σχέση με οποιαδήποτε παρακράτηση, δέσμευση ή καταστροφή 
αντικειμένων που διενεργήθηκε από αυτήν ή για λογαριασμό της, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να 
λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλομένου ποσού ως αστικού χρέους 
οφειλομένου προς την Δημοκρατία.  

  
Υποβολή 
αίτησης για  
έγκριση 
κέντρου 
συσκευασίας. 

7.-(1) Η ταξινόμηση και η συσκευασία των αυγών, καθώς και η επισήμανση της συσκευασίας τους, 

επιτρέπεται μόνο σε εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας.  

      (2) Ουδείς λειτουργεί κέντρο συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
589/2008, εκτός εάν λάβει σχετική έγκριση  από την Αρμόδια Αρχή μετά από την υποβολή αίτησης, 
σε έντυπο που καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10. 

  
Έγκριση 
κέντρων 
συσκευασίας. 

8.-(1) Η Αρμόδια Αρχή, αφού λάβει την αίτηση, την αξιολογεί προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

πληρούνται τα κριτήρια που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008.  

  
 
 
Παράρτημα. 

     (2) Η Αρμόδια Αρχή εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του άρθρου 5 του 
αναφερόμενου στο εδάφιο (1) Κανονισμού, το κέντρο συσκευασίας και του αποδίδει ένα κωδικό 
κέντρου συσκευασίας, όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ή απορρίπτει την αίτηση και  ενημερώνει τον 
αιτητή  για την απόφασή της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της αίτησης, σε έντυπο που 
καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10. 

  
      (3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, πριν τη λήψη της απόφασής της επί της αίτησης να ειδοποιήσει 

γραπτώς τον αιτητή και στην περίπτωση όπου αυτή θεωρεί ότι- 
  
   (α) Δεν έχουν ληφθεί επαρκή στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης, να ζητήσει από τον 

αιτητή να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία˙ 
   
   (β) οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 δεν πληρούνται, να ζητήσει από τον 

αιτητή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση εκκρεμεί. 
  
Ανάκληση  
της έγκρισης. 

 9.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέσει έγκριση κέντρου συσκευασίας στην 

περίπτωση όπου- 
  
   (α) Δεν πληρούνται πλέον οι  προϋποθέσεις με  βάση  τις οποίες εγκρίθηκε· 
   
   (β) δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ.589/2008. 
  
      (2) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί την απόφασή της μαζί με τους λόγους της ανάκλησης και την 

ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ. 
  
      (3) Η απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για ανάκληση της έγκρισης υπόκειται σε ιεραρχική 

προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, η οποία ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15. 
  
Έντυπα 
αιτήσεων. 

10. Η Αρμόδια Αρχή εγκρίνει, με απόφασή της, τα έντυπα για υποβολή αιτήσεων ή διαχείριση 

άλλων θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων. 
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Ορισμός 
Αρχιεπιθεωρητή 
και 
Επιθεωρητών. 

11.-(1) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς που υπηρετούν στην Αρμόδια Αρχή ή σε άλλο Τμήμα ή Υπηρεσία 
του Υπουργείου του, ως Επιθεωρητές, για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει 
αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων. 

  
      (2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, ορίζει έναν εκ των Επιθεωρητών που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) ως 
Αρχιεπιθεωρητή. 

  
 

      (3) Οι Επιθεωρητές τελούν υπό την επίβλεψη του Αρχιεπιθεωρητή ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο 
με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  
      (4) Κάθε Επιθεωρητής εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα για σκοπούς αναγνώρισης της 

ιδιότητάς του. 
  
      (5) Ο Επιθεωρητής εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με αμερόληπτο, εχέμυθο, ουδέτερο, 

καλόπιστο, διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο, διαχειρίζεται ως εμπιστευτική κάθε πληροφορία που 
περιέρχεται εις γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν επιτρέπεται να έχει 
προσωπικό ή άλλο όφελος που δυνατόν να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του.  

  
Εξουσίες 
Επιθεωρητών. 

12.-(1) Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ.589/2008 και αφού επιδείξει την ταυτότητα με την οποία έχει εφοδιαστεί, σε κάθε εύλογο 
χρόνο και σε όλα τα στάδια της εμπορίας των αυγών να προβαίνει στις πιο κάτω πράξεις ελέγχου: 

  
 (α) Να εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε κέντρο 

συσκευασίας, υποστατικό, αγροτεμάχιο, περιοχή, μηχάνημα ή εξοπλισμό, μεταφορικό μέσο ή 
άλλο χώρο, εξαιρουμένου οποιουδήποτε χώρου χρησιμοποιείται ως κατοικία, στο οποίο έχει 
εύλογο λόγο να πιστεύει ότι παράγονται ή σημαίνονται ή συσκευάζονται ή αποθηκεύονται ή 
διατίθενται ή πρόκειται να διατεθούν στην αγορά ή χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν αυγά και- 

   

   (i) Να ανοίγει και να ελέγχει κιβώτια μεταφοράς και συσκευασίες, τα οποία έχει 
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρουν ή περιέχουν αυγά˙ 

 (ii) να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή των δοκιμών, αναλύσεων, ελέγχων και 
μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του˙ 

 (iii) να έχει πρόσβαση, να επιθεωρεί και να ελέγχει έγγραφα, ή μητρώα, όπως αυτά 
καθορίζονται στα άρθρα 20, 21 και 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, σε 
οποιαδήποτε μορφή διατηρούνται, ή άλλα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με θέματα 
που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και να τα αντιγράφει επιτόπου, με 
οποιοδήποτε μέσο, ή να τα απομακρύνει για να γίνει δυνατή η αντιγραφή τους˙ 

 (iv) να έχει πρόσβαση, να επιθεωρεί και να ελέγχει δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες 
που βρίσκονται σε έντυπη, ηλεκτρονική μορφή ή σχετική συσκευή ή εξοπλισμό 
αποθήκευσης δεδομένων που σχετίζεται με τα έγγραφα ή τα μητρώα που 
αναφέρονται πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που έχουν διαγραφεί˙ 

 (v) σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο ή μητρώο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή, 
δύναται να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επιχείρησης ή το πρόσωπο που 
βρίσκεται στο χώρο που διεξάγεται ο έλεγχος και σχετίζεται με την επιχείρηση, να 
του το προσκομίσει σε μορφή την οποία να είναι σε θέση να μεταφέρει μαζί του· 

 (vi) να προβαίνει, στα πλαίσια των ελέγχων που κρίνει αναγκαίους, σε 
κινηματογραφήσεις ή φωτογραφήσεις· 

  (β) να δίνει οδηγίες όπως το κέντρο συσκευασίας, υποστατικό, αγροτεμάχιο, περιοχή, μηχάνημα 
ή εξοπλισμός, μεταφορικό μέσο ή άλλος χώρος στον οποίο εισέρχεται, να παραμένουν ως 
έχουν, για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για το σκοπό ελέγχου ή έρευνας που θα 
διενεργήσει μέσα στα πλαίσια των εξουσιών του˙ 

   
  (γ) να παρακρατεί ή να δεσμεύει αυγά, συσκευασίες ή κιβώτια μεταφοράς αυγών και τύπους 

σήμανσης αυγών, αναφορικά με τα οποία ή σε σχέση με τα οποία έχει εύλογη αιτία να 
πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών 
ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή σκοπούς απόδειξης 
ενώπιον του δικαστηρίου:  
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            Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου ο Επιθεωρητής δύναται να 
τοποθετήσει ταινία σε κιβώτια μεταφοράς ή σε συσκευασίες αυγών ή να μεριμνήσει με 
οποιοδήποτε τρόπο για την εξασφάλιση της μη παραβίασης του περιεχομένου τους˙ 

   
  (δ)  να παρακρατεί ή να δεσμεύει έγγραφα, μητρώα,  στοιχεία ή πληροφορίες ή δεδομένα, σε 

γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία εύλογα θεωρεί ότι περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες 
για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή σκοπούς απόδειξης ενώπιον  δικαστηρίου˙ 

   
  (ε) να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επιχείρησης, ή τον υπεύθυνο του κέντρου συσκευασίας, ή το 

πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ελέγχου και σχετίζεται με την επιχείρηση και έχει 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με θέματα που εξετάζει, στα πλαίσια των εξουσιών του, 
όπως του παράσχει ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του κέντρου συσκευασίας ή 
του υποστατικού ή άλλου χώρου και να του παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με θέματα 
που εξετάζει ή και να του παρέχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή 
ή εξοπλισμό αποθήκευσης δεδομένων που σχετίζεται με έγγραφα ή μητρώα, όπως αυτά 
αναφέρονται πιο πάνω. 

   
      (2) Για σκοπούς άσκησης των εξουσιών του, ο Επιθεωρητής δύναται, εάν κρίνει τούτο αναγκαίο, 

να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον 
Αρχιεπιθεωρητή και σε τέτοια περίπτωση, ο υπεύθυνος επιχείρησης, ή ο υπεύθυνος του κέντρου 
συσκευασίας, ή το πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ελέγχου και σχετίζεται με την επιχείρηση 
οφείλει να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου. 

  
      (3)(α) Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου, στις περιπτώσεις 

που αναφέρονται πιο κάτω, με ένορκη δήλωση του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή ή προσώπου  
εξουσιοδοτημένου από τον Αρχιεπιθεωρητή, δυνατόν να εξασφαλιστεί από  το δικαστήριο η έκδοση 
εντάλματος για έρευνα, σε οποιαδήποτε μέρα και ώρα, στα υποστατικά ή άλλο χώρο, εφόσον αυτό 
ικανοποιηθεί ότι υπάρχει βάσιμος λόγος ή εύλογη αιτία ότι- 

  
   (i) Διενεργήθηκε ή διενεργείται ή πρόκειται να διενεργηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια 

ή αδίκημα που σχετίζεται με οποιοδήποτε στάδιο εμπορίας των αυγών ή με παράλειψη 
συμμόρφωσης με διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με Διάταγμα ή Κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού˙  

 (ii) στα υποστατικά διατηρούνται, φυλάσσονται βιβλία, έγγραφα ή μητρώα σε οποιαδήποτε 
μορφή ή σχετική συσκευή ή εξοπλισμός αποθήκευσης δεδομένων, ή οποιαδήποτε 
αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με τα θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο 
και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια ή αποδεικτικά στοιχεία για τη 
διάπραξη αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου˙  

 (iii) η είσοδος στα υποστατικά δεν επιτράπηκε ή ενδέχεται να μην επιτραπεί ή πιθανόν να 
εμποδιστεί˙   

 (iv) δεν υπάρχουν άτομα στα υποστατικά ή ότι ο υπεύθυνος επιχείρησης απουσιάζει και η 
αναμονή για την επιστροφή τους δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά το σκοπό της έρευνας. 

  
 (β) Το ένταλμα έρευνας εξουσιοδοτεί τον συγκεκριμένο Αρχιεπιθεωρητή, ή Επιθεωρητή ή άλλο 

πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή και έχει διάρκεια ισχύος ενός μηνός και 
παρουσιάζεται στον υπεύθυνο  επιχείρησης, ή τον υπεύθυνο του κέντρου συσκευασίας, ή σε 
πρόσωπο που σχετίζεται με την επιχείρηση. 

 
(γ) Το πρόσωπο που εισέρχεται στο υποστατικό ή άλλο χώρο δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου δύναται να έχει μαζί του ή να συνοδεύεται από τέτοια άλλα πρόσωπα και τέτοιο 
εξοπλισμό τον οποίο δυνατόν να θεωρήσει απαραίτητο για το συγκεκριμένο σκοπό. 

  
      (4) Ο υπεύθυνος επιχείρησης ή ο υπεύθυνος κέντρου συσκευασίας ή άλλο πρόσωπο που 

σχετίζεται με την επιχείρηση ή άλλο χώρο, οφείλει να παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, μέσα 
και πληροφορίες στον Αρχιεπιθεωρητή ή στους Επιθεωρητές, ή στα εξουσιοδοτημένα από τους 
ίδιους πρόσωπα που τα συνοδεύουν,  κατά την άσκηση των εξουσιών τους. 

  
      (5)(α) Κάθε Επιθεωρητής ενημερώνει γραπτώς, με έντυπο που  καθορίζεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10, τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο 
επιχείρησης, ή τον υπεύθυνο κέντρου συσκευασίας, ή το πρόσωπο που βρίσκεται στον χώρο 
ελέγχου και σχετίζεται με την επιχείρηση, για τα ακόλουθα: 

   
   (i) Το αντικείμενο που έχει δεσμευτεί ή έχει παρακρατηθεί δυνάμει των διατάξεων των 

παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1)˙ 

 (ii) την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η δέσμευση ή η παρακράτηση˙ 
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 (iii) τους λόγους της δέσμευσης ή της παρακράτησης˙ 

 (iv) τη χρονική περίοδο εντός της οποίας δύναται να υποβάλει αίτηση για την αποδέσμευση 
ή επιστροφή του εν λόγω αντικειμένου. 

   
 (β)   Η υποβολή αίτησης για την αποδέσμευση ή επιστροφή  του αντικειμένου που αναφέρεται 

στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5), υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών  από την ημερομηνία παρακράτησης ή δέσμευσης και η Αρμόδια  Αρχή οφείλει, εντός δύο 
(2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες: 

   
  (i) Να το επιστρέψει˙ ή 

(ii) στην περίπτωση αντικειμένου που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), να το 
παρακρατήσει μέχρις ότου αποδειχθεί ότι κατέστη σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου ή των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου· ή 

(iii) στην περίπτωση αντικειμένου που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) να το 
παρακρατήσει  για  όσο  καιρό  θεωρεί αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή 
σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου, 

 
ειδοποιώντας παράλληλα το αιτούμενο πρόσωπο για τους λόγους της απόφασής της. 

  
 (γ) Στην περίπτωση που η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα ή 

στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση, η Αρμόδια Αρχή οφείλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, να προβεί στις ενέργειες που 
αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) ή να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του αντικειμένου 
ότι θα το καταστρέψει και στην περίπτωση αυτή τα έξοδα καταστροφής βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. 

  
Επιβολή 
διοικητικών 
κυρώσεων. 

13.-(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή 

αυτεπάγγελτα, οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008. 

  
      (2) Σε περίπτωση που κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) διαπιστωθεί 

παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να προβαίνει 
στις πιο κάτω ενέργειες: 

   
  (α) Να διατάξει ή να συστήσει στο πρόσωπο το οποίο διέπραξε την παράβαση όπως μέσα σε 

τακτή προθεσμία τερματίσει αυτήν και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον, εγγράφως σε 
έντυπο το οποίο καθορίζεται με τη προβλεπόμενη στο άρθρο 10 διαδικασία και στο οποίο 
αναφέρονται- 

    
    (i) Oι λόγοι της μη συμμόρφωσης˙ 

 (ii) οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί το πρόσωπο, προκειμένου να τερματίσει 
την παράβαση ή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση˙ 
και 

 (iii) η χρονική προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η συμμόρφωση: 
   
  Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η παράβαση τερματίσθηκε πριν  την έκδοση 

της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής, η τελευταία βεβαιώνει τη συμμόρφωση του παραβάτη· 
   
  (β)  να δεσμεύει ή να παρακρατεί οποιοδήποτε αντικείμενο αναφέρεται στις παραγράφους (γ) 

και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει 
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν τηρείται οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή 
Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β), και (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 12·   

   
  (γ)  να ανακαλεί την έγκριση κέντρου συσκευασίας σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις 

χορήγησής της δεν πληρούνται ή έπαψαν να ισχύουν· 
   
  (δ)  να απαιτεί όπως αυγά επανεξαχθούν, ανάλογα με την περίπτωση, στην τρίτη χώρα 

προέλευσης ή σε άλλη τρίτη χώρα, ή να αποσταλούν στο κράτος μέλος προέλευσης ή να 
καταστραφούν: 

 
Νοείται ότι τα έξοδα που προκύπτουν, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη των κατασχεθέντων 

αυγών ή τον υπεύθυνο για την παράβαση, ανάλογα με την περίπτωση. 
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      (3) Προτού επιβάλει οποιαδήποτε διοικητική κύρωση, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το 
επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει τη διοικητική κύρωση και τους λόγους για 
τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής 
παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήψης της 
ειδοποίησης: 
 
      Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της δέσμευσης 
ή παρακράτησης αντικειμένου που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) 
οι οποίες εφαρμόζονται μόλις διαπιστωθεί η παράβαση.  

  
Διοικητικό 
πρόστιμο. 

14.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρμόδια Αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 

πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταξη του παρόντος Νόμου  ή 
Διατάγματος ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, δύναται να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο διοικητικό 
πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, το οποίο δεν δύναται 
να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση 
ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης. 

  
      (2) Προτού επιβάλει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το 

επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο και τους λόγους 
για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής 
παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης. 

  
      (3) Η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο με αιτιολογημένη απόφασή της η οποία 

κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία καθορίζονται- 
  
   (α) H παράβαση ή η παράλειψη συμμόρφωσης για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό 

πρόστιμο˙ 
   
   (β) η χρονική προθεσμία μέσα στην οποία δύναται το επηρεαζόμενο πρόσωπο να προσβάλει 

την απόφαση με προσφυγή στον Υπουργό˙ και 
   
   (γ) το ποσό και η προθεσμία μέσα στην οποία το επηρεαζόμενο πρόσωπο οφείλει να 

πληρώσει το διοικητικό πρόστιμο. 
   

Ιεραρχική 
προσφυγή. 

15.-(1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση, δυνάμει 

του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών  ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, του 
οποίου το συμφέρον επηρεάζεται δυσμενώς, δύναται, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
λήψης της ειδοποίησης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης, να 
προσβάλει τη σχετική πράξη, απόφαση ή οδηγία, με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον 
Υπουργό. 

      (2) Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υπουργός την εξετάζει χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε 
αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. 

     (3) Ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή σε επιτροπή που αποτελείται από 
λειτουργούς του Υπουργείου του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που περιλαμβάνει η προσφυγή 
και την υποβολή σε αυτόν του πορίσματος της εξέτασης αυτής, πριν από την έκδοση της απόφασής 
του επί της προσφυγής. 

    (4) Ο Υπουργός εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
λήψης της προσφυγής, την απόφασή του στον προσφεύγοντα. 

  
    (5) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει τα ακόλουθα: 
   
  (α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·  

 
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
 
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· 
 
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας. 

  
Αδικήματα  
και ποινές. 

16.-(1) Πρόσωπο το οποίο- 
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  (α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των 
δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων ή του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 
1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008·  ή 

  (β) παρεμποδίζει την Αρμόδια Αρχή ή τον Αρχιεπιθεωρητή ή τον Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στην εκτέλεση 
των καθηκόντων τους ˙ ή 

  (γ) σκόπιμα κωλυσιεργεί ή παραπλανεί με οποιονδήποτε τρόπο Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή 
ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των εξουσιών 
που τους ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο ˙ ή 

  (δ) αρνείται να παράσχει στον Αρχιεπιθεωρητή ή σε Επιθεωρητή ή σε πρόσωπο που τον 
συνοδεύει, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών ή πρόσβαση σε 
πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με την επιχείρηση με βάση τον παρόντα Νόμο ˙ ή 

  (ε) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλα δεδομένα ή παρέχει 
ψευδή, αναληθή, παραπλανητικά στοιχεία ή πληροφορίες ή έγγραφα ή αρχεία· ή 

  (στ) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οδηγία ή αξίωση  Επιθεωρητή˙ ή 

  (ζ) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή  παραδίδει αυγά σε μη εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας ή 
διευκολύνει τρίτους προς διάπραξη τέτοιων αδικημάτων ή πωλεί αυγά ή προτίθεται να 
πωλήσει αυγά που δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών ή 
Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013 ή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008· ή 

  (η) παραλαμβάνει, ταξινομεί, συσκευάζει, ωοσκοπεί, τοποθετεί σήμανση, αποθηκεύει ή πωλεί ή 
με άλλο τρόπο εμπορεύεται αυγά παραγωγών ή κέντρων συσκευασίας που δεν πληρούν τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου· ή 

  (θ) αλλοιώνει, παραποιεί, παραβιάζει, καταστρέφει, νοθεύει ή με οποιονδήποτε τρόπο επεμβαίνει 
σε οποιοδήποτε αντικείμενο που δεσμεύτηκε ή παρακρατήθηκε δυνάμει της παραγράφου (δ) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 12 για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, 

  
 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 

τα δυο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και 
τις δύο αυτές ποινές. 

  
      (2) Το εκδικάζον δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή επιβλήθηκε δυνάμει του 

εδαφίου (1), να διατάξει όπως τα αυγά κατασχεθούν, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης 
μεταχείρισης ή και να διατάξει το κλείσιμο των κέντρων συσκευασίας ή άλλων εγκαταστάσεων σε 
σχέση με τα οποία ή εντός των οποίων διεπράχθη το αδίκημα. 

  
    (3) Σε περίπτωση που το εκδικάζον δικαστήριο καταδικάσει πρόσωπο για οποιοδήποτε από τα 

αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, έχει εξουσία επιπρόσθετα από οποιαδήποτε 
άλλη διαταγή, να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο ή ανάλογα με την περίπτωση, οποιοδήποτε 
πρόσωπο έχει συμφέρον επί των αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 12, να αποζημιώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία αυτή 
υποβλήθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε παρακράτηση, δέσμευση ή καταστροφή των εν λόγω 
αντικειμένων που διενεργήθηκε από ή για λογαριασμό της Αρμόδιας Αρχής. 

  
Έκδοση 
Κανονισμών. 

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό 

οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με βάση τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008. 

  
      (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου δύναται να ρυθμίζουν ή να καθορίζουν οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: 
  
   (α) Τις απαιτήσεις σήμανσης των αυγών και των συσκευασιών αυτών˙ 
   
   (β) τους ελέγχους, ιδίως όσον αφορά τη σήμανση, συσκευασία και εμπορία των αυγών˙ 
   
   (γ) τον καθορισμό τελών για την έγκριση κέντρου συσκευασίας·  
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   (δ) την παραχώρηση παρεκκλίσεων που προκύπτουν μέσα από τις διατάξεις του Κανονισμού 
(ΕE) αριθ. 1308/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008. 

  
Έκδοση 
Διαταγμάτων. 

18. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, για τον καθορισμό τεχνικών θεμάτων που χρήζουν ρύθμισης δυνάμει του παρόντος 
Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 ή για 
τροποποίηση ή αντικατάσταση των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου ή των Παραρτημάτων των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

  
Κατάργηση. 
276(Ι) του 2004. 

19.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την 

Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμος του 2004, καταργείται. 
  
      (2) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, πιστοποιητικά, εγκρίσεις ή άδειες ή οποιεσδήποτε πράξεις έγιναν 

ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργούμενου Νόμου, λογίζεται ότι έγιναν ή 
χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διατηρούνται σε ισχύ στο βαθμό που 
δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν, 
τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν. 

  
      (3) Αιτήσεις, άδειες, εγκρίσεις των οποίων, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 

Νόμου, εκκρεμεί η εξέταση τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Άρθρα 2(1), 8(2) 

 
Κωδικός κέντρου συσκευασίας 

 
Ο κωδικός κέντρου συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, καθορίζεται ως 
ακολούθως: 

 
[CY + 4 ψηφία] (CY4_ _ _) 

 
CY = Κωδικός ταυτοποίησης Κυπριακής Δημοκρατίας 

 
Ψηφίο 1 = Κέντρο συσκευασίας : 4 

 
Ψηφίο 2 = Επαρχία κέντρου συσκευασίας 

 
Διοικητικές Περιφέρειες 

όπου   1 = Λευκωσία 

2 = Κερύνεια 

3 = Αμμόχωστος 

4 = Λάρνακα 

5 = Λεμεσός 

6 = Πάφος 

 
Ψηφία 3 + 4 = Αύξων αριθμός κέντρου συσκευασίας  

 
 

Παράδειγμα: CY  4    6   99 

 
                                         1    2    3,4 
 
Κωδικός ταυτοποίησης Κυπριακής Δημοκρατίας: CY 

1)   Κέντρο συσκευασίας: 4 

2)   Επαρχία κέντρου συσκευασίας: 6 - Πάφος 

3,4) Αύξων αριθμός κέντρου συσκευασίας: 99 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 104(Ι)/2016 
Αρ. 4577, 14.10.2016                               

Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 104(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2014 

 

Προοίμιο. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L155, 
23.5.2014,   
σ.1. 

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-  

«Οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15
ης

 Μαΐου 2014 για 
μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 
 
 
 

 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

112(Ι) του 2004 
84(Ι) του 2005 

149(Ι) του 2005 
67(Ι) του 2006 

113(Ι) του 2007 
134(Ι) του 2007 

46(Ι) του 2008 
103(Ι) του 2009 

94(Ι) του 2011 
51(Ι) του 2012 

160(Ι) του 2013 
77(Ι) του 2014. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Ρυθμίσεως  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμους του 2004 έως 2014 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Νόμοι του 2004 έως 2016. 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού  
νόμου.  

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου, τροποποιείται, ως ακολούθως: 
 

(α)   Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 
ορισμών τους: 

 
“«άδεια ή/και δικαιώματα» σημαίνει ρητή ή σιωπηρή απόφαση αρμόδιας αρχής 

κατόπιν διαδικασίας, η οποία υποχρεώνει μια επιχείρηση να λάβει μέτρα για τη νόμιμη 
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή έργων, πολιτικής μηχανικής, 

 
«μείζονα έργα ανακαίνισης» σημαίνει οικοδομικές εργασίες ή έργα  πολιτικής 

μηχανικής στον τόπο του τελικού χρήστη τα οποία περιλαμβάνουν δομικές μεταβολές 
ολόκληρης της εντός κτιρίου υλικής υποδομής ή σημαντικού τμήματος αυτής και για τα 
οποία απαιτείται πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση, 

 
«οργανισμός δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισμό, ο οποίος έχει όλα τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

 (α)  έχει συσταθεί ειδικά για την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, χωρίς βιομη-
χανικό ή εμπορικό χαρακτήραˑ 
 

 (β)    διαθέτει νομική προσωπικότητα
. 
και 

 (γ)   χρηματοδοτείται,  στο σύνολο ή κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το κράτος, περι-
φερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπόκειται σε 
διοικητική επιτήρηση από τις εν λόγω αρχές ή οργανισμούς ή έχει διοικητικό, 
διευθυντικό ή εποπτικό όργανο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη 
διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή από άλλους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου, 
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«σημείο πρόσβασης» σημαίνει συγκεκριμένο σημείο, εντός ή εκτός του κτιρίου, 
προσιτό στις επιχειρήσεις  που έχουν αδειοδοτηθεί δεόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου ή έχουν το δικαίωμα να παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η 
σύνδεση με την προσαρμοσμένη σε υψηλές ταχύτητες υλική υποδομή εντός κτιρίου, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87(1) του 2001 

275(Ι) του 2004 

«τεχνικά έργα» σημαίνει κάθε αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή 
εργασιών πολιτικής μηχανικής, αφ' εαυτού επαρκές να πληροί μια οικονομική ή τεχνική 
λειτουργία και το οποίο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία υλικής υποδομής,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«υλική υποδομή» σημαίνει στοιχείο δικτύου το οποίο προορίζεται να δεχθεί άλλα 
στοιχεία δικτύου χωρίς να γίνει το ίδιο ενεργό στοιχείο του δικτύου, όπως σωληνώσεις, 
ιστοί, αγωγοί, φρεάτια επίσκεψης, ανθρωποθυρίδες, κυτία σύνδεσης, κτίρια ή είσοδοι 
κτιρίων, εγκαταστάσεις κεραιών, πύργοι και ιστοί, σύμφωνα με τα άρθρα 62Α και 62Β: 

 
 Νοείται ότι, για τους σκοπούς των άρθρων 62Α και 62Β, δεν εμπίπτουν στον ορισμό 

του όρου αυτού, τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένων σκοτεινών οπτικών ινών (dark fibre), 
καθώς και στοιχεία δικτύων που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου ύδατος που 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του 
περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) 
Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

  
«υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες 
τουλάχιστον 30 Mbps, 

 
 «φορέας του δημόσιου τομέα» σημαίνει  κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, 

οργανισμό δημοσίου δικαίου ή ένωση αποτελούμενη από μία ή περισσότερες από τις εν 
λόγω αρχές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς δημοσίου 
δικαίου, 

 
«φορέας εκμετάλλευσης δικτύου»  σημαίνει επιχείρηση η οποία  έχει δεόντως 

αδειοδοτηθεί σύμφωνα με  τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει το δικαίωμα να 
παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας,  καθώς και 
επιχείρηση που παρέχει υλική υποδομή με σκοπό την παροχή: 

 
                (α) υπηρεσίας παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής:  

 
    (i)    φυσικού αερίου,  

    (ii)    ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου φωτισμού,  

    (iii)   θέρμανσης,  

      (iv)   ύδατος, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή επεξεργασίας ακαθάρτων και   
λυμάτων,  συστημάτων αποστράγγισης, 

(β) μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και     
αερολιμένων, 

 
 

«υλική υποδομή εντός κτιρίου» σημαίνει  υλική υποδομή ή εγκαταστάσεις στον τόπο 
του τελικού χρήστη, περιλαμβανομένων στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, οι οποίες 
προορίζονται να δεχθούν δίκτυα ενσύρματης ή/και ασύρματης πρόσβασης, εφόσον τα εν 
λόγω δίκτυα πρόσβασης είναι ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και να συνδέουν το σημείο πρόσβασης του κτιρίου με το σημείο τερματισμού του δικτύου, 

 
«υλική υποδομή εντός κτιρίου προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες» σημαίνει υλική 

υποδομή εντός κτιρίου που προορίζεται να δεχθεί στοιχεία ή να διευκολύνει την παροχή 
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,” και 

 
       (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Υπουργός» με τον ακόλουθο νέο ορισμόː 
 
               “«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,”. 
 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

3. Η υποπαράγραφος (ι) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 19 του βασικού 
νόμου τροποποιείται  με την αντικατάσταση της φράσης «και (κα) (ii)» (δεύτερη γραμμή), με τη 
φράση «, (κα)(ii) και (κη)».  
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Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

4. To άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος 
της παραγράφου (κζ) αυτού, με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (κη): 

 
«(κη) να διαχειρίζεται το ενιαίο σημείο πληροφόρησης που αναφέρεται στα άρθρα 62Β, 96Δ, 

96Ε.». 
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με  την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 20A. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 20 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 20Α: 
 
 
 
«Μέτρα μείωσης 
κόστους για 
ανάπτυξη 
υψίρρυθμων  
δικτύων 
ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.  

 
 
20Α.-(1) Ο Επίτροπος, με σκοπό τη  διευκόλυνση και παροχή κινήτρων 

αναφορικά με την εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, προωθεί  την  κοινή χρήση της υπάρχουσας υλικής υποδομής 
και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης εγκατάστασης νέας υλικής 
υποδομής, προκειμένου η εγκατάσταση των εν λόγω δικτύων να 
πραγματοποιηθεί με χαμηλότερο κόστος. 

 
(2)   Τα άρθρα 62A, 62Β, 62Γ, 62Δ, 96Γ, 96Δ και 96Ε,  ορίζουν  

στοιχειώδεις απαιτήσεις περί τεχνικών έργων και υλικής υποδομής. 
 
(3)  Τα άρθρα 62Α, 62Β, 62Γ, 62Δ, 96Γ, 96Δ και 96Ε, ισχύουν με την 

επιφύλαξη του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που 
καθορίζεται στον παρόντα Νόμο, συμπεριλαμβανομένων των ασύμμετρων 
ρυθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν σε πρόσωπα με σημαντική ισχύ, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Μέρος 9 και με την επιφύλαξη 
των συμμετρικών ρυθμιστικών μέτρων, που επιβλήθηκαν δυνάμει των 
διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 55.   

 
(4) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, τα  άρθρα 62Α, 

62Β, 62Γ, 62Δ, 96Γ, 96Δ και 96Ε εφαρμόζονται σε φορείς εκμετάλλευσης 
δικτύου. 

  
  (5)(α) Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος  για την εκτέλεση των καθηκόντων του 

ενιαίου σημείου πληροφόρησης που αναφέρεται στα άρθρα 62Β, 96Δ και 96Ε.  
 
(β) Για την κάλυψη του κόστους εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών, ο 

Επίτροπος δύναται να επιτρέπει την επιβολή τελών για τη χρησιμοποίηση των 
ενιαίων σημείων πληροφόρησης.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων 
62Α, 62Β, 62Γ 
και 62Δ. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 62 αυτού, των 
ακόλουθων νέων άρθρων  62Α, 62Β, 62Γ και 62Δ: 
 
 
 
 
 
«Πρόσβαση σε 
υφιστάμενη υλική 
υποδομή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

62Α.-(1)(α) Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου δύνανται να παρέχουν σε 
επιχειρήσεις, που  έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου ή παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών δια 
οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας,  πρόσβαση στην υλική τους υποδομή, με 
σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.  

 
(β) Αντιστοίχως με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (α), οι φορείς 

εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων επικοινωνιών δύνανται να παρέχουν 
πρόσβαση στην υλική τους υποδομή με σκοπό την ανάπτυξη άλλων δικτύων 
εκτός από δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 
(2)(α) Μετά από γραπτή αίτηση επιχείρησης εξουσιοδοτημένης να παρέχει 

δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, κάθε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου, 
υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογη αίτηση πρόσβασης στην υλική του 
υποδομή, υπό δίκαιους και εύλογους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, 
ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.  
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(β) Η αίτηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α), προσδιορίζει τα 
στοιχεία του έργου για το οποίο ζητείται πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένου 
συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου για το οποίο ζητείται η πρόσβαση. 

 
(3) Κάθε άρνηση πρόσβασης βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και 

αναλογικά κριτήρια, όπως είναι: 
 
(α) Η τεχνική καταλληλότητα της υλικής υποδομής στην οποία ζητείται 

πρόσβαση για την υποδοχή των στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (2) · 

(β) η ύπαρξη διαθέσιμου χώρου για την υποδοχή των στοιχείων,  των 
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία 
αναφέρονται στο εδάφιο (2), συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
αναγκών χώρου του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, οι οποίες 
πρέπει να καταδεικνύονται, επαρκώς· 

(γ)  τα θέματα  ασφάλειας και δημόσια υγείας· 

(δ) η ακεραιότητα και ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου, κυρίως στην 
περίπτωση κρίσιμης εθνικής υποδομής· 

(ε) ο κίνδυνος σοβαρών παρεμβολών των προγραμματισμένων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην παροχή άλλων 
υπηρεσιών μέσω της ίδιας υλικής υποδομής· 

(στ) η ύπαρξη βιώσιμων εναλλακτικών μέσων χονδρικής πρόσβασης σε 
υλική υποδομή δικτύου που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης 
του δικτύου και είναι κατάλληλα για την παροχή υψίρρυθμων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον η πρόσβαση αυτή προσφέρεται 
υπό δίκαιους και εύλογους όρουςː 

Νοείται ότι, ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου  δηλώνει τους λόγους 
άρνησης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους 
αίτησης πρόσβασης. 

 
(4)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία απορριφθεί η πρόσβαση ή δεν 

επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά συγκεκριμένους όρους, 
συμπεριλαμβανομένης της τιμής, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της αίτησης πρόσβασης, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα 
παραπομπής του ζητήματος για επίλυση της διαφοράς στον Επίτροπο, ο 
οποίος αφού λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας εκδίδει μια 
δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που του υποβλήθηκε, 
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού δίκαιων και εύλογων όρων και 
προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της τιμής. 
 

(β) Ο Επίτροπος επιλύει τη διαφορά το συντομότερο δυνατό και 
οπωσδήποτε εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της 
πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του 
δικαιώματος του κάθε μέρους όπως προσφύγει στο Δικαστήριο.  

 
(γ) Όταν η διαφορά αφορά στην πρόσβαση στην υποδομή παροχέα 

δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη, εφόσον 
ενδείκνυται, τους στόχους που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 18.  

 
(δ) Κατά τον καθορισμό τιμών που αφορούν στο αίτημα πρόσβασης, ο 

Επίτροπος μεριμνά ώστε η επιχείρηση που παρέχει την πρόσβαση, να έχει 
την εύλογη δυνατότητα να ανακτήσει τα έξοδά της και συνεκτιμά τις 
επιπτώσεις της ζητηθείσας πρόσβασης στο επιχειρηματικό σχέδιο, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που έχουν γίνει από τον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου από τον οποίο ζητείται η πρόσβαση, κυρίως στις 
υλικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την παροχή υψίρρυθμων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 
(5) Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα ιδιοκτησίας του κυρίου της 

υλικής υποδομής στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για τον φορέα 
εκμετάλλευσης του δικτύου, ούτε το δικαίωμα ιδιοκτησίας τρίτων, όπως 
ιδιοκτητών εκτάσεων γης και ακινήτων. 
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Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτον (Ι):  

25.7.2008. 

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου 
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα 
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου 
Διάταγμα.  

  
 Διαφάνεια σε 

σχέση με την 
πληροφόρηση 
αναφορικά με την 
υλική υποδομή. 

62Β.-(1) Kάθε επιχείρηση η οποία, έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με  
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή παρέχει δημόσια δίκτυα  επικοινωνιών δια 
οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, για να είναι σε θέση να ζητήσει πρόσβαση σε 
υλική υποδομή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 62Α, 
δικαιούται όπως έχει πρόσβαση, κατόπιν αίτησης, στις ακόλουθες ελάχιστες 
πληροφορίες, όσον αφορά την υφιστάμενη υλική υποδομή οποιουδήποτε 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου: 
 
(α)  Τοποθεσία και όδευση· 

(β) είδος και τρέχουσα χρήση της υποδομής· και 

(γ)      σημείο επαφής. 

(2) H επιχείρηση που ζητεί την πρόσβαση, προσδιορίζει τη σχετική 
περιοχή ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων, υψίρρυθμων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

(3) Περιορισμός της πρόσβασης στις ελάχιστες πληροφορίες οι οποίες 
ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται, μόνον 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της 
ακεραιότητάς τους, για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή 
ασφάλειας, εμπιστευτικότητας ή επιχειρησιακού και εμπορικού απορρήτου. 

(4)(α) Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα ο οποίος, λόγω των καθηκόντων 
του, έχει στην κατοχή του, σε ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία των ελάχιστων 
πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) όσον αφορά 
την υλική υποδομή φορέα εκμετάλλευσης δικτύου,  πρέπει να τα καταστήσει 
διαθέσιμα μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, το οποίο υπάγεται στην 
αρμοδιότητα  του Επιτρόπου,  με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από την 1η 
Ιανουαρίου του 2017.  
 

(β) Οι  εν λόγω φορείς του δημόσιου τομέα θέτουν τα στοιχεία τα οποία 
κατέχουν στη διάθεση επιχειρήσεων που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένες 
να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, με την επιφύλαξη των 
περιορισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), μετά από 
σχετικό αίτημα των επιχειρήσεων αυτών.  

 
(γ) Τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές των πληροφοριών αυτών ή νέα 

στοιχεία των ελάχιστων πληροφοριών που προβλέπονται στις διατάξεις του 
εδαφίου (1) που λαμβάνονται από τον φορέα του δημόσιου τομέα 
διαβιβάζονται στο ενιαίο σημείο πληροφόρησης εντός δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής τους και η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα 
μήνα κατ' ανώτατο όριο, όταν απαιτείται για την κατοχύρωση της αξιοπιστίας 
των παρεχόμενων πληροφοριών. 

(5)(α) Οι ελάχιστες πληροφορίες που διατίθενται σε ενιαίο σημείο 
πληροφόρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), είναι άμεσα 
προσιτές, μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, σε ηλεκτρονική μορφή 
και υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους. 

(β) Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος εδαφίου, εξασφαλίζεται μέσω του ενιαίου σημείου 
πληροφόρησης το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου του 2017. 

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελάχιστες πληροφορίες που 
προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν είναι διαθέσιμες μέσω του 
ενιαίου σημείου πληροφόρησης, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, επιτρέπουν 
την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μετά από ειδική γραπτή αίτηση 
επιχείρησης η οποία έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου ή έχει το δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών 
διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας.  
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(7) Στην αίτηση προσδιορίζεται η περιοχή την οποία αφορά η 
εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

 
(8) Η πρόσβαση στις πληροφορίες εγκρίνεται εντός δύο (2) μηνών από 

την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό αναλογικούς, ισότιμους 
και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται 
στις διατάξεις του εδαφίου (1). 

 
(9) Μετά από υποβολή ειδικής γραπτής αίτησης από επιχείρηση η οποία 

παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, οι  
φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, ικανοποιούν εύλογες αιτήσεις για την επιτόπου 
έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων της υλικής υποδομής τους.  

 
(10) Στην αίτηση προσδιορίζονται τα στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορά 

η εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  
 
(11) Η επιτόπου έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων του δικτύου εγκρίνεται 

εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό 
αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των 
περιορισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1). 

 
(12) Σε περίπτωση διαφοράς, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
οποιοδήποτε μέρος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη διαφορά στον 
Επίτροπος.  
 

(13) Ο Επίτροπος, λαμβάνοντας πλήρως υπ' όψιν την αρχή της 
αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το 
συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών, πλην έκτακτων 
περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του κάθε μέρους όπως 
προσφύγει στο Δικαστήριο. 

 
(14)(α) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα στο οποίο να 

προβλέπονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 
διατάξεις των εδαφίων (1) έως (11) στην περίπτωση υφιστάμενων υλικών 
υποδομών που δεν θεωρούνται τεχνικά κατάλληλες για την εγκατάσταση 
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε περίπτωση κρίσιμων 
εθνικών υποδομών.  

 
(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και στους 

ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.  

 
(γ) Οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή. 
 
(15)  Οι επιχειρήσεις που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχουν το δικαίωμα να παρέχουν δημόσια 
δίκτυα επικοινωνιών και επιτυγχάνουν πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για 
την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του επιχειρηματικού απόρρητου. 

 
(16) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  

των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου 
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα 
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου 
Διάταγμα. 

  
 Υλική υποδομή 

εντός κτιρίου. 
62Γ.-(1) Όλα τα νεόδμητα κτίρια στον τόπο του τελικού χρήστη, 

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, για τα οποία η 
αίτηση πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής, ανάλογα με την 
περίπτωση, υποβάλλεται μετά την 31

η
 Δεκεμβρίου του 2016, πρέπει να είναι 

εξοπλισμένα με υλική υποδομή εντός κτιρίου, προσαρμοσμένη για υψηλές 
ταχύτητες, έως τα σημεία τερματισμού του δικτύουː  
 
      Νοείται ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (1) ισχύουν και στην περίπτωση 
μείζονων έργων ανακαίνισης για τα οποία η αίτηση πολεοδομικής άδειας ή/και 
άδειας οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβλήθηκε μετά την 31

η
  

Δεκεμβρίου του 2016. 
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(2) Όλες οι νεόδμητες πολυκατοικίες για τις οποίες η αίτηση πολεοδομικής 
άδειας ή/και άδειας οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλεται μετά 
την 31

η
 Δεκεμβρίου του 2016, πρέπει να είναι εξοπλισμένες με σημείο 

πρόσβασηςː 
 
      Νοείται ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (2) ισχύουν και όσον αφορά μείζονα 
έργα ανακαίνισης πολυκατοικιών για τα οποία η αίτηση πολεοδομικής άδειας 
ή/και άδειας οικοδομής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλεται μετά την 31

η
 

Δεκεμβρίου του 2016. 
 

(3)   Τα κτίρια που φέρουν εξοπλισμό υλικής υποδομής ως περιγράφεται 
στο παρόν άρθρο δύνανται να φέρουν τον χαρακτηρισμό “οίκημα ευρυζωνικής 
υποδομής”. 

 
(4)(α) Ο Επίτροπος, μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, 

δύναται να προβλέψει εξαιρέσεις από τις προβλεπόμενες στα εδάφια (1) και 
(2) υποχρεώσεις, για κατηγορίες κτιρίων, συγκεκριμένα μονοκατοικίες, ή για 
μείζονα έργα ανακαίνισης, όταν οι υποχρεώσεις αυτές συνεπάγονται 
δυσανάλογη επιβάρυνση, είτε από άποψη κόστους για τους ιδιοκτήτες ή τους 
συνιδιοκτήτες, είτε από άποψη κτιρίου όπως όταν πρόκειται για ειδικές 
κατηγορίες μνημείων, ιστορικών κτιρίων, εξοχικών κατοικιών, στρατιωτικών 
κτιρίων ή άλλων κτιρίων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εθνικής 
ασφάλειας.  

 (β) Οι εξαιρέσεις αυτές αιτιολογούνται δεόντως και στους ενδιαφε-
ρόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.  

(γ) Οιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή. 

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου 
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα 
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου 
Διάταγμα. 

  
 Πρόσβαση σε 

υλική υποδομή 
εντός κτιρίου. 

62Δ.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), οι 
παροχείς δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, έχουν δικαίωμα εγκατάστασης του 
δικτύου τους, με δική τους δαπάνη, έως το σημείο πρόσβασης. 

 
(2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), οι παροχείς 

δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε υπάρχουσα 
υλική υποδομή εντός κτιρίου ενόψει της εγκατάστασης υψίρρυθμου δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών αν η κατασκευή δεύτερης υποδομής είναι τεχνικά 
ανέφικτη ή οικονομικά ασύμφορη. 

 
(3)(α) Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σημείο 

πρόσβασης και την εντός κτιρίου υλική υποδομή ικανοποιεί κάθε εύλογη 
αίτηση για πρόσβαση υπό δίκαιους και ισότιμους όρους, 
συμπεριλαμβανομένης της τιμής, όπου εφαρμόζεται. 

 
(β) Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την πρόσβαση όπως αναφέρεται στις 

διατάξεις εδαφίων (1) ή (2) εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της επίσημης αίτησης πρόσβασης, τα μέρη, έχουν δικαίωμα 
παραπομπής του ζητήματος στον Επίτροπο, προκειμένου να εκτιμηθεί η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα εν λόγω εδάφια.  

 
(γ) Ο Επίτροπος, λαμβάνοντας πλήρως υπ' όψιν την αρχή της 

αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το 
συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών, πλην έκτακτων 
περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του κάθε μέρους όπως 
προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο. 

 
(4) Ο Επίτροπος δύναται να προβλέψει εξαιρέσεις από τις διατάξεις των 

εδαφίων (1) έως (3), για κτίρια στα οποία εξασφαλίζεται, σύμφωνα με 
αντικειμενικούς, διαφανείς, αναλογικούς και ισότιμους όρους, πρόσβαση σε 
υπάρχον δίκτυο με σημείο τερματισμού στον τόπο του τελικού χρήστη το 
οποίο είναι κατάλληλο για την παροχή υψίρρυθμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 
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(5) Ελλείψει διαθέσιμης υποδομής εντός κτιρίου, προσαρμοσμένης σε 
υψηλές ταχύτητες, οι παροχείς δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν 
δικαίωμα τερματισμού του δικτύου τους στο χώρο του συνδρομητή, εφόσον 
συμφωνεί ο συνδρομητής, και υπό την προϋπόθεση ότι είναι ελάχιστες οι 
επιπτώσεις στην ιδιωτική ιδιοκτησία τρίτων. 

 
(6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 

δικαιώματος ιδιοκτησίας του κυρίου του σημείου πρόσβασης ή της εντός 
κτιρίου υλικής υποδομής εφόσον δεν πρόκειται για το ίδιο άτομο με τον 
κάτοχο του δικαιώματος χρήσης τους, και του δικαιώματος ιδιοκτησίας τρίτων, 
όπως ιδιοκτητών εκτάσεων γης και κτιρίων. 

 
(7) Κάθε πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι υπέστηκε ζημιά λόγω της 

άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, δύναται όπως αξιώσει αποζημίωση για την ζημιά που θεωρεί ότι 
υπέστηκε, με την έγερση αγωγής στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο. 

 
(8) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  

των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου 
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα 
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου 
Διάταγμα.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων 
96Γ, 96Δ και 
96E. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 96Β αυτού, των 
ακόλουθων νέων  άρθρων 96Γ, 96Δ και 96Ε: 
 
 
 
 
 
«Συντονισμός 
τεχνικών έργων. 

 
 
 
 

96Γ.-(1)   Κάθε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου έχει δικαίωμα να 
διαπραγματεύεται συμφωνίες συντονισμού τεχνικών έργων με επιχειρήσεις 
που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου ή έχει το δικαίωμα να παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών διά 
οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων 
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 
(2)   Κάθε φορέας  εκμετάλλευσης δικτύου που εκτελεί άμεσα ή έμμεσα 

τεχνικά έργα, πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο 
ικανοποιεί τις εύλογες αιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν αδειοδοτηθεί 
σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχουν το δικαίωμα να  
παρέχουν  δημόσια δίκτυα  επικοινωνιών δια οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, 
ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, συντονισμού  των τεχνικών έργων, με διαφανείς και ισότιμους 
όρους.  
 

(3) Οι αιτήσεις αυτές ικανοποιούνται εφόσον: 
 
 (α) Aυτό δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος, μεταξύ άλλων, λόγω 

πρόσθετων καθυστερήσεων, για τα αρχικώς προβλεπόμενα τεχνικά 
έργα· 

 (β) αυτό δεν εμποδίζει τον έλεγχο του συντονισμού των έργων· και 

 (γ) η αίτηση για συντονισμό κατατίθεται, το συντομότερο δυνατόν και 
οπωσδήποτε τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την υποβολή του 
τελικού σχεδίου, στις αρμόδιες αρχές, για τη χορήγηση αδειών ή/και 
δικαιωμάτων. 

 
(4) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα στο οποίο να 

προβλέπονται κανόνες περί κατανομής του κόστους συντονισμού των 
τεχνικών έργων. 

 
(5) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί σχετική συμφωνία 

εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης αίτησης για 
τη διαπραγμάτευση συμφωνίας συντονισμού τεχνικών έργων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εδαφίου (2), τα μέρη  έχουν δικαίωμα παραπομπής του 
ζητήματος στον Επίτροπο. 
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(6) Ο Επίτροπος αφού λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας, εκδίδει  απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που 
υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του καθορισμού δίκαιων και 
ισότιμων όρων και επιβαρύνσεων. 

 
(7) Ο Επίτροπος επιλύει τη διαφορά το συντομότερο δυνατόν και 

οπωσδήποτε εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της 
πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του 
δικαιώματος του κάθε μέρους όπως προσφύγει στο Δικαστήριο. 

 
(8)(α) Ο Υπουργός δύναται να προβλέψει εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου για τεχνικά έργα 
ελάχιστης σημασίας, όπως από άποψη αξίας, μεγέθους ή διάρκειας, ή σε 
περίπτωση κρίσιμων εθνικών υποδομών.  

 
(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και στους 

ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.  

 
(γ)  Οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή. 
 
(9) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  

των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου 
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα 
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου 
Διάταγμα. 

  
 Διαφάνεια  

σχετικά με 
προγραμματισμένα 
τεχνικά έργα. 

96Δ.-(1) Για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών συντονισμού τεχνικών έργων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96Γ οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, 
παρέχουν, μετά από ειδική γραπτή αίτηση επιχείρησης η οποία έχει δεόντως 
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει το 
δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας 
νομοθεσίας, τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες, όσον αφορά εν εξελίξει ή 
προγραμματισμένα τεχνικά έργα που αναφέρονται στην υλική υποδομή τους 
και για τα οποία έχουν εκδοθεί άδεια ή/και δικαιώματα ή εκκρεμεί διαδικασία 
αδειοδότησης ή προβλέπεται για το επόμενο εξάμηνο η πρώτη υποβολή 
αίτησης για άδεια ή/ και δικαιώματα  στις αρμόδιες αρχές: 
 
(α) Tοποθεσία και είδος των έργων· 

(β) στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορούν τα έργα· 

(γ) προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια των έργων· και 

(δ) σημείο επαφής. 
 

(2) Η επιχείρηση, η οποία έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών δια οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, προσδιορίζει στην αίτησή 
της την περιοχή την οποία αφορά η μελλοντική εγκατάσταση στοιχείων 
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

 
(3) Εντός προθεσμίας δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία 

παραλαβής της γραπτής αίτησης, οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου 
παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες υπό αναλογικούς, ισότιμους και 
διαφανείς όρους.  

 
(4) Περιορισμός της πρόσβασης στις ελάχιστες πληροφορίες είναι 

δυνατόν να υπάρξει μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας 
των δικτύων και της ακεραιότητάς τους,  για λόγους εθνικής ασφάλειας, 
δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, εμπιστευτικότητας ή επιχειρησιακού και 
εμπορικού απορρήτου. 

 
(5)  Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου μπορεί να απορρίψει την 

αναφερόμενη στις διατάξεις του εδαφίου (1) αίτηση, εάν: 
 
(α) Έχει δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή· 

ή 
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(β) η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες εξασφαλίζεται μέσω του ενιαίου 
σημείου πληροφόρησης. 
 

(6)  Ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου φροντίζει για τη διάθεση των 
ζητούμενων ελάχιστων πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του 
εδαφίου (1) μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης. 

 
(7)  Σε περίπτωση διαφοράς, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις  του παρόντος άρθρου, 
οποιοδήποτε μέρος, έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη διαφορά στον 
Επίτροπο ο οποίος, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το 
συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών, πλην έκτακτων 
περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του κάθε μέρους όπως 
προσφύγει στο Δικαστήριο. 

 
(8)(α) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα στο οποίο να 

προβλέπονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 
διατάξεις  του παρόντος άρθρου για τεχνικά έργα ελάχιστης αξίας ή σε 
περίπτωση κρίσιμων εθνικών υποδομών.  

 
(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και στους 

ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.  
 

(γ) Οι εν λόγω εξαιρέσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 
 
(9) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  

των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου 
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα 
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου 
Διάταγμα. 

  
 Διαδικασία 

χορήγησης άδειας 
ή/και δικαιωμάτων. 

96Ε.-(1)  Όλες οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τους όρους και τις 
διαδικασίες αδειοδότησης για τα τεχνικά έργα που απαιτούνται ενόψει της 
εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών σχετικά με εξαιρέσεις που 
ισχύουν για τα εν λόγω στοιχεία όσον αφορά ορισμένες ή όλες τις άδειες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, διατίθενται 
μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης. 

 
(2) Κάθε επιχείρηση  που έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει το δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα 
επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, έχει το δικαίωμα να 
υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, αιτήσεις 
χορήγησης των αναγκαίων αδειών για τεχνικά έργα τα οποία απαιτούνται 
ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. 

 
(3)(α) Oι αρμόδιες αρχές δέχονται ή απορρίπτουν τις αιτήσεις αδειών 

εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους αίτησης, 
με την επιφύλαξη άλλων ειδικών προθεσμιών ή υποχρεώσεων που ορίζονται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας και ισχύουν για τη διαδικασία 
αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή τυχόν 
άσκησης ιεραρχικής προσφυγής η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της 
οικείας νομοθεσίας.  

 
(β) Παράταση της προθεσμίας αυτής, εκτάκτως, σε δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις είναι δυνατή και η παράταση αυτή είναι όσο το 
δυνατόν συντομότερη, προκειμένου η αίτηση να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί.  

 
(γ) Η απόρριψη της αίτησης αιτιολογείται δεόντως με βάση αντικειμενικά, 

διαφανή, ισότιμα και αναλογικά κριτήρια. 
 
(4)   Οι επιχειρήσεις που είναι εξουσιοδοτημένες για την παροχή 

δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, οι οποίες έχουν υποστεί ζημία λόγω μη 
τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (3), 
δύνανται να προσφύγουν στο Δικαστήριο. 
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(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  

των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου 
και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα 
με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου 
Διάταγμα.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού  
νόμου. 

8. Το άρθρο 33  του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη , αμέσως μετά το εδάφιο (8) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (8Α): 
 

«(8Α) (α) Ο Επίτροπος δύναται  να επιβάλλει τέλη για την κάλυψη του κόστους 
διεκπεραίωσης των καθηκόντων επίλυσης διαφορών που του έχουν ανατεθεί στις περιπτώσεις 
που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 62Α, 62Β, 96Γ, 96Δ και 62Δ. 

 
(β) Όλα τα μέρη συνεργάζονται πλήρως με τις υποδείξεις του Επιτρόπου, στο πλαίσιο 

επίλυσης διαφορών.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 34 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το εδάφιο (2) του άρθρου 34 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 
 

«(2)(α)  Κατόπιν γνωστοποίησης του αιτήματος ενός οργανισμού για επίλυση διαφοράς, ο 
Επίτροπος λαμβάνει απόφαση, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία 
γνωστοποίησης σε αυτόν της διαφοράς, από οποιοδήποτε από τα μέρη, με την επιφύλαξη 
άλλης  προθεσμίας, που ορίζεται ειδικά  στον Νόμο,  και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι 
δυνατή η υπέρβαση αυτής της περιόδου.   

 
(β) Κατά την επίλυση της διαφοράς, η απόφαση του Επιτρόπου αποσκοπεί στη διασφάλιση 

της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου 
και των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 105(Ι)/2016 
Αρ. 4577, 14.10.2016                               

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 105(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς-  
  

Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 180,  
29.6.2013, σ. 
96· 
L 10,  
15.1.2014, σ. 32. 

 (α)  Εναρμόνισης  με  την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία  2013/33/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 
για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία», όπως διορθώθηκε, με εξαίρεση τα Άρθρα 
9(6)-(10) και 26 αυτής, και 

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

 (β)   εναρμόνισης  με   τα   Άρθρα  2(δ), (ε), (ιδ) και (ιζ), 9(1), 12(2), 13(2)(γ),  24(1) και (2), 29(1), 
33(1) και (2), 38(2), 45(3) και 52 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», και 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 337,  
20.12.2011, 
σ. 9. 

 (γ) ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 14(1) και (4), 17(1) και 19(1) της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία  2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων 
χωρών ή των απατρίδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για 
τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο 
της παρεχόμενης προστασίας», και 

  
  (δ) εκ νέου εναρμόνισης με τα Άρθρα 4(1), 10(1), 7(3) και 22 της προαναφερόμενης Οδηγίας 

2011/95/ΕΕ, και 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 212, 
7.8.2001, σ. 12. 
 

 (ε)  εκ νέου εναρμόνισης με το Άρθρο 18 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 
παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για 
τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων», και 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 251, 
3.10.2003, σ. 12. 

 (στ)  εκ νέου εναρμόνισης με το Άρθρο 11 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσης», και 

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

 (ζ) αποτελεσματικής εφαρμογής του Άρθρου 27, παράγραφος 3, στοιχείο α), 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 

  
   (η)  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 
67(Ι) του 2003 

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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Προσφύγων Νόμους του 2000 μέχρι (Αρ. 2) του 2014 (οι οποίοι στο εξής 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 μέχρι 2016.  
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9(Ι) του 2013 
   58(Ι) του 2014  

59(Ι) του 2014. 
  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου «αρμόδιος λειτουργός» με τον 
ακόλουθο νέο ορισμό: 

   
   «“αρμόδιος λειτουργός” σημαίνει λειτουργό ο οποίος υπηρετεί στην Υπηρεσία Ασύλου και έχει 

τύχει ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα ασύλου και συμπληρωματικής προστασίας·»· 
   
  (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «ασυνόδευτος 

ανήλικος» της λέξης «εθίμου» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «πρακτικής»· 
   
  (γ) με την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου «Επιτροπή» με τον ακόλουθο νέο 

ορισμό: 
   
   «“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·»· 
   
  (δ) με την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου «μέλος της οικογένειας» με τον 

ακόλουθο νέο ορισμό: 
   
   «“μέλος της οικογένειας” σημαίνει, εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη χώρα 

καταγωγής, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέλη της οικογένειας του αιτητή ή 
του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, το οποίο βρίσκεται στις ελεγχόμενες 
από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σε σχέση με την αίτηση: 

   
   (α)  Τη σύζυγο του αιτητή ή του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, 
   
   (β) τη σύντροφο με την οποία ο αιτητής ή ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας 

συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον το κυπριακό δίκαιο αναγνωρίζει 
τέτοιο σύμφωνο και του αποδίδει ισχύ και έννομα αποτελέσματα και 
τηρουμένων των προϋποθέσεων στις οποίες το κυπριακό δίκαιο υπαγάγει 
αυτή την αναγνώριση, την ισχύ και τα έννομα αποτελέσματα, 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

19(Ι) του 1995. 

(γ) τα ανήλικα και άγαμα τέκνα είτε του αιτητή είτε του αιτητή και της συζύγου 
του ή της κατά την παράγραφο (β) συντρόφου του είτε του δικαιούχου 
διεθνούς προστασίας είτε του δικαιούχου διεθνούς προστασίας και της 
συζύγου του ή της κατά την παράγραφο (β) συντρόφου του, ανεξαρτήτως 
αν τα εν λόγω τέκνα γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι 
υιοθετημένα, όπως ορίζεται στον περί Υιοθεσίας Νόμο, 

   (δ) σε περίπτωση που ο αιτητής ή ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι 
ανήλικος και άγαμος, τον πατέρα, τη μητέρα ή άλλον υπεύθυνο για αυτούς 
βάσει νόμου ή πρακτικής της Δημοκρατίας∙»∙ 

   
  (ε) με την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου «συνθήκες υποδοχής» με τον 

ακόλουθο νέο ορισμό: 
   
  «“συνθήκες υποδοχής” σημαίνει όλα τα δικαιώματα τα οποία υπέχει αιτητής σύμφωνα με την 

παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και το εδάφιο (2) του άρθρου 8, τα άρθρα 9Α μέχρι 9ΚΘ και τα 
εδάφια (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10·»∙ 

   
  (στ) με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «τελική απόφαση» των λέξεων «Ανωτάτου 

Δικαστηρίου» (δέκατη γραμμή) με τη φράση «Διοικητικού Δικαστηρίου»∙ 
   
  (ζ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών τους: 
   «“αιτητής με ειδικές ανάγκες υποδοχής” σημαίνει ευάλωτο πρόσωπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 9ΚΓ, το οποίο χρειάζεται ειδικές εγγυήσεις, ώστε να 
απολαύει των δικαιωμάτων και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και το εδάφιο (2) του 
άρθρου 8, στα άρθρα 9Α μέχρι 9ΚΘ και στα εδάφια (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), 
(2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10· 
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   “αιτητής που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων” σημαίνει κάθε αιτητή 
του οποίου η ικανότητα να απολαύει των δικαιωμάτων και να συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο περιορίζεται λόγω 
ιδιαίτερων περιστάσεων όπως ηλικία, φύλο, γενετήσιος προσανατολισμός, 
ταυτότητα φύλου, αναπηρία, σοβαρή ασθένεια, ψυχική διαταραχή ή ως 
συνέπεια βασανισμού, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας· 

    
   “βεβαίωση υποβολής αίτησης” σημαίνει βεβαίωση υποβολής αίτησης που 

χορηγείται σε αιτητή δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του  
άρθρου 8· 

    
   “Διοικητικό Δικαστήριο” σημαίνει το δικαστήριο που ασκεί την εκ του Άρθρου 

146 του Συντάγματος χορηγούμενη δικαιοδοσία και περιλαμβάνει 
οποιονδήποτε δικαστή αυτού∙ 

    
 
 

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

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013” σημαίνει την πράξη 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»· 

    
   “κατάθεση”, αναφορικά με αίτηση, σημαίνει την κατάθεση γραπτής αίτησης· ο 

όρος «καταθέτω» τυγχάνει ανάλογης ερμηνείας· 

   “κέντρο φιλοξενίας” σημαίνει χώρο που χρησιμοποιείται για την ομαδική 
φιλοξενία αιτητών· 

    
   “Κλιμάκιο” σημαίνει το κατά τόπο αρμόδιο Κλιμάκιο Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως της Αστυνομίας· 
    
   “κράτηση” σημαίνει περιορισμό σε ειδικό χώρο που επιβάλλεται σε αιτητή με 

αποτέλεσμα τη στέρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας του· 
    
   “μεταγενέστερη αίτηση” σημαίνει την περαιτέρω αίτηση διεθνούς προστασίας 

που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 16Δ μετά τη λήψη τελικής απόφασης 
επί προηγούμενης αίτησης, περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου ο 
Προϊστάμενος  έλαβε απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 16Β ή 16Γ· 

    
   “νοσηλευτικό ίδρυμα” σημαίνει το κατά τόπο κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα· 

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

“Οδηγία 2013/32/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
“Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26

ης
 Ιουνίου 2013 σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και 

ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας”, όπως διορθώθηκε·  

 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 
180,  
29.6.2013,  
σ. 96· 
L 10,  
15.1.2014,  
σ. 32. 

“Οδηγία 2013/33/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
“Οδηγία  2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων 
διεθνή προστασία”, όπως διορθώθηκε· 

   “υλικές συνθήκες υποδοχής” σημαίνει τις συνθήκες υποδοχής που 
περιλαμβάνουν -  

    
   (α) οικονομικό βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα, και 
    
   (β) την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισμού κατά τον τρόπο που 

προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 9ΙΒ· 
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   “υποβολή”, αναφορικά με αίτηση, σημαίνει την έκφραση, προς αρμόδια αρχή, 
της επιθυμίας υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς να αιτηθεί διεθνή 
προστασία· ο όρος «υποβάλλω» τυγχάνει ανάλογης ερμηνείας·»· και 

    (η)   με τη διαγραφή από αυτό του όρου «Αναθεωρητική Αρχή» και του ορισμού του. 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3B 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3B του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(3) Όταν ο Προϊστάμενος αξιολογεί εάν διεθνής οργάνωση ελέγχει ένα κράτος ή ουσιώδες 
μέρος του εδάφους του και παρέχει προστασία όπως περιγράφεται στο εδάφιο (2), λαμβάνει 
υπόψη τυχόν κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται σε οικείες πράξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3Δ 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 3Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού 

της φράσης «η Υπηρεσία Ασύλου και η Αναθεωρητική Αρχή λαμβάνουν υπόψη» (δεύτερη γραμμή) 
με τη φράση «η Υπηρεσία Ασύλου λαμβάνει υπόψη». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 «(ε)  Η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει το συντομότερο δυνατό σε κάθε πρόσωπο στο οποίο χορηγεί 
διεθνή προστασία πρόσβαση σε πληροφορίες, σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως 
εικάζεται ότι κατανοεί αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που υπέχει αυτή η 
προστασία.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 «(2) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης σύμφωνα με την 
κανονική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13 κατ’ αναλογία, διαπιστώσει ότι συντρέχει μια 
από τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αποφασίζει γραπτώς και αιτιολογημένα την 
παύση της ιδιότητας του πρόσφυγα για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, αναφέροντας στην απόφαση 
τους πραγματικούς και νομικούς λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται και ενημερώνοντας με αυτήν 
το εν λόγω πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσφύγει κατά της απόφασης στο Διοικητικό 
Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, καθώς και για τη φύση και μορφή αυτής της 
προσφυγής και για την προθεσμία άσκησής της σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις∙ η εν λόγω απόφαση 
κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο: 

   
      Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με καθεστώς πρόσφυγα που 

χορηγήθηκε κατόπιν αίτησης η οποία κατατέθηκε μετά την 20
ή
 Οκτωβρίου 2004.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 6Α 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

 «(2) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης εφαρμόζοντας κατ’ 
αναλογία την κανονική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων του άρθρου 13, διαπιστώσει ότι συντρέχει μια 
από τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανακαλεί την ιδιότητα του πρόσφυγα από το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του στην οποία αναφέρει τους 
πραγματικούς και νομικούς λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται και με την οποία ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσφύγει κατά της απόφασης στο 
Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συνάγματος, καθώς και για τη φύση και μορφή 
αυτής της προσφυγής και για την προθεσμία άσκησής της σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις∙ η εν λόγω 
απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.». 
 

Τροποποίηση 
του τίτλου του 
Μέρους ΙΙ του 
βασικού νόμου. 

8.  Ο τίτλος του Μέρους ΙΙ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο τίτλο: 

  
«ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». 
  

1124



Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (4), (5) και (6) αυτού. 

 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

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

 
 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
  
  «Δικαίωμα παραμονής και βεβαίωση υποβολής αίτησης.»∙ 
   
  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
  
  «(α) Ο αιτητής έχει, αποκλειστικά για το σκοπό της διαδικασίας, δικαίωμα 

παραμονής στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, 
το οποίο δικαίωμα ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του μέχρι 
και την κοινοποίηση στον αιτητή της απόφασης του Προϊσταμένου επί της 
αίτησης.»· 

  
  (γ)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
   
  «(β) Εντός τριών (3) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, ο υπεύθυνος στο 

χώρο κατάθεσης της αίτησης χορηγεί στον αιτητή βεβαίωση υποβολής αίτησης 
η οποία -  

    
  (i)    Eκδίδεται επ’ ονόματι του αιτητή και κατά τον τύπο που αποφασίζεται 

από τον Προϊστάμενο· και 

(ii)    πιστοποιεί ότι ο αιτητής δικαιούται να παραμείνει στις ελεγχόμενες από 
την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, για όσο διάστημα εξετάζεται η 
αίτησή του· και 

(iii)    εάν ο αιτητής δεν δικαιούται να διακινείται ελεύθερα στο σύνολο ή σε 
τμήμα των ελεγχόμενων από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχών, 
πιστοποιεί το γεγονός αυτό· και 

(iv)    δεν είναι απαιτητέο να πιστοποιεί την ταυτότητα του αιτητή· και 

(v)    ισχύει καθόσον χρόνο ο αιτητής έχει δικαίωμα παραμονής στις 
ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.»· 

    
  (δ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού των λέξεων «το 

προβλεπόμενο» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Το προβλεπόμενο»· και 
   
  (ε)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(2)(α) Ο τόπος διαμονής αιτητή καθορίζεται στη βεβαίωση υποβολής αίτησης.  Ο 

αιτητής, σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διαμονής του, υποχρεούται να ενημερώσει το 
συντομότερο δυνατό το Κλιμάκιο, συμπληρώνοντας έντυπο κατά τον τύπο που 
αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο. Ο υπεύθυνος του Κλιμακίου, κατά την παραλαβή 
του εν λόγω εντύπου, το σφραγίζει κατά τρόπο που να φαίνεται η ημερομηνία υποβολής 
του και παραδίδει στον αιτητή σχετική βεβαίωση λήψης του εντύπου, στην οποία 
εμφαίνεται η ημερομηνία υποβολής του.  Ο αιτητής προβαίνει στην προαναφερόμενη 
ενημέρωση του Κλιμακίου είτε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επέλευση της 
αλλαγής του τόπου διαμονής του είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, ο οποίος είναι ο 
συντομότερος δυνατός από την επέλευση της αλλαγής του τόπου διαμονής του και 
εφόσον ο αιτητής υποβάλλει ικανοποιητική για τον υπεύθυνο του Κλιμακίου εξήγηση ως 
προς το ανέφικτο της τήρησης της αρχικής πενθήμερης προθεσμίας, αν ο υπεύθυνος του 
Κλιμακίου κρίνει ότι η προαναφερόμενη εξήγηση του αιτητή δεν είναι ικανοποιητική, 
θεωρεί την ενημέρωση ως εκπρόθεσμη.  Ο υπεύθυνος του Κλιμακίου δεν αρνείται την 
παραλαβή του εντύπου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής του, αλλά πρέπει σε τέτοια 
περίπτωση να αναφέρει ότι το έντυπο υποβάλλεται εκπρόθεσμα. 
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  (β) Ο υπεύθυνος του Κλιμακίου αποστέλλει το έντυπο αλλαγής τόπου διαμονής 
αυθημερόν στην Υπηρεσία Ασύλου, στο Τμήμα, στα κατά τόπο αρμόδια Επαρχιακά 
Γραφεία Ευημερίας και στα κατά τόπο αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  «Πεδίο 
εφαρμογής  
των  
άρθρων 
8(1)(β) και 
(2), 9Α 
μέχρι 9ΚΘ 
και 10(1Β) 
και (2) 
μέχρι (2Ε). 

9.-(1) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) και το εδάφιο (2) του άρθρου 8, τα 
άρθρα 9Α μέχρι 9ΚΘ και τα εδάφια (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του 
άρθρου 10 εφαρμόζονται - 

  
   (α)  Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος υποβάλλει αίτηση τις 

ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση τις Δημοκρατίας περιοχές, 
περιλαμβανομένου του εδάφους, των ορίων, των χωρικών υδάτων και 
των ζωνών διέλευσης αυτών των περιοχών∙ 

    
   (β) σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, για τον οποίο εκκρεμεί ο 

καθορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησής του σύμφωνα με τις διατάξεις του Δουβλίνου·  

    
   (γ) σε μέλος της οικογένειας προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 

(α) ή (β), το οποίο μέλος καλύπτεται από την αίτηση σε αυτή την 
περίπτωση, η αναφορά των προαναφερομένων άρθρων σε αιτητή 
θεωρείται ότι εννοεί το εν λόγω μέλος. 

   
      (2) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) και το εδάφιο (2) του  άρθρου 8, τα άρθρα 

9Α μέχρι 9ΚΘ και τα εδάφια (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10 
δεν εφαρμόζονται - 

   
   (α) Στην περίπτωση αιτήσεων χορήγησης διπλωματικού ή εδαφικού 

ασύλου, οι οποίες υποβάλλονται σε αντιπροσωπεία κράτους μέλους· 
 
   (β) σε σχέση με πρόσωπα που απολαύουν προσωρινής προστασίας 

δυνάμει του παρόντος Νόμου.». 
   

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων  
9Α μέχρι 9ΚΘ. 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 9 αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων 9Α μέχρι 9ΚΘ: 

 «Ενημέρωση. 9Α.-(1) Η Υπηρεσία Ασύλου εκδίδει ενημερωτικό φυλλάδιο, σε γλώσσα που 
κατανοεί ή ευλόγως εικάζεται ότι κατανοεί ο αιτητής, για την ενημέρωσή του 
αναφορικά με – 

 
  (α)  Τις παροχές που δικαιούται αναφορικά με τις συνθήκες υποδοχής του και τις 

ακολουθούμενες διαδικασίες για την πρόσβασή του στις παροχές αυτές 
δυνάμει του παρόντος Νόμου· 

 
  (β)  τις υποχρεώσεις προς τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται σε σχέση με τις 

συνθήκες υποδοχής του· 
 

  (γ)  τις οργανώσεις ή ομάδες προσώπων που παρέχουν ειδική νομική υποστήριξη 
και τις οργανώσεις οι οποίες δύνανται να συνδράμουν ή να ενημερώσουν τον 
αιτητή για τις υπάρχουσες συνθήκες υποδοχής του, συμπεριλαμβανομένης της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

  
       (2) Κατά την προσέλευση του αιτητή σε αρμόδια αρχή για κατάθεση αίτησης, ο 

υπεύθυνος στο χώρο υποβολής της αίτησης παρέχει στον αιτητή το ενημερωτικό 
φυλλάδιο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες 
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απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τις συνθήκες υποδοχής, οι οποίες δυνατό 
να παρέχονται προφορικώς ή γραπτώς σε γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως 
εικάζεται ότι κατανοεί ο αιτητής.  

   
       (3) Η Υπηρεσία Ασύλου διασφαλίζει ότι η ενημέρωση του αιτητή λαμβάνει χώρα 

κατά τα προβλεπόμενα στα εδάφια (1) και (2), μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία 
δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και για το 
σκοπό αυτό εκδίδει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές προς όλες τις 
υπεύθυνες για την παραλαβή αιτήσεων αρμόδιες αρχές και παρακολουθεί και 
συντονίζει την ορθή εφαρμογή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του εδάφιου 
(2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΘ και των εδαφίων (1Β), (2), (2Α), (2Β), 
(2Γ) (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10. 

  
 Έκδοση 

ταξιδιωτικών 
εγγράφων. 

9Β. Ο Διευθυντής, μετά από σύσταση του Προϊσταμένου, δύναται να χορηγεί σε 
αιτητή τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα, οσάκις ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί 
λόγοι οι οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία του αιτητή σε άλλο κράτος. 

   
 Διοικητικές 

διατυπώσεις. 
9Γ. Δεν επιτρέπεται η επιβολή περιττής ή δυσανάλογης υποχρέωσης υποβολής 

επίσημων εγγράφων ή άλλες διοικητικές διατυπώσεις στους αιτητές, για τη 
χορήγηση των δικαιωμάτων που αυτοί υπέχουν δυνάμει της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΘ και των 
εδαφίων (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10, απλώς και μόνο 
επειδή οι αιτητές ζητούν να τους παρασχεθεί διεθνής προστασία. 

   
 Διαμονή και 

ελευθερία 
διακίνησης.  

9Δ.-(1) Ο αιτητής έχει δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης και διαμονής στις 
ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. 

   
      (2) Ο αιτητής έχει δικαίωμα επιλογής του τόπου διαμονής του και υποχρέωση 

ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών για οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου διαμονής του 
σύμφωνα με το άρθρο 8. 

   
 Περιορισμοί  

στην 
ελεύθερη 
διακίνηση και 
διαμονή. 

9Ε.-(1) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 8 και από το άρθρο 9Δ, 
ο Υπουργός δύναται με απόφασή του- 

  (α)  Η οποία συνιστά κανονιστική διοικητική πράξη και δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας- 

 
  (i) να περιορίζει το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης των αιτητών σε 

ορισμένες από τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές, ή/και 
 

(ii) να αποφασίζει τον τόπο διαμονής των αιτητών, για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος ή δημόσιας τάξης∙ 

  
  (β)  η οποία συνιστά ατομική διοικητική πράξη και κοινοποιείται στον επηρεαζόμενο 

αιτητή - 
  
  (i) να περιορίζει το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης του συγκεκριμένου 

αιτητή σε ορισμένες από τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές, ή/και 

 
(ii) να καθορίζει τον τόπο διαμονής του συγκεκριμένου αιτητή, για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας τάξης ή, όταν είναι αναγκαίο, για 
την ταχεία επεξεργασία και την αποτελεσματική παρακολούθηση της 
αίτησής του. 

    
       (2) Σε περίπτωση περιορισμού των δικαιωμάτων ελεύθερης διακίνησης ή 

διαμονής σύμφωνα με το εδάφιο (1) - 
   
  (α)  Ο περιορισμός του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης σε ορισμένη περιοχή  

δεν πρέπει να θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και ούτε να 
παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την πρόσβαση των αιτητών σε όλα τα 
πλεονεκτήματα που παραχωρούνται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου 
(1) και του εδαφίου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΘ και των 
εδαφίων (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10∙  
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  (β)  ο Προϊστάμενος δύναται να αποφασίζει για τη χορήγηση άδειας προσωρινής 
απομάκρυνσης από τον καθοριζόμενο τόπο διαμονής ή διακίνησης, μετά από 
αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου κατά τον τύπο που αποφασίζεται από 
τον Προϊστάμενο, σε ατομική, αμερόληπτη και αντικειμενική βάση και, σε 
περίπτωση απορριπτικής εν όλω ή εν μέρει απόφασης, αυτή πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη: 

   
  Νοείται ότι, αιτητής δικαιούται να παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή 

δικαστήριο της Δημοκρατίας, εφόσον η παρουσία του είναι αναγκαία, χωρίς την 
έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης και ανεξάρτητα από το περιορισμό των 
δικαιωμάτων ελεύθερης διακίνησης ή διαμονής σύμφωνα με το εδάφιο (1). 

   
 Κράτηση 

αιτητών. 
  9ΣΤ.-(1) Απαγορεύεται η κράτηση αιτητή λόγω μόνο της ιδιότητάς του ως αιτητή, 

καθώς και η κράτηση ανήλικου αιτητή. 
   
  

 
 
 
 
 

 

(2) Εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εφικτό να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικά άλλα λιγότερο περιοριστικά εναλλακτικά μέτρα, όπως τα 
προβλεπόμενα στο εδάφιο (3), και εφόσον κρίνεται αναγκαίο και κατόπιν ατομικής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει γραπτό διάταγμα με 
το οποίο να θέτει υπό κράτηση αιτητή, μόνο για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους 
λόγους: 

  (α)  Για τη διαπίστωση της ταυτότητας ή της ιθαγένειας· 
  
 (β)  για να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα στα οποία 

βασίζεται η αίτηση, η απόκτηση των οποίων θα ήταν σε 
άλλη περίπτωση αδύνατη, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής του αιτητή· 

  
 (γ)  για να αποφασιστεί, στο πλαίσιο διαδικασίας, το 

δικαίωμα του αιτητή για είσοδο στο έδαφος· 
  
  

                         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(Ι) του 2001 

164(Ι) του 2001 
88(Ι) του 2002 

220(Ι) 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(Ι) 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. 

(δ)  όταν κρατείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής 
δυνάμει των άρθρων 18ΟΓ μέχρι 18ΠΘ του περί 
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, προκειμένου 
να προετοιμάζεται η επιστροφή ή/και να διεξάγεται η 
διαδικασία απομάκρυνσης, και ο Υπουργός τεκμηριώνει 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένου 
του γεγονότος ότι το πρόσωπο είχε ήδη την ευκαιρία 
πρόσβασης στη διαδικασία χορήγησης ασύλου, ότι 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι το πρόσωπο 
υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας, προκειμένου 
να καθυστερεί απλώς ή να εμποδίζει την εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής·  

 
   (ε)  όταν απαιτείται για την προστασία της εθνικής 

ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης· 
    
   (στ)  σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

604/2013. 
 

1128



      (3)  Ο Υπουργός δύναται, αντί να θέσει τον αιτητή υπό κράτηση, να του επιβάλει 
εναλλακτικά, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, 
ορισμένες υποχρεώσεις που στοχεύουν στην αποφυγή του κινδύνου διαφυγής, 
όπως - 

 
  (α) Τακτική εμφάνιση ενώπιον των αρχών της Δημοκρατίας, 
  
 (β) κατάθεση χρηματικής εγγύησης, 
  
 (γ) υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος, περιλαμβανομένου κέντρου 

φιλοξενίας, 
  
 (δ) επιτήρηση από επόπτη. 
   
       (4)(α) Η κράτηση αιτητή έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και διαρκεί μόνο για 

όσο διάστημα ισχύει λόγος κράτησης που προβλέπεται στο    εδάφιο (2). 
   
   (β) Οι διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται με λόγο κράτησης που προβλέπεται 

στο εδάφιο (2) εκτελούνται χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις των 
διοικητικών διαδικασιών που δεν μπορούν να αποδοθούν στο αιτητή δεν 
δικαιολογούν την συνέχιση της κράτησης. 

   
       (5) Το προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο διάταγμα παραθέτει τους πραγματικούς 

και νομικούς λόγους βάσει των οποίων εκδίδεται και αντίγραφό του επιδίδεται στον 
επηρεαζόμενο αιτητή. 

   
       (6)(α) Το διάταγμα κράτησης υπόκειται σε προσφυγή βάσει του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Άρθρου και υπό τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες το εν λόγω Άρθρο επιτρέπει τέτοια προσφυγή.  

   
  (β)(i) Η πρωτοβάθμια εκδίκαση προσφυγής, η οποία αναφέρεται στην 

παράγραφο (α), ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό και η δικαστική 
απόφαση εκδίδεται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εντός 
τεσσάρων (4) εβδομάδων από την καταχώριση της προσφυγής.  Προς 
επίτευξη της πιο πάνω προθεσμίας και ανεξαρτήτως οποιουδήποτε 
Διαδικαστικού Κανονισμού, το εκδικάζον δικαστήριο δύναται να δίνει 
ανάλογες οδηγίες για ταχεία ανταλλαγή των δικογράφων και των 
συνακόλουθων αγορεύσεων, ή/και δύναται να ακούει προφορικά τους 
διαδίκους αντί γραπτών αγορεύσεων. 

 
      (ii)  Η υποπαράγραφος (i) παύει να εφαρμόζεται σε περίπτωση έκδοσης 

Διαδικαστικών Κανονισμών από το Ανώτατο Δικαστήριο οι οποίοι 
διασφαλίζουν την εκδίκαση της προσφυγής όχι αργότερα από την 
προθεσμία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i). 

 
   
  (γ) Ο Υπουργός απολύει αμέσως τον επηρεαζόμενο υπό κράτηση αιτητή, 

εάν το διάταγμα κράτησής του ακυρωθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο 
βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος ή ανακληθεί από τον Υπουργό. 

   
       (7)(α)(i)   Η διάρκεια κράτησης βάσει του παρόντος άρθρου υπόκειται σε αίτηση 

για την έκδοση εντάλματος habeas corpus δυνάμει του Άρθρου 155.4 
του Συντάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Άρθρου. 

 
 

   (ii) Ο υπό κράτηση αιτητής δικαιούται να καταχωρίσει πέραν της μίας 
αίτησης η οποία αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), ιδίως όταν η 
κράτηση είναι παρατεταμένης διάρκειας ή όταν προκύπτουν σχετικές 
περιστάσεις ή όταν νέα στοιχεία καθίστανται διαθέσιμα τα οποία 
ενδέχεται να επηρεάζουν τη νομιμότητα της διάρκειας της κράτησης.  

   
 (β)(i) Η πρωτοβάθμια εκδίκαση της αίτησης, η οποία αναφέρεται την 

παράγραφο (α), ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό και η δικαστική 
απόφαση εκδίδεται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εντός 
τριών (3) εβδομάδων από την καταχώριση της αίτησης. Το εκδικάζον 
δικαστήριο δίνει τις αναγκαίες εκείνες οδηγίες προς επιτάχυνση της 
όλης διαδικασίας. 
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      (ii) Η υποπαράγραφος (i) παύει να εφαρμόζεται σε περίπτωση έκδοσης 
Διαδικαστικών Κανονισμών από το Ανώτατο Δικαστήριο οι οποίοι 
διασφαλίζουν την εκδίκαση της προσφυγής όχι αργότερα από την 
προθεσμία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i). 

   
      (γ) Ο Υπουργός απολύει αμέσως τον επηρεαζόμενο υπό κράτηση αιτητή, εάν 

η αίτησή του, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α), γίνει δεκτή από το 
Ανώτατο Δικαστήριο. 

  
  

 
 
 

165(Ι) του 2002 
  22(Ι) του 2005 
  77(Ι) του 2005 
  43(Ι) του 2006 
132(Ι) του 2009 
172(Ι) του 2011 
    8(Ι) του 2012 

64(Ι) του 2014 
105(Ι) του 2014 
140(Ι) του 2014 

20(Ι) του 2015 
173(Ι) του 2015. 

     (8) Ο Υπουργός ενημερώνει αμέσως και γραπτώς κάθε υπό κράτηση αιτητή, σε 
γλώσσα που ο τελευταίος είτε κατανοεί είτε εύλογα θεωρείται ότι κατανοεί, για τους 
λόγους κράτησης, για τις δικαστικές διαδικασίες που αναφέρονται στα εδάφια (6) και 
(7) και για τη δυνατότητα αίτησης περί δωρεάν νομικής αρωγής και εκπροσώπησης 
στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών σύμφωνα με τον περί Νομικής Αρωγής Νόμο. 

   (9)(α) Η κράτηση αιτητών λαμβάνει χώρα κατά κανόνα σε ειδικές εγκαταστάσεις 
κράτησης. Όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί διαμονή σε ειδικές εγκαταστάσεις 
κράτησης και υποχρεωτικά χρησιμοποιείται σωφρονιστικό ίδρυμα, οι υπό κράτηση 
αιτητές κρατούνται χωριστά από τους κρατουμένους του κοινού δικαίου και ισχύουν οι 
συνθήκες κράτησης που προβλέπονται στον παρόν άρθρο. 

   
  (β) Στο μέτρο του δυνατού, οι υπό κράτηση αιτητές κρατούνται χωριστά από άλλους 

υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση. Όταν αυτό δεν είναι 
δυνατό, εφαρμόζονται στους υπό κράτηση αιτητές οι συνθήκες κράτησης που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

   
    (10) Οι υπό κράτηση αιτητές έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους. 
   
    (11)(α) Πρόσωπα που εκπροσωπούν την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 

για τους Πρόσφυγες  δικαιούνται να επικοινωνούν και να επισκέπτονται υπό κράτηση 
αιτητή σε συνθήκες που σέβονται τα δικαιώματα ιδιωτικού βίου. 

   
    (β) Η παράγραφος (α) εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε κάθε οργάνωση που εργάζεται 

στη Δημοκρατία εξ’ ονόματος της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες βάσει συμφωνίας με τις αρχές της Δημοκρατίας. 

   
      (12)(α) Μέλη της οικογένειας, νομικοί σύμβουλοι ή συνήγοροι και πρόσωπα που 

εκπροσωπούν συναφείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που αναγνωρίζονται διά νόμου 
ή από τις αρχές της Δημοκρατίας, δικαιούνται να επικοινωνούν και να επισκέπτονται 
τους υπό κράτηση αιτητές σε συνθήκες που σέβονται τα δικαιώματα ιδιωτικού βίου. 
  

 (β) Η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, υπό τον έλεγχο της οποίας 
υπάγεται η εγκατάσταση κράτησης στην οποία βρίσκεται ο υπό κράτηση αιτητής, με 
γραπτή απόφασή της δύναται να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης στην 
εγκατάσταση κράτησης το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο (α), όταν κρίνει αυτόν 
τον περιορισμό αντικειμενικά απαραίτητο για την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη 
διοικητική διαχείριση της εγκατάστασης κράτησης, εφόσον η εν λόγω πρόσβαση δεν 
περιορίζεται υπερβολικά ούτε καθίσταται αδύνατη.  

 
      (13) Η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, υπό τον έλεγχο της 

οποίας υπάγεται η εγκατάσταση κράτησης στην οποία βρίσκεται ο υπό κράτηση 
αιτητής, παρέχει συστηματικά πληροφορίες στον υπό κράτηση αιτητή οι οποίες 
επεξηγούν τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην εγκατάσταση και παραθέτουν 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε γλώσσα την οποία είτε κατανοεί είτε ευλόγα 
θεωρείται ότι κατανοεί. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Αστυνομία ή άλλη 
αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η κλειστή 
περιοχή στην οποία βρίσκεται ο υπό κράτηση αιτητής, δύναται να παρεκκλίνει από 
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την υποχρέωση αυτή για εύλογη περίοδο, η οποία είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, 
σε περίπτωση που ο αιτητής κρατείται σε ζώνη διέλευσης.  

 
      (14) Σε περίπτωση κράτησης ευάλωτων αιτητών και αιτητών με ειδικές ανάγκες 

υποδοχής - 
 
  (α)  Η υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας των προαναφερόμενων 

προσώπων, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των αρχών της Δημοκρατίας∙ 
  
 (β)  η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, υπό τον έλεγχο της 

οποίας υπάγεται η εγκατάσταση κράτησης στην οποία βρίσκεται το 
προαναφερόμενο πρόσωπο, διασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση και 
επαρκή υποστήριξή του, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή του, 
συμπεριλαμβανόμενης της υγείας του. 

   
       (15) Στις οικογένειες υπό κράτηση παρέχεται χωριστό κατάλυμα το οποίο 

εξασφαλίζει επαρκή σεβασμό της ιδιωτικής ζωής. 
   
       (16)  Οι υπό κράτηση γυναίκες αιτήτριες στεγάζονται χωριστά από τους άντρες 

αιτητές, εκτός εάν αυτοί αποτελούν μέλη της οικογένειάς τους και εάν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους: 
 

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τη χρήση 
κοινόχρηστων χώρων που έχουν σχεδιαστεί για ψυχαγωγικές ή κοινωνικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης γευμάτων. 

   
  

 
 
 
 
 

     (17) Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και για εύλογη χρονική περίοδο, η 
οποία είναι όσο το δυνατό συντομότερη, η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή της 
Δημοκρατίας, υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η κλειστή περιοχή στην οποία 
βρίσκεται ο υπό κράτηση αιτητής, δύναται να παρεκκλίνει από το εδάφιο (15) και 
από το εδάφιο (16), σε περίπτωση που ο υπό κράτηση αιτητής κρατείται σε ζώνη 
διέλευσης. 
 

       (18) Σε περίπτωση που ο Υπουργός ενεργεί σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), 
αναφορικά με συγκεκριμένο αιτητή, ταυτόχρονα ανακαλεί τυχόν ισχύον διάταγμα το 
οποίο είχε εκδώσει δυνάμει του άρθρου 14 ή/και 18Π του περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως Νόμου αναφορικά με τον ίδιο αιτητή. 

   
       (19) Υπό κράτηση αιτητής δικαιούται να προσέρχεται με τη συνοδεία της 

Αστυνομίας - 
   
  (α) Στο Διοικητικό Δικαστήριο, σε περίπτωση που - 
  
  (i) Ο αιτητής χειρίζεται προσωπικά και άνευ δικηγόρου την προσφυγή του η 

οποία αναφέρεται στο εδάφιο (6), ή 
 
(ii) το Διοικητικό Δικαστήριο επιτρέψει στον αιτητή ή τον διατάξει να 

καταθέσει ενώπιόν του ως μάρτυρας∙ και 
 

  (β) στο Ανώτατο Δικαστήριο, για τους σκοπούς αίτησής του για την έκδοση 
εντάλματος habeas corpus αναφορικά με την κράτησή του, κατά τα 
προβλεπόμενα στο εδάφιο (7). 

    
 Ιατρικές 

εξετάσεις.  
Πίνακας III. 

9Ζ.-(1) Με την παραλαβή της βεβαίωσης υποβολής αίτησης, ο αιτητής παραπέ-
μπεται από τον υπεύθυνο του χώρου υποβολής της αίτησης σε νοσηλευτικό ίδρυμα, 
για την υποβολή του στις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται στον Πίνακα IIΙ. 

   
       (2) Ο αιτητής υποχρεούται να παρουσιάζεται για υποβολή στις πιο πάνω 

αναφερόμενες ιατρικές εξετάσεις εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της βεβαίωσης υποβολής αίτησης και να επιδεικνύει τη βεβαίωση αυτή 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, εάν υπάρχει. 

   
       (3) Οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιούνται ατελώς. 

 
       (4) Με την παραλαβή των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων, ο αιτητής 

παρουσιάζεται εκ νέου στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τελική αξιολόγηση της υγείας του 
και ετοιμάζεται σχετική έκθεση από τον εξετάζοντα ιατρό. 
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138(Ι) του 2001 
   37(Ι)του 2003 

105(I) του 2012. 

     (5) Τα συνολικά αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και η έκθεση του ιατρού 
παραδίδονται στον αιτητή. Ο αιτητής οφείλει να παραδώσει τα εν λόγω 
αποτελέσματα και έκθεση στο Κλιμάκιο. Με την επιφύλαξη του περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και αφού 
εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η ρητή συγκατάθεση του αιτητή, το Κλιμάκιο 
κοινοποιεί τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων σε σφραγισμένο φάκελο 
στην Υπηρεσία Ασύλου. 

   
       (6) Το Υπουργείο Υγείας είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των εδαφίων (1) 

έως (4) και της πρώτης πρότασης του εδαφίου (5). 
   
 Πρόσβαση σε 

μαθητεία και 
εκπαίδευση 
ανηλίκων.  

9Η.-(1) Ανήλικοι αιτητές και ανήλικα τέκνα αιτητών έχουν πρόσβαση στη 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 
με αυτές που ισχύουν για τους πολίτες της Δημοκρατίας, ενόσω δεν είναι εκτελεστό 
οποιοδήποτε μέτρο απομάκρυνσης κατ’ αυτών των ιδίων ή των γονέων τους. Η 
προαναφερόμενη εκπαίδευση δυνατό να παρέχεται σε κέντρο φιλοξενίας.  

   
       (2) Το δικαίωμα ανήλικων αιτητών ή ανήλικων τέκνων αιτητών για 

παρακολούθηση δευτεροβάθμιων σπουδών δεν επηρεάζεται από την ενηλικίωσή 
τους. 

   
       (3)(α) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση 

παρέχεται άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών από την 
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης από τον ανήλικο ή εξ’ ονόματος αυτού. 

   
  

 
 
 
113(Ι) του 1999 

69(I) του 2001 
87(Ι) του 2014. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
4.5.2001 
6.12.2013. 

 (β) Σε περίπτωση που η πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως 
προβλέπεται στο εδάφιο (1), είναι αδύνατη λόγω της ειδικής κατάστασης του 
ανηλίκου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
διευθετούν την εφαρμογή άλλων κατάλληλων εκπαιδευτικών ρυθμίσεων σύμφωνα 
με τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο και με τους 
περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς του 2001 
και του 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

      (4) Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, παρέχονται στους ανηλίκους προπαρασκευαστικά 
μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων γλωσσικών μαθημάτων, για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης και συμμετοχής τους στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως  
προβλέπεται στο παρόν άρθρο. 

   
      (5) Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου είναι το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

   
 Πρόσβαση 

των αιτητών 
στην αγορά 
εργασίας. 

 

 9Θ.-(1)(α) Με την παρέλευση της χρονικής περιόδου η οποία προβλέπονται στην 
παράγραφο (β), εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης και η καθυστέρηση 
αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί στο αιτητή, ο αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας.  

   
   (β) Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) αρχίζει από την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και λήγει εννέα (9) μήνες από την εν λόγω 
ημερομηνία: 

   
  Νοείται ότι, ο Υπουργός, με απόφασή του την οποία λαμβάνει μετά από 

διαβούλευσή του με τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και η οποία συνιστά κανονιστική διοικητική πράξη και η οποία δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ορίσει ότι η εν λόγω χρονική 
περίοδος λήγει σε διάστημα συντομότερο των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης. 

   
    (2)(α) Ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 

διάταγμά του το οποίο – 
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  (i) εκδίδει μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό, 
 
(ii) συνιστά κανονιστική διοικητική πράξη, και 
 
(iii) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

   
  δύναται να θέτει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) δικαίωμα σε όρους και 

προϋποθέσεις που δεν θίγουν την ουσιαστική πρόσβαση των αιτητών στην αγορά 
εργασίας. 

   
 (β) Το  προβλεπόμενο  στην παράγραφο (α) διάταγμα δύναται να προβλέπει 

όρους και προϋποθέσεις που να διασφαλίζουν την προτεραιότητα πρόσβασης των 
ακόλουθων προσώπων στην αγορά εργασίας, έναντι των αιτητών: 

   
   (i) Των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 
(ii) των υπηκόων των κρατών που είναι μέρη της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, 
 
(iii) των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από 

την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. 
   
      (3)  Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) δικαίωμα εργασίας - 
    
  (α) Δεν επηρεάζεται από την καταχώριση, δυνάμει του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος, προσφυγής κατά αρνητικής απόφασης του Προϊσταμένου, η 
οποία προσφυγή τυχόν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα· 

 
  (β)    τερματίζεται - 
 
      (i) με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για άσκηση προσφυγής 

δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, κατά αρνητικής απόφασης 
του Προϊσταμένου, ή 

 
   (ii) με την κοινοποίηση στον αιτητή απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου 

η οποία απορρίπτει τυχόν προσφυγή του δυνάμει του Άρθρου 146 του 
Συντάγματος κατά αρνητικής απόφασης του Προϊσταμένου. 

   
       (4)(α) Διαπράττει ποινικό αδίκημα αιτητής που απασχολείται κατά παράβαση του 

παρόντος άρθρου ή/και διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (€2.000) ευρώ ή σε αμφότερες 
τις ποινές. 

   
   (β) Διαπράττει ποινικό αδίκημα εργοδότης που απασχολεί αιτητή κατά παράβαση 

του παρόντος άρθρου ή/και διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οχτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) ή σε 
αμφότερες τις ποινές. 

   
 Επαγγελματική 

κατάρτιση.  
9Ι.-(1) Η πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση του αιτητή που συνδέεται με 

σύμβαση απασχόλησης επιτρέπεται, εφόσον ο αιτητής έχει πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 9Θ. 

   
       (2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται, με απόφασή του η οποία συνιστά κανονιστική 
διοικητική πράξη και η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να επιτρέπει σε αιτητές πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση, 
ανεξαρτήτως του αν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 
 

 Γενικοί 
κανόνες για 
την κάλυψη 
των υλικών 
συνθηκών 
υποδοχής 
των αιτητών. 

9ΙΑ.-(1) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παρέχουν υλικές συνθήκες 
υποδοχής σε αιτητές οι οποίοι διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές, ώστε να εξασφαλίζουν σε αυτούς επαρκές βιοτικό επίπεδο, 
ικανό να διασφαλίζει τη συντήρησή τους και να προστατεύει τη σωματική και ψυχική 
τους υγεία.  
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       (2) Κατά την υποβολή της αίτησης, ο υπεύθυνος του χώρου υποβολής της 
αίτησης παραπέμπει τον αιτητή στο κατά τόπο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο 
Ευημερίας. 

   
       (3) Με την επίδειξη της βεβαίωσης υποβολής αίτησης, ο αιτητής δικαιούται να 

υποβάλει αίτημα για παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής στον τύπο που 
αποφασίζεται από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.   

   
       (4) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποφασίζουν, σε ατομική βάση, την 

απόρριψη εν όλω ή εν μέρει αιτήματος παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής και τη 
διακοπή εν όλω ή εν μέρει της παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής, εφόσον 
τεκμηριώνουν ότι αιτητής- 

    
  (α)  Διαθέτει, παραδείγματος χάριν επειδή έχει εργαστεί επί εύλογο χρονικό 

διάστημα, επαρκείς πόρους που καθιστούν δυνατή τη συντήρησή του και του 
διασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο από άποψη υγείας∙ ή 

 
 (β)  παραβαίνει απόφαση του Υπουργού η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9Ε και 

αφορά τον τόπο διαμονής του αιτητή, με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) 
του εδαφίου (2) του ίδιου άρθρου. 

  
 
 

 
 

     (5) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας μεριμνούν ώστε να επιτυγχάνεται το 
βιοτικό επίπεδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και στην ειδική περίπτωση των 
ευάλωτων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 9ΚΓ, καθώς και στην περίπτωση των 
προσώπων που τελούν υπό κράτηση. 

 Τρόπος  
παροχής  
υλικών 
συνθηκών 
υποδοχής.  

9ΙΒ.-(1) Ανεξάρτητα από το άρθρο 9ΙΑ, οι υλικές συνθήκες υποδοχής οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο (β) του ορισμού του όρου «υλικές συνθήκες 
υποδοχής» στο εδάφιο (1) του άρθρου 2, προσφέρονται σε είδος ή/και υπό τη 
μορφή δελτίων: 

  Νοείται ότι, όταν η προσφορά σε είδος ή/και υπό  τη μορφή δελτίων δεν είναι 
εφικτή, οι υλικές συνθήκες υποδοχής δύναται να προσφέρονται υπό τη μορφή 
οικονομικού βοηθήματος. 

   
       (2) Όταν υλικές συνθήκες υποδοχής προσφέρονται υπό τη μορφή οικονομικού 

βοηθήματος ή/και υπό τη μορφή δελτίων- 
 

  (α)  Το ποσό τους προσδιορίζεται σύμφωνα με το επίπεδο ή τα επίπεδα που έχουν 
καθοριστεί για να εξασφαλίζουν επαρκές βιοτικό επίπεδο στους Κύπριους 
πολίτες δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας· και 

  
 (β)  επιτρέπεται να παρέχεται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από ότι στους Κύπριους 

πολίτες, ειδικότερα όταν οι υλικές συνθήκες υποδοχής παρέχονται εν μέρει σε 
είδος ή στην περίπτωση που τα εν λόγω επίπεδα, που παρέχονται στους 
Κύπριους πολίτες, αποσκοπούν στο να τους εξασφαλίσουν βιοτικό επίπεδο 
υψηλότερο από αυτό που προβλέπεται για τους αιτητές διά του παρόντος 
Νόμου. 

    
 Ιατροφαρμα-

κευτική 
περίθαλψη.  

9ΙΓ.-(1) Με την επίδειξη βεβαίωσης υποβολής αίτησης, ο αιτητής, ο οποίος 
διαμένει στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και ο 
οποίος δεν διαθέτει επαρκείς πόρους,  δικαιούται-  

    
  (α) Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλα τα δημόσια ιατρικά ιδρύματα, η 

οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πρώτες βοήθειες και την αναγκαία θεραπεία 
ασθενειών και σοβαρών ψυχικών διαταραχών∙ και 

 
 (β)  δωρεάν παροχή της απαραίτητης ιατρικής ή άλλης συνδρομής, 

συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της κατάλληλης ψυχιατρικής 
περίθαλψης, προκειμένου για αιτητή με ειδικές ανάγκες υποδοχής. 

   
       (2) Το Υπουργείο Υγείας αποφασίζει σε ατομική βάση την απόρριψη εν όλω ή εν 

μέρει αιτήματος για την παροχή της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) περίθαλψης 
ή/και συνδρομής και τη διακοπή εν όλω ή εν μέρει της παροχής της προβλεπόμενης 
στο εδάφιο (1)  περίθαλψης ή/και συνδρομής, εφόσον τεκμηριώσει ότι ο αιτητής 
διαθέτει, παραδείγματος χάριν επειδή έχει εργαστεί επί εύλογο χρονικό διάστημα, 
επαρκείς πόρους που να καθιστούν δυνατή τη συντήρησή του και να του 
διασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο από απόψεως υγείας. 
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       (3) Τεκμαίρεται μαχητώς ότι δεν έχει επαρκείς πόρους αιτητής που διαμένει σε 
κέντρο φιλοξενίας ή είναι λήπτης υλικών συνθηκών υποδοχής από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας. 

    
 Στέγαση. 9ΙΔ.-(1) Σε περίπτωση που η στέγαση παρέχεται σε είδος, αυτή λαμβάνει μία από 

τις ακόλουθες μορφές ή αποτελεί συνδυασμό αυτών: 
   
  (α) Χώρο που χρησιμοποιείται προς το σκοπό της στέγασης των αιτητών κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης αίτησης που υποβάλλεται στα σύνορα ή σε ζώνες 
διέλευσης∙ 

 
  (β) κέντρα φιλοξενίας που εξασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο∙ 
 
  (γ) ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα, ξενοδοχεία ή άλλους χώρους προσαρμο-

σμένους για τη στέγαση των αιτητών. 
   
  (2)  Σε περίπτωση που αιτητής ή μέλος της οικογένειάς του, κατά την υποβολή της 

αίτησης, ενημερώνει τον υπεύθυνο στο χώρο υποβολής της αίτησης ότι δεν 
διαθέτουν ή/και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν κατάλληλη στέγη άμεσα, ο εν 
λόγω υπεύθυνος ενημερώνει πάραυτα την Υπηρεσία Ασύλου για τις δέουσες 
ενέργειες. 

   
  (3) Σε περίπτωση παροχής στέγασης σε αιτητή, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν, 

στο μέτρο του δυνατού και με τη σύμφωνη γνώμη του αιτητή, τα κατάλληλα μέτρα 
για τη διατήρηση της ενότητας της οικογένειάς του η οποία βρίσκεται στις 
ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. 

   
      (4) Η Υπηρεσία Ασύλου αποφασίζει για τη μορφή της στέγασης η οποία 

παρέχεται σε είδος. Σε περίπτωση που αποφασίζεται η παροχή στέγασης σε είδος, 
μερικώς ή ολικώς, υπό τη μορφή που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ή/και (γ) 
του εδαφίου (1) - 

   
  (α)  Η Υπηρεσία Ασύλου κοινοποιεί την εν λόγω απόφαση στις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας, και 
  
 (β)  οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας υλοποιούν την εν λόγω απόφαση στην 

έκταση που αφορά στέγαση σε είδος υπό την προαναφερόμενη μορφή. 
   
       (5) Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να εκχωρεί την αρμοδιότητα λήψης απόφασης 

δυνάμει του εδαφίου (4) σε λειτουργό άλλης αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι η εν 
λόγω αρχή συναινεί. 

   
       (6) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 9ΣΤ ως προς τις συνθήκες κράτησης, σε 

περίπτωση που αποφασίζεται η παροχή στέγασης υπό τη μορφή που προβλέπεται 
στην παράγραφο (α), (β) ή/και (γ) του εδαφίου (1), οι αρμόδιες αρχές  μεριμνούν 
ώστε - 

 
  (α)  Να εξασφαλίζεται στους αιτητές η προστασία της οικογενειακής τους ζωής∙ 
  

(β)  οι αιτητές να έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με συγγενείς, νομικούς 
συμβούλους ή συνηγόρους, εκπροσώπους της Υπάτης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλες σχετικές εθνικές, διεθνείς και 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς∙ 

 
  (γ)  για σκοπούς παροχής συνδρομής στους αιτητές, να παρέχεται πρόσβαση στα 

μέλη της οικογένειας, στους συνηγόρους ή νομικούς συμβούλους, στους 
εκπροσώπους της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες και στις σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες 
αναγνωρίζονται διά νόμου ή από τις αρχές της Δημοκρατίας· περιορισμοί στην 
πρόσβαση αυτή επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνο για λόγους που σχετίζονται 
με την ασφάλεια του χώρου και των αιτητών. 

 
       (7) Σε περίπτωση παροχής στέγασης σε αιτητή, υπό τη μορφή που προβλέπεται 

στην  παράγραφο (α) ή/και (β)  του εδαφίου (1), οι αρμόδιες αρχές - 
 

  (α)  Λαμβάνουν υπόψη  ιδιαίτερα ζητήματα σχετικά με το φύλο και την ηλικία, 
καθώς και την κατάσταση ευάλωτων προσώπων∙ 
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 (β)  λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή βιαιοπραγιών και της βίας που 
έχει σχέση με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής 
κακοποίησης και παρενόχλησης στους χώρους  και στα κέντρα φιλοξενίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο (α) και (β) του εδαφίου (1)∙ 

    
  (γ)  μεριμνούν ώστε οι ανήλικοι να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών και των ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων που αρμόζουν στην ηλικία τους, εντός των χώρων και των 
κέντρων φιλοξενίας που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του 
εδαφίου (1), καθώς και σε δραστηριότητες ανοικτού χώρου. 

   
       (8) Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν όσο το δυνατό περισσότερο ότι οι 

εξαρτώμενοι ενήλικοι αιτητές με ειδικές ανάγκες υποδοχής στεγάζονται μαζί με τους 
στενούς ενήλικες συγγενείς οι οποίοι ευρίσκονται ήδη στις ελεγχόμενες από την 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και οι οποίοι έχουν την ευθύνη τους 
σύμφωνα με το νόμο ή την πρακτική. 

   
       (9) Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι η μεταφορά των αιτητών, από ένα χώρο 

στέγασης σε άλλο, πραγματοποιείται μόνο όταν είναι αναγκαία. Σε τέτοια 
περίπτωση, παρέχεται στους αιτητές η δυνατότητα να ενημερώνουν τους νομικούς 
τους συμβούλους ή συνηγόρους για τη μεταφορά και τη νέα τους διεύθυνση. 

   
 Αρμόδια 

αρχή για τα 
κέντρα 
φιλοξενίας. 

9ΙΕ.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2Β) του άρθρου 
10, η Υπηρεσία Ασύλου έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη παραπομπή και τη 
λήξη της φιλοξενίας αιτητών σε κέντρο φιλοξενίας, την οποία αρμοδιότητα δύναται 
να εκχωρεί σε λειτουργό άλλης αρμόδιας αρχής υπό την προϋπόθεση ότι η εν 
λόγω αρχή συναινεί. 
 

  
 
12(Ι) του 2006 
91(Ι) του 2010 
40(Ι) του 2011 

176(Ι) του 2011 
75(Ι) του 2012 

73(Ι) του 2016. 

     (2) Η Υπηρεσία Ασύλου είναι η αρμόδια αρχή για τη λειτουργία κέντρων 
φιλοξενίας, δύναται όμως να εκμισθώνει υπηρεσίες άλλων οργανισμών για τη 
διαχείριση της λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας σύμφωνα με τον περί του 
Συντονισμού  των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο και των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Κανονισμών.  

       (3) Ανεξάρτητα από την εκμίσθωση υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (2), η 
Υπηρεσία Ασύλου οφείλει να επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των κέντρων 
φιλοξενίας και την ορθή εφαρμογή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του 
εδάφιου (2) των άρθρων 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΘ και των εδαφίων (1Β), (2), 
(2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10 και για το σκοπό αυτό δύναται να 
εκδίδει συστάσεις και οδηγίες προς τους υπεύθυνους οργανισμούς για τη 
διαχείριση της λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας, ως προς την καλύτερη 
λειτουργία αυτών των κέντρων. 

   
 Γενικές αρχές 

που διέπουν 
τη λειτουργία 
κέντρου 
φιλοξενίας. 

9ΙΣΤ.-(1) Η λειτουργία κέντρου φιλοξενίας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 
 
 

  (α)  Την εξασφάλιση στους αιτητές επαρκούς βιοτικού επιπέδου, το οποίο να 
διασφαλίζει τη συντήρησή τους και να προστατεύει τη σωματική και ψυχική 
τους υγεία∙ 

 
 (β)  τη στέγαση ανύπανδρων γυναικών και ανδρών σε ξεχωριστά καταλύματα∙ 
  
 (γ)  την απαγόρευση παραπομπής ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών∙ 
  
 (δ)  την προσωρινότητα της διαμονής των αιτητών μέχρι τη δημιουργία των 

απαραίτητων συνθηκών για τη διαμονή τους εκτός του κέντρου φιλοξενίας·  
    
  (ε)  την ελεύθερη διακίνηση των αιτητών από και προς το κέντρο φιλοξενίας. 

  
      (2) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), ο Προϊστάμενος 

δύναται να παραπέμπει για φιλοξενία σε κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτο ανήλικο 
αιτητή ηλικίας δεκαέξι (16) ετών ή άνω, εφόσον – 
 

   

1136



 (α)  Διασφαλίζεται η διαμονή του σε ξεχωριστό κατάλυμα από αυτά των ενήλικων 
αιτητών∙ και 

  
 (β)  διασφαλίζεται η εφαρμογή του άρθρου 9ΚΓ∙ και 
  
 (γ)  οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εξετάζουν τις συνθήκες υποδοχής στο 

κέντρο φιλοξενίας και εγκρίνουν τη φιλοξενία του ασυνόδευτου ανήλικου 
αιτητή∙ και 

  
 (δ)  είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του ασυνόδευτου ανήλικου αιτητή, όπως 

προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9ΚΕ. 
 
 Κανόνες 

λειτουργίας 
κέντρων 
φιλοξενίας. 

9ΙΖ.-(1) Τα κέντρα φιλοξενίας διέπονται τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας: 

  (α) Η Υπηρεσία Ασύλου παραχωρεί στους αιτητές σε μηνιαία βάση επίδομα, το ύψος 
του οποίου καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση 
άμεσων προσωπικών τους αναγκών: 

 
  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
14.8.2013. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
30.12.2005, 
20.3.2009, 
12.7.2013. 

      Νοείται ότι, έως ότου τέτοιο διάταγμα εκδοθεί, ισχύει το διάταγμα που 
εκδόθηκε δυνάμει της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 
20 των περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμών του 2005 
έως 2013, παρά την κατάργηση των εν λόγω Κανονισμών·  

  (β)  παραχωρούνται υλικά για πρόγευμα και δύο έτοιμα γεύματα την ημέρα, 
σύμφωνα με τις διατροφικές ιδιαιτερότητες των αιτητών· 

  
 (γ)  παρέχεται δωρεάν μεταφορά προς τα αστικά κέντρα το πρωί και από τα αστικά 

κέντρα προς τα κέντρα φιλοξενίας το απόγευμα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
αναγκαία ή επείγουσα υπό τις περιστάσεις διακίνηση· 

  
 (δ)  παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από νοσηλευτικό ίδρυμα, καθώς και 

από κάθε άλλη κρατική νοσηλευτική μονάδα, η οποία περίθαλψη καθίσταται 
αναγκαία υπό τις περιστάσεις· 

  
 (ε)  οι αιτητές οφείλουν να - 
   
   (i) διατηρούν τα δωμάτιά τους και τους κοινόχρηστους χώρους των 

κέντρων φιλοξενίας καθαρούς· και 
 
(ii) μη φιλοξενούν πρόσωπα τα οποία δεν δικαιούνται να διαμένουν στο 

κέντρο φιλοξενίας· και 
 
(iii)  συμμορφώνονται με τους εσωτε-ρικούς κανονισμούς λειτουργίας 

του κέντρου φιλοξενίας που αφορούν την ομαλή λειτουργία και την 
τήρηση της τάξης σε αυτό. 

 
       (2) Οι αιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαχείριση των υλικών μέσων και 

των άυλων παραμέτρων της ζωής στο κέντρο φιλοξενίας, μέσω συμβουλευτικής 
επιτροπής ή αντιπροσωπευτικού συμβουλευτικού οργάνου των διαμενόντων, το 
οποίο συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης του κέντρου φιλοξενίας. 

   
 Συνδρομή 

άλλων 
υπηρεσιών. 

9ΙΗ. Με στόχο τη συντομότερη απεξάρτηση των αιτητών από το κέντρο 
φιλοξενίας, η Υπηρεσία Ασύλου μεριμνά ώστε οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 
καθώς και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, να 
παρέχουν στους αιτητές - 
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  (α)  Ενημέρωση και στήριξη αναφορικά με την εξεύρεση κατάλληλης στέγης 
και εργασίας, όπου αυτό είναι απαραίτητο· 

  
 (β)  στήριξη αναφορικά με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν· 
  
 (γ)  στήριξη για την οργάνωση της κοινωνικής τους ζωής, τη συμβουλευτική 

καθοδήγησή τους και τον προγραμματισμό των μελλοντικών τους 
ενεργειών. 

   
 Λήξη της 

φιλοξενίας  
σε κέντρο 
φιλοξενίας. 

9ΙΘ.-(1) Η λήξη της φιλοξενίας σε κέντρο υποδοχής ή/και φιλοξενίας 
αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

  (α)  Με την οικειοθελή αποχώρηση του αιτητή, εφόσον έχει εξασφαλίσει άλλες 
κατάλληλες συνθήκες στέγασης με δικούς του πόρους· 

  
 (β)  με τη πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την παραπομπή του αιτητή σε 

κέντρο φιλοξενίας, σε περίπτωση που το κέντρο φιλοξενίας είναι υπερπλήρες 
και είναι απαραίτητη η παραπομπή νέων αιτητών· 

  
 (γ)  λόγω επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων από τον αιτητή των κανόνων 

λειτουργίας κέντρου φιλοξενίας, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις του προσωπικού κέντρου φιλοξενίας· 

    
  (δ)  λόγω ιδιαίτερα βίαιης συμπεριφοράς του αιτητή είτε προς το προσωπικό 

κέντρου φιλοξενίας είτε προς άλλους αιτητές: 
    
       Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (β), (γ) και 

(δ), οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παρέχουν στον αιτητή υλικές συνθήκες 
υποδοχής δυνάμει του άρθρου 9ΙΕ. 

   
       (2) Αιτητής, ο οποίος αποχωρεί από κέντρο φιλοξενίας, ενημερώνει γραπτώς την 

Υπηρεσία Ασύλου, αναφέροντας συγχρόνως και τη νέα διεύθυνσή του. 
   
 Προσωπικό  

των κέντρων 
φιλοξενίας. 

9Κ. Το προσωπικό των κέντρων φιλοξενίας διαθέτει κατάλληλη κατάρτιση 
αναφορικά με τις ανάγκες των αιτητών, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, 
αλλά και των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9ΚΓ, και 
δεσμεύεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας αναφορικά με οποιεσδήποτε 
πληροφορίες τις οποίες γνωρίζει ως εκ της άσκησης των καθηκόντων του σύμφωνα 
με το άρθρο 31Β. 

   
 Διαφοροποι-

ημένες 
συνθήκες 
υποδοχής.  

9ΚΑ.-(1) Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος με απόφασή 
του δύναται κατ’ εξαίρεση να καθιστά εφαρμοστέες υλικές συνθήκες υποδοχής οι 
οποίες είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στα εδάφια (1), (6), (8) και (9) του 
άρθρου 9ΙΔ, στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 9ΙΔ, στις 
παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9ΙΣΤ, στο εδάφιο (2) του 
άρθρου 9ΙΖ και στο άρθρο 9Κ, για εύλογη χρονική περίοδο η οποία είναι όσο το 
δυνατό συντομότερη, σε περίπτωση που - 

   
 (α)  Απαιτείται εκτίμηση των ειδικών αναγκών του αιτητή, σύμφωνα με το άρθρο 

9ΚΔ∙ ή 
  
 (β)  έχουν εξαντληθεί προσωρινά οι συνήθεις διαθέσιμες δυνατότητες στέγασης.  
   
       (2) Οι διαφοροποιημένες συνθήκες υποδοχής καλύπτουν σε κάθε περίπτωση τις 

βασικές ανάγκες και, σε περίπτωση που αποφασίζονται διαφοροποιημένες 
συνθήκες υποδοχής για το λόγο που αναφέρεται- 
 

  (α)  Στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), οι συνθήκες αυτές κοινοποιούνται 
γραπτώς στον επηρεαζόμενο αιτητή, εξηγώντας τους λόγους για τις 
διαφοροποιημένες αυτές συνθήκες υποδοχής, καθώς και το χρονικό διάστημα 
για το οποίο αυτές ισχύουν· 

  
 (β)  στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), οι συνθήκες αυτές δημοσιεύονται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με γνωστοποίηση του Προϊστάμενου, η 
οποία καθορίζει επίσης το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτές ισχύουν. 
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 Περιορισμός 
ή ανάκληση 
των υλικών 
συνθηκών 
υποδοχής. 
243 του 1990 

5(ΙΙΙ) του 2000 
9(ΙΙΙ) του 2010. 

9ΚΒ.-(1) Με την επιφύλαξη του περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού (Κυρωτικού) Νόμου, ο Προϊστάμενος δύναται με απόφασή του, η οποία 
κοινοποιείται τόσο στον επηρεαζόμενο αιτητή όσο και στις αρμόδιες αρχές για την 
εκτέλεσή της -  

  (α)  Να περιορίζει ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
ανακαλεί τις υλικές συνθήκες υποδοχής, όταν ο αιτητής - 

   
  (i) Δεν συμμορφώνεται είτε με την υποχρέωση ενημέρωσης για αλλαγή 

του τόπου διαμονής του βάσει του άρθρου 8 είτε με απόφαση ή άδεια 
που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9Ε και τον δεσμεύει, ή 

 
(ii) δεν προσέρχεται στην προσωπική συνέντευξη που καθορίζεται από την 

Υπηρεσία Ασύλου εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία της 
καθορισμένης συνέντευξης ή δεν ανταποκρίνεται σε απαίτηση της 
Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εξέτασης της αίτησης εντός δύο (2) εβδομάδων από την 
ημερομηνία που όφειλε να ανταποκριθεί στην απαίτηση για παροχή 
πληροφοριών, και δεν παραχωρεί ικανοποιητικές εξηγήσεις για τις 
ενέργειές του αυτές, ή 

 
(iii)  έχει υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση δυνάμει του άρθρου 16Δ: 

  
 Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i) 

και (ii), όταν ο αιτητής εντοπισθεί ή προσέλθει  αυτοβούλως στην Υπηρεσία 
Ασύλου, ο Προϊστάμενος λαμβάνει δεόντως  αιτιολογημένη απόφαση, 
βασιζόμενη στους λόγους που οδήγησαν στην εξαφάνιση του αιτητή, σχετικά 
με την ανανέωση της παροχής μερικών ή όλων των υλικών συνθηκών 
υποδοχής που είχαν περιοριστεί ή ανακληθεί· 

  
 (β)  να περιορίζει ή να ανακαλεί τις υλικές συνθήκες υποδοχής, όταν ο αιτητής έχει 

αποκρύψει τους οικονομικούς του πόρους και έχει, κατά συνέπεια, επωφεληθεί 
με αθέμιτο τρόπο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής· 

    
  (γ)  να περιορίζει τις υλικές συνθήκες υποδοχής, όταν ο αιτητής, χωρίς 

δικαιολογημένη αιτία, δεν έχει καταθέσει αίτηση το συντομότερο ευλόγως 
δυνατό μετά την άφιξη στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές: 

    
  Νοείται ότι, για τον προσδιορισμό του προαναφερόμενου συντομότερου ευλόγως 

δυνατού χρονικού διαστήματος, αναφορικά με αιτητή που διαμένει ήδη στις 
ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές υπό άλλο νομικό 
καθεστώς, η Υπηρεσία Ασύλου λαμβάνει υπόψη το χρόνο κατά τον οποίο ο αιτητής 
ισχυρίζεται ότι γεννήθηκε ο βάσιμος φόβος δίωξης. 

   
       (2) Οποιαδήποτε απόφαση του Προϊσταμένου για περιορισμό ή ανάκληση των 

υλικών συνθηκών υποδοχής δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ή για 
λήξη της φιλοξενίας αιτητή σε κέντρο φιλοξενίας δυνάμει των παραγράφων (γ) και (δ) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 9ΙΘ λαμβάνεται σε ατομική, αντικειμενική και 
αμερόληπτη βάση, αιτιολογείται δεόντως και κοινοποιείται στον επηρεαζόμενο αιτητή. 
Τέτοια απόφαση βασίζεται στην ειδική κατάσταση του επηρεαζόμενου προσώπου, 
ιδίως όσον αφορά πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9ΚΓ, 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 
9ΙΘ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες διασφαλίζεται αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για 
όλους τους αιτητές και πρόσβαση αυτών σε περίθαλψη και συνδρομή σύμφωνα με 
το άρθρο 9ΙΓ.  

   
       (3) Ο Προϊστάμενος με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία 

κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές προς εκτέλεση και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της κάθε περίπτωσης, δύναται να ανανεώνει την παροχή μερικών ή όλων 
των υλικών συνθηκών υποδοχής δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

   
       (4)  Οι υλικές συνθήκες υποδοχής δεν ανακαλούνται ή περιορίζονται χωρίς τη 

λήψη απόφασης η οποία να  πληροί τις απαιτήσεις του εδαφίου (2). 
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 Πρόσωπα  
που χρήζουν 
ειδικής 
μεταχείρισης. 

 9ΚΓ. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και 
του εδάφιου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9Α μέχρι 9ΚΘ και των εδαφίων (1Β), (2), 
(2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη 
τους την ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι 
εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, τα θύματα εμπορίας 
προσώπων, τα πρόσωπα με σοβαρές ασθένειες, τα πρόσωπα με πνευματικές 
διαταραχές και τα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές 
μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας, όπως γυναίκες θύματα 
ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων. 

   
 Αξιολόγηση 

των ειδικών 
αναγκών 
υποδοχής και 
των ειδικών 
διαδικαστικών 
αναγκών των 
ευάλωτων 
προσώπων. 

9ΚΔ.-(1) Για την αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 9ΚΓ, απαιτείται ατομική 
εκτίμηση  για να  διαπιστωθεί κατά πόσο συγκεκριμένο πρόσωπο είναι αιτητής με 
ειδικές ανάγκες υποδοχής και, εάν είναι, για να προσδιοριστούν αυτές οι ειδικές 
ανάγκες υποδοχής.  Κατά τη διενέργεια της προαναφερόμενης εκτίμησης, απαιτείται 
ατομική συνεκτίμηση για να διαπιστωθεί κατά πόσο το ίδιο πρόσωπο είναι αιτητής 
που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων και, εάν είναι, για να προσδιοριστούν οι 
διαδικαστικές του ανάγκες και να τύχει της αναγκαίας υποστήριξης και των ειδικών 
διαδικαστικών εγγυήσεων.  Οι εν λόγω εκτιμήσεις διενεργούνται χωρίς επηρεασμό 
της εκτίμησης των αναγκών διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου. 

   
       (2) Οι ατομικές εκτιμήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) διενεργούνται εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος κατά τα αρχικά στάδια υποβολής της αίτησης, χωρίς 
η εμβέλεια αυτής της εκτίμησης να περιορίζεται κατ’ ανάγκην στα αναφερόμενα στο 
ειδικό έντυπο που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3).  

   
       (3) Για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου - 
   
    (α)  Ο υπεύθυνος στο χώρο υποβολής της αίτησης συμπληρώνει ειδικό έντυπο, ο 

τύπος του οποίου αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο, στο οποίο αναφέρει 
τυχόν ειδικές ανάγκες υποδοχής ή/και διαδικαστικές ανάγκες του αιτητή καθώς 
και τη φύση των αναγκών αυτών, όπου αυτό είναι εφικτό∙ 

  
   (β)  στο πλαίσιο των αρχικών ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβάλλεται ο αιτητής 

δυνάμει του άρθρου 9Ζ, ο εξετάζων ιατρός, ψυχολόγος ή άλλος ειδικός ετοιμάζει 
έκθεση για την ύπαρξη τυχόν ειδικών αναγκών υποδοχής ή/ και διαδικαστικών 
αναγκών του αιτητή καθώς και τη φύση των αναγκών αυτών∙ 

    
  (γ)   σε περίπτωση που ο αιτητής φιλοξενείται σε κέντρο φιλοξενίας, οι κοινωνικοί 

λειτουργοί και ψυχολόγοι που εργάζονται σε αυτό διαπιστώνουν, μετά από 
διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων με τον κάθε διαμένοντα, εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος από την εισδοχή του αιτητή στο κέντρο φιλοξενίας, κατά 
πόσο οι διαμένοντες στο κέντρο φιλοξενίας αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε 
ειδικές ανάγκες υποδοχής ή/και διαδικαστικές ανάγκες και ετοιμάζουν σχετική 
έκθεση στην οποία αναφέρουν και τη φύση τέτοιων ενδεχόμενων αναγκών∙  

    
  (δ)  οι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, σε περίπτωση που ο 

αιτητής παρουσιαστεί ενώπιόν τους,  εντοπίζουν όπου είναι δυνατό τυχόν ειδικές 
ανάγκες υποδοχής ή/και διαδικαστικές ανάγκες του αιτητή και ενημερώνουν 
γραπτώς την Υπηρεσία Ασύλου για την ύπαρξη καθώς και τη φύση τέτοιων 
ενδεχόμενων αναγκών∙ 

    
  (ε)  σε περίπτωση που οποιαδήποτε αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, κατά την 

εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, διαπιστώσει 
την ύπαρξη τυχόν ειδικών αναγκών υποδοχής ή/ και διαδικαστικών αναγκών του 
αιτητή, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία Ασύλου. 

 
      (4)(α) Τα έντυπα και οι εκθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (3)  κοινοποιούνται 

άμεσα στην Υπηρεσία Ασύλου σε σφραγισμένο φάκελο.  
   
  (β) Η Υπηρεσία Ασύλου- 
   
  (i) Αποφασίζει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για την ανάγκη 

παροχής ειδικών αναγκών υποδοχής ή/ και διαδικαστικών αναγκών, 
αναφέροντας στην εν λόγω απόφαση τη φύση τέτοιων ενδεχόμενων 
αναγκών, αφού λάβει υπόψη της τις πληροφορίες και τα στοιχεία που 
περιέχονται  στα έντυπα και στις εκθέσεις που αναφέρονται στο 
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εδάφιο (3), και 
 
(ii)  παραπέμπει τον αιτητή με ειδικές ανάγκες υποδοχής ή/και 

διαδικαστικές ανάγκες στις αρμόδιες αρχές για σκοπούς εφαρμογής 
του εδαφίου (6). 

    
    (γ) Η Υπηρεσία Ασύλου αν το κρίνει αναγκαίο, διεξάγει προσωπική συνέντευξη με 

τον αιτητή αναφορικά με τις ειδικές ανάγκες υποδοχής του ή/και διαδικαστικές 
ανάγκες του ή/και ζητεί συμβουλές από εμπειρογνώμονες επί ειδικών ζητημάτων. 

   
       (5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε περίπτωση που οι 

ειδικές ανάγκες υποδοχής ή/και διαδικαστικές ανάγκες εμφανιστούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας διεθνούς προστασίας. Σε περίπτωση που 
αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, κατά την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει 
του παρόντος Νόμου, διαπιστώσει σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας διεθνούς 
προστασίας την ύπαρξη ειδικών αναγκών του αιτητή, υποχρεούται να ενημερώσει 
άμεσα την Υπηρεσία Ασύλου, η οποία και αποφασίζει για την ανάγκη παροχής 
ειδικών αναγκών υποδοχής ή/και διαδικαστικών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εδαφίου (4). 

   
       (6) Σε αιτητή που διαπιστώνεται ότι είναι αιτητής με  ειδικές ανάγκες υποδοχής 

ή/και διαδικαστικές ανάγκες σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι αρμόδιες αρχές - 
   
  (α)  Παρέχουν υποστήριξη, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες υποδοχής 

ή/και διαδικαστικές ανάγκες του αιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
διεθνούς προστασίας∙ και 

  
 (β)  μεριμνούν για την κατάλληλη παρακολούθηση της κατάστασής του. 
   
       (7) Μόνο ευάλωτα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9ΚΓ 

θεωρούνται ότι έχουν ειδικές ανάγκες υποδοχής και επωφελούνται της ειδικής 
στήριξης που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

   
 Ανήλικοι. 9ΚΕ.-(1) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη 

αναφορικά με ανήλικους αιτητές.  
   
       (2) Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου σχετικά με τους ανηλίκους. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
εξασφαλίζουν στον ανήλικο επίπεδο διαβίωσης κατάλληλο για τη σωματική, 
διανοητική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του. 

   
       (3) Κατά την εκτίμηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, οι αρμόδιες αρχές 

λαμβάνουν δεόντως υπόψη ιδίως τους ακόλουθους παράγοντες: 
   
  (α)  Τις δυνατότητες επανένωσης της οικογένειας∙ 
  
 (β)  την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, λαμβάνοντας 

ιδιαίτερα υπόψη το υπόβαθρο του ανηλίκου∙ 
  
 (γ)  ζητήματα ασφάλειας και προστασίας, ιδίως εάν υπάρχει κίνδυνος να καταστεί ο 

ανήλικος θύμα εμπορίας προσώπων∙ 
  
 (δ)  τις απόψεις του ανηλίκου, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του. 
   
       (4) Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζουν την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες αποκατάστασης σε ανηλίκους που είναι θύματα κάθε μορφής κατάχρησης, 
αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις, και την παροχή σε 
αυτούς κατάλληλης ψυχολογικής φροντίδας, καθώς και εξειδικευμένη θεραπεία, 
εφόσον αυτό απαιτείται. 

   
       (5) Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ανήλικα τέκνα των αιτητών ή οι 

ανήλικοι αιτητές διαμένουν με τους γονείς τους, τα ανήλικα άγαμα αδέλφια τους ή με 
τον ενήλικο που έχει την ευθύνη τους βάσει νόμου ή πρακτικής, εφόσον αυτό είναι 
προς το βέλτιστο συμφέρον των εν λόγω ανηλίκων. 
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 Θύματα 
βασανιστηρίων  
και βίας. 

9ΚΣΤ.-(1) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζει ότι τα 
πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες πράξεις βίας 
λαμβάνουν την αναγκαία περίθαλψη για τη ζημιά που προκλήθηκε από τέτοια πράξη 
και ιδίως πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική θεραπεία ή περίθαλψη. 

 
     (2) Οι απασχολούμενοι με θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών 

πράξεων βίας διαθέτουν και συνεχίζουν να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση σχετικά 
με τις ανάγκες των ανήλικων και δεσμεύονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 31Β, αναφορικά με τις πληροφορίες τις οποίες γνωρίζουν ως 
εκ της άσκησης της εργασίας τους. 

   
 Δυσμενείς 

αποφάσεις. 
9ΚΖ. Οποιαδήποτε δυσμενής απόφαση αρμόδιας αρχής, η οποία συνιστά ατομική 

διοικητική πράξη και αφορά την παροχή, απόσυρση ή τον περιορισμό 
πλεονεκτημάτων κατ' εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης εκ της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (1) και του εδάφιου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΣΤ και των 
εδαφίων (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10, λαμβάνεται σε 
αντικειμενική και αμερόληπτη βάση και είναι δεόντως αιτιολογημένη. 

   
 Σύστημα 

προσανα-
τολισμού, 
παρακολού-
θησης  
και ελέγχου  
του 
συστήματος 
υποδοχής. 

9ΚΗ. Ο Υπουργός παρακολουθεί και συντονίζει την ορθή εφαρμογή της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του εδάφιου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 
μέχρι 9ΚΘ και των εδαφίων (1Β), (2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10, 
και για το σκοπό αυτό δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς όλες τις 
αρμόδιες αρχές για την καλύτερη εφαρμογή των εν λόγω άρθρων. 

   
 Υποχρεώσεις 

έναντι της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

9ΚΘ. Ο Προϊστάμενος, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλουν στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ακόλουθα Άρθρα της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ: 

  (α) Άρθρο 27· 
  
 (β) Άρθρο 28, παράγραφος 2· 
  
 (γ) Άρθρο 29, παράγραφος 1∙ 
  
 (δ) Άρθρο 30, δεύτερο εδάφιο.». 
  

Τροποποίηση  
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)   Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1Β) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:   
  
  

 
 
 
 
 
Παράρτημα  
Δεύτερο,  
Μέρος (Ι): 

5.12.2014. 

«(1Β) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ενεργεί το 
συντομότερο δυνατό, αυτοπροσώπως ή μέσω λειτουργού των εν λόγω 
Υπηρεσιών, ως εκπρόσωπος και συνδρομητής του ασυνόδευτου ανηλίκου 
στις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, ώστε να διασφαλίζει 
το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, και, οσάκις είναι αναγκαίο, να ασκεί νομική 
ικανότητα για λογαριασμό του ασυνόδευτου ανηλίκου ή να διασφαλίζει την 
εκπροσώπηση του ασυνόδευτου ανηλίκου σε δικαστική διαδικασία σύμφωνα 
με τον περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού  (Διορισμός 
Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικό 
Κανονισμό του 2014.»· 

  
  (β)   με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
   
 «(2) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ενεργεί το συντομότερο δυνατό, 

αυτοπροσώπως ή μέσω λειτουργού των εν λόγω Υπηρεσιών, ως εκπρόσωπος και 
συνδρομητής του ασυνόδευτου ανηλίκου, προκειμένου ο τελευταίος να επωφεληθεί των 
δικαιωμάτων και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα 
Νόμο. Ο εν λόγω Διευθυντής ενημερώνει αμέσως τον ασυνόδευτο ανήλικο για το 
συγκεκριμένο πρόσωπο που ορίζεται να ενεργεί ως εκπρόσωπος του ασυνόδευτου ανηλίκου. 
Ο εκπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος 
του παιδιού, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9ΚΕ, και διαθέτει την αναγκαία 

εμπειρογνωσία για το σκοπό αυτό. Για να διασφαλιστεί η ευημερία και η κοινωνική ανάπτυξη 
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του ανηλίκου που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδάφιου (3) του άρθρου 9ΚΕ, η 
αλλαγή του προσώπου που ενεργεί ως εκπρόσωπος πραγματοποιείται μόνο όταν είναι 
αναγκαίο. Ο εν λόγω Διευθυντής δεν ορίζει ως εκπρόσωπο ασυνόδευτου ανηλίκου πρόσωπο 
του οποίου τα συμφέροντα συγκρούονται ή θα μπορούσαν ενδεχομένως να συγκρούονται με 
εκείνα του ασυνόδευτου ανηλίκου.»· και 

  
  (γ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (2Α), 

(2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε): 
  
  «(2Α) Ο Προϊστάμενος διενεργεί τακτικά αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης και της 

αξιολόγησης για τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων μέσων για την εκπροσώπηση του 
ασυνόδευτου ανηλίκου.  Ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
λαμβάνει υπόψη την εν λόγω αξιολόγηση, δίνοντας τυχόν σχετικές οδηγίες στο Διευθυντή των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και λαμβάνοντας κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την 
αποτελεσματική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανήλικων. 

   
      (2B) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζει ότι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι αιτητές, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους έως τη στιγμή που 
υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
περιοχές, φιλοξενούνται- 

   
  (α)  Μαζί με ενήλικους συγγενείς· ή 
  
 (β)  από ανάδοχο οικογένεια· ή 
  
 (γ)  σε κέντρα φιλοξενίας με ειδικές ρυθμίσεις για ανηλίκους, τα οποία δεν 

φιλοξενούν ενήλικες και τα οποία λειτουργούν υπό την αρμοδιότητα και 
εποπτεία του εν λόγω Διευθυντή· ή 

  
 (δ) σε κέντρα φιλοξενίας για ενήλικους αιτητές, εφόσον οι ασυνόδευτοι είναι δεκαέξι 

(16) ετών ή άνω και ο Προϊστάμενος συμφωνεί προς τούτο ενεργώντας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 9ΙΣΤ∙ ή 

  
 (ε)  σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους.  
   
     (2Γ) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζει ότι - 
   
  (α)  στο μέτρο του δυνατού, τα αδέλφια παραμένουν μαζί, λαμβανομένου υπόψη 

του βέλτιστου συμφέροντος του εκάστοτε ανηλίκου και ιδίως της ηλικίας και του 
βαθμού ωριμότητάς του· και 

  
 (β)  οι μεταβολές κατοικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο. 
   
       (2Δ) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αρχίζει να αναζητεί, το 

συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή της αίτησης, τα μέλη της οικογένειας του 
ασυνόδευτου ανηλίκου, εν ανάγκη με τη βοήθεια διεθνών ή άλλων σχετικών οργανώσεων, 
προστατεύοντας παράλληλα το βέλτιστο συμφέρον του ασυνόδευτου ανηλίκου. Σε 
περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ασυνόδευτου 
ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν αυτοί διαμένουν στη χώρα καταγωγής, ο 
Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζει ότι η συλλογή, η επεξεργασία 
και η διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα γίνεται εμπιστευτικά, 
ώστε να μη διακυβεύεται η ασφάλειά τους. 

   
       (2Ε) Οι απασχολούμενοι με ασυνόδευτους ανηλίκους διαθέτουν και συνεχίζουν να 

λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες των ανηλίκων και δεσμεύονται από 
την αρχή της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31Β, αναφορικά με τις 
πληροφορίες τις οποίες γνωρίζουν ως εκ της άσκησης της εργασίας τους.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11Β 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 11Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή των εδαφίων (1) και (2) αυτού∙  
  
 (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 12Β 
του βασικού 
νόμου. 

15. Το άρθρο 12Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των παραγράφων (β) 

και (γ) του εδαφίου (3) αυτού με τις ακόλουθες νέες παράγραφους: 
 

  «(β) ο Προϊστάμενος εξετάζει εξατομικευμένα τoν ασφαλή χαρακτήρα της τρίτης χώρας για 
τον συγκεκριμένο αιτητή και εξετάζει τον εθνικό χαρακτηρισμό των χωρών που 
θεωρούνται γενικά ασφαλείς∙ 

   
   (γ) ο Προϊστάμενος εξετάζει εξατομικευμένα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κατά πόσο η 

τρίτη χώρα είναι ασφαλής για τον συγκεκριμένο αιτητή, ο οποίος δύναται να προσβάλει 
στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος την εφαρμογή της 
έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας στην περίπτωσή του -  

   
  (i) επικαλούμενος ως λόγο το γεγονός ότι η τρίτη χώρα δεν είναι ασφαλής υπό τις 

συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται, ή 
 
(ii) αμφισβητώντας την ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ του ιδίου και της τρίτης χώρας 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α).». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου  
12Βτετράκις   
του βασικού 
νόμου. 

16. Tο άρθρο 12Βτετράκις του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Απαράδεκτες 
αιτήσεις. 

12Βτετράκις.-(1) Χωρίς επηρεασμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες μια 
αίτηση δεν εξετάζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013, σε 
περίπτωση που αίτηση θεωρείται απαράδεκτη δυνάμει του εδαφίου (2), ο 
Προϊστάμενος κλείνει το φάκελο και διακόπτει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης 
με απόφασή του την οποία λαμβάνει και καταχωρίζει στον φάκελο χωρίς να 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12Δ και 13 και επί της οποίας απόφασης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (7) μέχρι (7Ε) του άρθρου 18.  

 
   
       (2) Με την επιφύλαξη της Σύμβασης, η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να 

θεωρήσει αίτηση ως απαράδεκτη μόνον εάν- 
    
   (α)  Καθεστώς διεθνούς προστασίας έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος μέλος∙ 

ή 
    
   (β)  μια χώρα που δεν είναι κράτος μέλος θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου 

για τον αιτητή σύμφωνα με το άρθρο 12Βπεντάκις∙ ή 
    
   (γ)  μια χώρα που δεν είναι κράτος μέλος θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα 

για τον αιτητή σύμφωνα με το άρθρο 12Β∙ ή 
    
   (δ)  η αίτηση είναι μεταγενέστερη αίτηση στο πλαίσιο της οποίας δεν 

υποβλήθηκαν από τον αιτητή ή δεν προέκυψαν νέα στοιχεία ή 
πορίσματα σχετικά με την εξέταση του κατά πόσο ο αιτητής πληροί τις 
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως δικαιούχος διεθνούς 
προστασίας∙ ή 

    
   (ε)  εξαρτώμενο από τον αιτητή πρόσωπο, ενώ συναίνεσε στην κατάθεση 

αίτησης εξ’ ονόματός του από τον αιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 11, στη συνέχεια κατέθεσε 
ξεχωριστά αίτηση αυτοπροσώπως, και δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά 
με την κατάσταση του εξαρτώμενου αυτού προσώπου τα οποία να 
δικαιολογούν την υποβολή τέτοιας ξεχωριστής αίτησης.». 

 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α)  Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
  
  «Υποχρεώσεις αιτητή κατά την εξέταση της αίτησης και συναφής υποχρέωση αρμόδιων 

αρχών.»∙ 
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  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα παρά-
γραφο: 

   
  «(δ) να αναφέρεται ή να παρουσιάζεται αυτοπροσώπως, χωρίς καθυστέρηση ή σε 

οριζόμενο χρόνο στην Υπηρεσία Ασύλου ή/και στο Κλιμάκιο·»· 
  
  (γ)  με τη διαγραφή από την παράγραφο (η) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «και την 

Αναθεωρητική Αρχή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)∙ και 
  
  (δ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
      «(3) Η Υπηρεσία Ασύλου αξιολογεί, σε συνεργασία με τον αιτητή, τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (2) στοιχεία.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 16Γ 
του βασικού 
νόμου. 

18. Το άρθρο 16Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  «(1) Ο αιτητής δικαιούται να αποσύρει την αίτησή του σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από τη 
λήψη απόφασης από τον Προϊστάμενο.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (10) αυτού∙ και 
  
  (β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (11) αυτού της λέξης «θετικές» (πρώτη γραμμή). 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

20.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού της φράσης «Ο Προϊστάμενος 
δύναται, με απόφασή του, να παύει» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Ο Προϊστάμενος, με 
απόφασή του, παύει»· και 

   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (γ): 
    
   «(γ) Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με καθεστώς 

συμπληρωματικής προστασίας που χορηγήθηκε κατόπιν αίτησης η οποία 
κατατέθηκε μετά την 20

ή
 Οκτωβρίου 2004.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

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

 
 

  (α)  Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού της λέξης «ασύλου» 
(όγδοη γραμμή) με τις λέξεις «διεθνούς προστασίας»· και 

  
  (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (7) αυτού. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 20Θ 
του βασικού 
νόμου. 

22. Το άρθρο 20Θ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (8) αυτού. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

23. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, 

αμέσως μετά τις λέξεις «από το Διευθυντή» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), της φράσης «και με την 
υποβολή τέλους που αποφασίζεται από το Διευθυντή». 

  
Τροποποίηση 
του τίτλου του 
Μέρους V 
του βασικού 
νόμου. 

24. Ο τίτλος του Μέρους V του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο τίτλο: 
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 «ΜΕΡΟΣ V 

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

25. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με τη διαγραφή των παραγράφων (δ) και (η) του εδαφίου (1) αυτού∙ 
  
  (β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού του σημείου της παύλας και της αρίθμησης «(1)» 

(πρώτη γραμμή)· και 
   
  (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού. 
   
Κατάργηση  
των άρθρων 28 
μέχρι 28Ι του 
βασικού 
νόμου. 

26.  Τα άρθρα 28, 28Α, 28Β, 28Γ, 28Δ, 28Ε, 28ΣΤ, 28Ζ, 28Η, 28Θ και 28Ι του βασικού νόμου 

καταργούνται. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 28Θ 
του βασικού 
νόμου. 

27. Το άρθρο 28Θ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος της 

υποπαραγράφου (xviii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) αυτού του σημείου της τελείας με το 
σημείο της άνω τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου 
(xix): 

  
  «(xix) οποιοδήποτε άλλο άρθρο του παρόντος Νόμου, το οποίο η Αναθεωρητική Αρχή οφείλει να 

εφαρμόζει κατ’ αναλογία, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει στις 
αποφαινόμενες αρχές η Οδηγία 2013/32/ΕΕ.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α)  Με τη διαγραφή από το εδάφιο (2Α) αυτού του σημείου του   κόμματος    και    της    φράσης 
«, 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» (τέταρτη έως όγδοη γραμμή)∙ και 

  
  (β)  με τη διαγραφή του εδαφίου (2Β) αυτού. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 31Α 
του βασικού 
νόμου. 

29. Το άρθρο 31Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «ασύλου, σε 
πρώτο και δεύτερο βαθμό» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)∙ 

  
 

  (β)  με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «ή την 
Αναθεωρητική Αρχή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)∙ 

  
  (γ)  με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1Α) αυτού 

με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
 

   «(i) να έχει πρόσβαση στους αιτητές,  συμπεριλαμβανομένων των τελούντων υπό 
κράτηση, στα σύνορα και στις ζώνες διέλευσης∙»∙   

και 
  (δ)  με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1Α) αυτού 

της φράσης «και της Αναθεωρητικής Αρχής» (δεύτερη γραμμή). 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 31Γ 
του βασικού 
νόμου. 

30. Το άρθρο 31Γ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Δικαιώματα 
ασκούντος 
προσφυγή, 

31Γ.-(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο προσφεύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο 
δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά απόφασης που λαμβάνεται από 
τον Προϊστάμενο ή την Αναθεωρητική Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου, το 
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δυνάμει του 
Άρθρου  
146 του 
Συντάγματος, 
αναφορικά με 
διεθνή 
προστασία. 

Διοικητικό Δικαστήριο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέα, όταν το εν λόγω 
πρόσωπο – 

   (α)  Χειρίζεται την προσφυγή του αυτοπροσώπως∙ ή 
    
   (β)  εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ή άλλως 

πως καλείται από το Διοικητικό Δικαστήριο. 
   
       (2) Σε περίπτωση που πρόσωπο προσφεύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει 

του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά απόφασης που λαμβάνεται από τον 
Προϊστάμενο ή την Αναθεωρητική Αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου, το εν λόγω 
πρόσωπο δικαιούται, κατά την εκδίκαση της προσφυγής, να επικοινωνεί με την 
Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ή κάθε άλλη οργάνωση 
που παρέχει νομικές ή άλλες συμβουλές σε αιτητές σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο. 

   
       (3) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, σε 

περίπτωση που πρόσωπο προσφεύγει, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συνάγματος, 
στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά απόφασης μεταφοράς, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 27, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
604/2013, το εν λόγω πρόσωπο έχει δικαίωμα παραμονής στις ελεγχόμενες από την 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, το οποίο δικαίωμα ισχύει από την ημερομηνία 
καταχώρισης της προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο μέχρι και την έκδοση της 
τελικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου επί της προσφυγής, στα πλαίσια της 
πρωτοβάθμιας εκδίκασης της εν λόγω προσφυγής.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

31. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των παραγράφων (α), (β) και 

(δ) του εδαφίου (2) αυτού. 

  
Τροποποίηση 
του Πίνακα ΙΙΙ 
του βασικού 
νόμου. 

32.  Ο Πίνακας ΙΙΙ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το νέο Πίνακα ΙΙΙ ο οποίος παρατίθεται 

στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου. 

  
Κατάργηση 
Πινάκων του 
βασικού 
νόμου. 

33.  Οι Πίνακες IV και V του βασικού νόμου καταργούνται. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου 
με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 33. 

34.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 32 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 33: 

 «Μεταβατικές 
διατάξεις 
αναφορικά με την 
κατάργηση, διά του 
άρθρου 26 του 
περί Προσφύγων 
(Τροποποιητικού) 
Νόμου του 2016, 
των περί της 
Αναθεωρητικής 
Αρχής διατάξεων 
του βασικού 
νόμου. 

33.-(1) Οι διατάξεις του εδαφίου (10) του άρθρου 18, του εδαφίου (1) του 
άρθρου 28Ε και του άρθρου 28ΣΤ του βασικού νόμου αναστέλλονται σε 
ημερομηνία που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η 
οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Η εν λόγω 
ημερομηνία προηγείται της ημερομηνίας που καθορίζεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 37 του περί 
Προσφύγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016. 

  (2)(α) Σε περίπτωση που, κατά την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 37 του περί Προσφύγων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2016, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων που 
εγκαθιδρύθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν έχει αποφασίσει επί 
διοικητικής προσφυγής που εκκρεμεί ενώπιόν της- 
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  (i) εάν η διοικητική προσφυγή αφορά αρνητική απόφαση του 
Προϊσταμένου, ο Προϊστάμενος εξετάζει και αποφασίζει επί της 
διοικητικής προσφυγής ως να του είχε υποβληθεί ως ένσταση κατά της 
αρχικής αρνητικής του απόφασης· 

 
(ii)  εάν η διοικητική προσφυγή αφορά απόφαση του Διευθυντή, ο 

Διευθυντής εξετάζει και αποφασίζει επί της διοικητικής προσφυγής ως 
να του είχε υποβληθεί ως ένσταση κατά της αρχικής του απόφασης. 

   
  (β) Κατά την εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο (α), οι διατάξεις 

των εδαφίων (2Α) και (2Β) του άρθρου 28Ε του βασικού νόμου εφαρμόζονται 
κατ’ αναλογία, ανεξάρτητα από την κατάργησή τους διά του άρθρου 26 του περί 
Προσφύγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016. 

   
  (γ) Ο κατά περίπτωση εξετάζων λαμβάνει υπόψη το σχετικό πραγματικό και 

νομικό καθεστώς που ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασής του 
επί της διοικητικής προσφυγής.». 

  
Κατάργηση. 35.-(1) Καταργούνται - 

   
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
30.12.2005 
30.3.2009 
12.7.2013. 

 (α) Οι περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμοί του 2005 έως 2013· 

   
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι):  
12.10.2007. 

 (β) η απόφαση που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (1) του Κανονισμού 11 των 
προαναφερόμενων Κανονισμών· 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι):  
26.10.2007. 
10.10.2008. 

 
(γ) οι αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει της παραγράφου (2) του Κανονισμού 12 των 

προαναφερόμενων Κανονισμών∙ 

   
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
19.7.2013. 

 (δ) η γνωστοποίηση που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (3) του Κανονισμού 14 των 
προαναφερόμενων Κανονισμών. 

     (2) Τυχόν αναφορά νόμου, κανονιστικής διοικητικής πράξης ή διοικητικής εγκυκλίου - 
   
  (α) Στους κανονισμούς ή σε απόφαση, που καταργούνται διά του εδαφίου (1) του παρόντος 

άρθρου, θεωρείται ως κατ’ αναλογία αναφορά στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και 
στο εδάφιο (2) του άρθρου 8, στα άρθρα 9 μέχρι 9ΚΘ και στα εδάφια (1Β), (2), (2Α), 
(2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10, του βασικού νόμου, και  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 31, 
6.2.2003, 
σ. 18. 

 (β) στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 
27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτητών 
ασύλου στα κράτη μέλη», θεωρείται ως κατ’ αναλογία αναφορά στην Οδηγία 2013/33/ΕΕ 
σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ. 

  
Εφαρμογή του 
παρόντος 
Νόμου. 

36.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (2) και οι οποίες - 

  (α) Χορηγούν δικαιώματα σε αιτητή ή δικαιούχο διεθνούς προστασίας ή σε μέλος της 
οικογένειας προαναφερόμενου προσώπου, ή/και  

   
  (β) επιβάλλουν υποχρέωση σε αρχή της Δημοκρατίας, 
   
  εφαρμόζονται επί - 
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  (αα) των αιτήσεων που κατατίθενται κατά ή μετά την 20
ή
 Ιουλίου 2015, και 

   
  (ββ) των διαδικασιών ανάκλησης που αρχίζουν κατά ή μετά την 20

ή
 Ιουλίου 2015. 

  
   (2) Το εδάφιο (1) αφορά τις ακόλουθες διατάξεις: 
  
  (α) Τους ορισμούς των όρων «αιτητής που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων», 

«μεταγενέστερη αίτηση» και «τελική απόφαση» του εδαφίου (1) άρθρου 2 του βασικού 
νόμου, όπως παρατίθενται ή τροποποιούνται από το άρθρο 2 του παρόντος Νόμου∙ 

  
  (β) το άρθρο 6Α(2) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 7 του παρόντος 

Νόμου∙ 
  
  (γ) το άρθρο 8(1)(α) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 10 του παρόντος 

Νόμου∙ 
  
  (δ) το άρθρο 8(1)(γ) του βασικού νόμου, όπως τροποποιείται από το άρθρο 10 του 

παρόντος Νόμου∙  
  

 
  (ε) το άρθρο 8(2) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 10 του παρόντος 

Νόμου∙ 
  
  (στ) το άρθρο 9ΚΔ(1), (2), (3) και (4) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 12 

του παρόντος Νόμου∙ 
  
  (ζ) το άρθρο 10(1Β) και (2) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 13 του 

παρόντος Νόμου∙ 
  
  (η) το άρθρο 12Β(3)(β) και (γ) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 15 του 

παρόντος Νόμου∙ 
  
  (θ) το άρθρο 12Βτετράκις (1) και (2) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 16 

του παρόντος Νόμου∙ 
  
  (ι) το άρθρο 31Α(1Α)(α)(i) του βασικού νόμου, όπως παρατίθεται στο άρθρο 29 του 

παρόντος Νόμου. 
  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

37.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

       (2) Τα άρθρα 2(η), 3, 4, 5, 6, 7, 10(α) και (β), 14(β), 17(γ) και (δ), 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28 και 
29(α), (β) και (δ) του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που καθορίζεται με 
γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

  
       (3) Η ισχύς του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 20

ή
 Ιουλίου 2015. 

  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρο 32) 

«ΠΙΝΑΚΑΣ IΙI 

[άρθρο 9Ζ(1)] 
 

Ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι αιτητές διεθνούς προστασίας 
 

(α)  Ηπατίτιδα Β 

(β)  Ηπατίτιδα C 

(γ)  Σύφιλη 

(δ)  HIV 

(ε)  Φυματίωση 

(στ) οποιαδήποτε άλλη εξέταση, κλινική ή εργαστηριακή, την οποία ο εξετάζων ιατρός θεωρεί  
απαραίτητη για λόγους δημόσιας υγείας.». 
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 106(Ι)/2016 
Αρ. 4577, 14.10.2016                               

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 106(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  
ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2016 

Προοίμιο. Για σκοπούς-  

Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 180,  
29.6.2013, σ. 60

.
 

L29, 5.2.2015, 
σ.16. 

 (α)    Εναρμόνισης με την πράξη 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, και 

  (β)    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(I) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προσφύγων Νόμους του 2000 μέχρι 2016 (οι οποίοι στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 μέχρι (Αρ. 2) του 2016.  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α)    Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 
ορισμών τους: 

   
  «“ανάκληση διεθνούς προστασίας” σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις 

του Προϊσταμένου: 
   
  (α) απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος πρόσφυγα ή συμπληρωματικής προστασίας, 

σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 5∙ 
   
  (β) απόφαση παύσης της ιδιότητας πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 6∙ 
   
  (γ) απόφαση ανάκλησης της ιδιότητας πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 6Α∙ 
   
  (δ) απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 

6Β∙ 
   
  (ε) απόφαση παύσης του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας σύμφωνα με το 

εδάφιο (3) του άρθρου 19∙ 
   
  (στ) απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος συμπλη-ρωματικής προστασίας σύμφωνα με 

το άρθρο (3Α) του άρθρου 19∙ 
 

 
 
 
 

 “Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο” σημαίνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο, η οποία ιδρύθηκε διά του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010·  
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Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 180,  
29.6.2013, σ. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 132,  
29.5.2010, σ. 11. 
 
 

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή 
δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
604/2013 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 σχετικά με 
αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης”· 
 
“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Μαΐου 2010 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο”· 
 
“Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης” σημαίνει το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών 
(Istanbul Protocol) για την αποτελεσματική διερεύνηση και τεκμηρίωση των βασανιστηρίων 
και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·»∙ και 

  
  (β)    με την αντικατάσταση από αυτό των ορισμών των όρων «καθεστώς συμπληρωματικής 

προστασίας», «πρόσφυγας» και «Σύμβαση» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς, 
αντίστοιχα: 

  
  «“καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας” σημαίνει τη δυνάμει του παρόντος Νόμου 

αναγνώριση υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως προσώπου το οποίο δικαιούται 
συμπληρωματικής προστασίας∙ 

  
  “πρόσφυγας” σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, που έχει αναγνωριστεί ως 

πρόσφυγας σύμφωνα με το άρθρο 3∙ 
  
  “Σύμβαση” σημαίνει - 
  
    (α) τη Σύμβαση η οποία αφορά τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων, 

που έγινε στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951, η οποία δεσμεύει την 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Συνθήκης 
Εγκαθίδρυσης, και 

  
73 του 1968. 

 
 

(β) το Πρωτόκολλο το οποίο κυρώθηκε με τον περί Πρωτοκόλλου επί 
της Νομικής Κατάστασης των Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 
1968∙». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

3. Tο άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 
 
 
 

 (α)  Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1Γ) αυτού της φράσης «και τα 
εδάφια (2), (2Α) και (2Β) του άρθρου 18» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «και τα 
εδάφια (1), (2), (2Α) και (2Β) του άρθρου 18»· 

 
(β)  με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1Δ) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«πληροφορίες από την» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 
για το Άσυλο και την»· 

  (γ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1Δ) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 
«που θα είχε ως αποτέλεσμα να πληροφορείται» (τέταρτη γραμμή), της λέξης «απευθείας»∙ 
και 

  
  (δ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  

«(4) Το εδάφιο (9) του άρθρου 11, τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 18δις, το εδάφιο 
(1Α) του άρθρου 31Α και η παράγραφος (α) του εδάφιου (2Α) του άρθρου 31Γ 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία αναφορικά με απόφαση του Προϊσταμένου δυνάμει του 
παρόντος άρθρου.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 6Α 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
 
 
 

 «(4) Το εδάφιο (9) του άρθρου 11, τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 18δις, το εδάφιο (1Α) του 
άρθρου 31Α και η παράγραφος (α) του εδάφιου (2Α) του άρθρου 31Γ εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογία  αναφορικά με απόφαση του Προϊσταμένου δυνάμει του παρόντος άρθρου.».  

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 6Β. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6Α αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 6Β: 

 «Παραίτηση από 
το καθεστώς 
διεθνούς 
προστασίας. 

6Β. Ανεξάρτητα από τα άρθρα 6, 6Α και 19, εάν δικαιούχος διεθνούς 
προστασίας έχει παραιτηθεί κατά τρόπο κατηγορηματικό από την αναγνώρισή 
του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας, ο Προϊστάμενος με απόφασή του 
ανακαλεί το καθεστώς διεθνούς προστασίας.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

  «(3) Αιτητής δύναται να επικοινωνεί με τον Εκπρόσωπο της Υπάτης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στη Δημοκρατία ή κάθε άλλη οργάνωση που παρέχει 
νομικές ή άλλες συμβουλές σε αιτητές σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

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

 
 

  (α)   Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

  
  «(α)  Με την επιφύλαξη του εδαφίου (1Α) του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 16Δ, ο αιτητής έχει, αποκλειστικά για 
το σκοπό της διαδικασίας, δικαίωμα παραμονής στις ελεγχόμενες από την 
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, το οποίο δικαίωμα ισχύει από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησής του μέχρι- 

 
(i) Την ημερομηνία κατά την οποία λήγει άπρακτη η προθεσμία των εβδομήντα 

πέντε (75) ημερών για άσκηση προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 του 
Συντάγματος κατά απόφασης του Προϊσταμένου επί της εν λόγω αίτησης, ή 
 

(ii) σε περίπτωση που ασκήθηκε η προαναφερόμενη προσφυγή εμπρόθεσμα, 
την ημερομηνία έκδοσης πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου 
επ’ αυτής.»· 

  
  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης 

νέας παραγράφου (ε): 
  
  «(ε)  Η αναφερόμενη στην παράγραφο (δ) έκδοση αιτητή σε τρίτη χώρα επιτρέπεται μόνο 

εφόσον η αποφασίζουσα την έκδοση αρχή ικανοποιείται ότι η απόφαση περί της 
έκδοσης δεν οδηγεί σε άμεση ή έμμεση επαναπροώθηση η οποία να παραβαίνει 
την παράγραφο (α) του άρθρου 4 ή τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας βάσει του 
διεθνούς δικαίου ή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»·  

  
  (γ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (1Α), 

(1Β) και (1Γ): 
  
  «(1Α)  Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του  εδαφίου (3) του άρθρου 10Α, σε 

περίπτωση απόφασης του Προϊσταμένου- 
 
 (α)  Mε την οποία κρίνεται μια αίτηση αβάσιμη μετά την εξέτασή της σύμφωνα με το 

εδάφιο (4) του άρθρου 12Δ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι 
αποφάσεις βασίζονται στις περιστάσεις της παραγράφου (η) του εδαφίου (4) του 
άρθρου 12Δ, ή 
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 (β) με την οποία κρίνεται μια αίτηση απαράδεκτη, σύμφωνα με τις παραγράφους (α), 
(β) ή (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 12Βτετράκις, ή 

 
 
 (γ) με την οποία απορρίπτεται η επανεξέταση της υπόθεσης του αιτητή αφού είχε 

διακοπεί σύμφωνα με το άρθρο 16Β, ή 
 
 (δ)  μη εξέτασης ή μη πλήρους εξέτασης της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 12Βδις, 
 
η δυνατότητα παραμονής του αιτητή στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές αποφασίζεται από το Διοικητικό Δικαστήριο, κατόπιν καταχώρισης 
σχετικής αίτησης του αιτητή. 
 

(1Β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 16Δ, ο αιτητής 
του οποίου το δικαίωμα παραμονής εξετάζεται από το Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του 
εδαφίου (1Α), έχει το δικαίωμα παραμονής στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές μέχρι την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου επί της 
προβλεπόμενης στο εδάφιο (1Α) αίτησής του.  Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (4) του 
άρθρου 16Δ, εάν ο εν λόγω αιτητής είναι ασυνόδευτος ανήλικος αιτητής – 
 
(α) Ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μεριμνά ώστε, προ της 

καταχώρισης της προτιθέμενης αίτησης, ο ασυνόδευτος ανήλικος να έχει την 
απαραίτητη συνδρομή διερμηνέα και νομική συνδρομή και προθεσμία τουλάχιστον 
μιας εβδομάδας, ώστε ο ασυνόδευτος ανήλικος να προετοιμάσει την αίτησή του 
προς το Διοικητικό Δικαστήριο και να υποβάλει στο Διοικητικό Δικαστήριο τα 
επιχειρήματα υπέρ της αναγνώρισης του δικαιώματος παραμονής του στο έδαφος 
της Δημοκρατίας, εν αναμονή της πρωτοβάθμιας εκδίκασης της προσφυγής, και 

 
(β) στο πλαίσιο εξέτασης της ενώπιόν του αίτησης, το Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζει τα 

πραγματικά και νομικά ζητήματα της σχετικής με τον αιτητή απόφασης του 
Προϊσταμένου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1Α). 

 
(1Γ) Τα εδάφια (1Α) και (1Β) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 

Άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013.»
.
 και

 
 

 
  (δ)  με την κατάργηση του εδαφίου (4) αυτού. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1Δ) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:   
  
  «(1Δ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18, η Υπηρεσία 

Ασύλου επιτρέπει στον εκπρόσωπο ή/και νομικό σύμβουλο να παρίσταται στην 
προσωπική συνέντευξη του ασυνόδευτου ανήλικου και να υποβάλλει ερωτήσεις ή 
παρατηρήσεις, εντός του πλαισίου που ορίζει ο αρμόδιος λειτουργός που διεξάγει τη 
συνέντευξη.»· 

  
  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1ΣΤ) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 

(1ΣΤδις):  
    
   «(1ΣΤδις) Στον ασυνόδευτο ανήλικο και στον εκπρόσωπό του παρέχονται δωρεάν οι 

νομικές και διαδικαστικές πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (7Γ) του άρθρου 18, 
καθώς και οι πληροφορίες για τις διαδικασίες ανάκλησης και εκπνοής της διεθνούς 
προστασίας που προβλέπονται στα άρθρα 6, 6Α, 6Β και 19, αντίστοιχα.»·  

  
  (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (1Ζ) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(1Ζ)(α) Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να χρησιμοποιεί ιατρικές εξετάσεις για τον 

προσδιορισμό της ηλικίας ασυνόδευτου ανήλικου, στο πλαίσιο της εξέτασης της αίτησής 
του, όταν, μετά τις γενικές δηλώσεις ή άλλες συναφείς ενδείξεις, υπάρχουν αμφιβολίες 
σχετικά με την ηλικία του αιτητή.  Σε περίπτωση που, μετά την διεξαγωγή της ιατρικής 
εξέτασης, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για την ηλικία του αιτητή, τότε ο αιτητής 
θεωρείται ότι είναι ανήλικος. 
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(β) Οποιαδήποτε ιατρική εξέταση πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό της 
αξιοπρέπειας του ασυνόδευτου ανήλικου, διενεργείται με την επιλογή των λιγότερο 
παρεμβατικών εξετάσεων και διενεργείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας, ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα.»·  

  
 

  (δ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1Η), αμέσως μετά τις λέξεις «σε 
γλώσσα την οποία» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «κατανοεί ή»·  

   
  (ε)  με την προσθήκη στο εδάφιο (1Θ) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «ηλικίας του» (δεύτερη 

γραμμή), του σημείου του κόμματος∙ και 
   
  (στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2Ε) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2ΣΤ): 
  
  «(2ΣΤ) Όταν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διεθνούς προστασίας, προσδιοριστεί ένα 

πρόσωπο ως ασυνόδευτος ανήλικος, η Υπηρεσία Ασύλου δύναται- 
 
(α) Να εξετάσει την αίτηση κατά την ταχύρρυθμη διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 12Δ μόνο εφόσον- 
  
  (i) O αιτητής προέρχεται από χώρα η οποία πληροί τα κριτήρια για το 

χαρακτηρισμό της ως ασφαλούς χώρας καταγωγής, κατά την έννοια του 
παρόντος Νόμου, ή 

(ii) ο αιτητής έχει υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση η οποία δεν είναι απαράδεκτη 
κατά την παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 16Δ, ή 

(iii) ο αιτητής μπορεί, εξαιτίας σοβαρών λόγων, να θεωρείται επικίνδυνος για την 
εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Δημοκρατίας, ή έχει απελαθεί διά της 
βίας εξαιτίας σοβαρών λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, σύμφωνα 
με το κυπριακό δίκαιο∙ 

  
  (β)  να θεωρήσει την αίτηση απαράδεκτη, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου 

(2) του άρθρου 12Βτετράκις, εάν μια χώρα άλλη από κράτος μέλος θεωρείται 
ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτητή σύμφωνα με το άρθρο 12Β,  εφόσον αυτό 
εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου.». 

 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 10Α. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 10 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 10A: 

 «Αιτητές που  
χρήζουν ειδικών 
διαδικαστικών 
εγγυήσεων. 

10Α.-(1) Η Υπηρεσία Ασύλου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την 
υποβολή της αίτησης, διαπιστώνει αν ο αιτητής είναι αιτητής που χρήζει ειδικών 
διαδικαστικών εγγυήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9ΚΔ. 
 
     (2) Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Ασύλου διαπιστώσει ότι αιτητής είναι 
αιτητής που χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, του παρέχεται επαρκής 
υποστήριξη σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 9ΚΔ, περιλαμβανομένου 
επαρκούς χρόνου, ώστε ο αιτητής να μπορεί να απολαύει των δικαιωμάτων και 
να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του παρόντος Νόμου καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας διεθνούς προστασίας και για να καταστεί δυνατό να 
προβάλει τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης. 
 

(3)(α) Όταν η κατάλληλη υποστήριξη δεν μπορεί να παρέχεται εντός του 
πλαισίου των διαδικασιών του εδαφίου (4) του άρθρου 12Δ, ιδίως όταν 
διαπιστωθεί ότι ο αιτητής είναι αιτητής που χρήζει ειδικών διαδικαστικών 
εγγυήσεων συνεπεία βασανισμού, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών 
ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, ο Προϊστάμενος αποφασίζει τη μη 
εφαρμογή ή την παύση της εφαρμογής του εδαφίου (4) του άρθρου 12Δ 
αναφορικά με τον εν λόγω αιτητή. 
 

 (β) Εάν ο Προϊστάμενος αποφασίσει, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του 
παρόντος εδαφίου, τη μη εφαρμογή ή την παύση της εφαρμογής του εδαφίου 
(4) του άρθρου 12Δ αναφορικά με συγκεκριμένο αιτητή, και ο εν λόγω αιτητής - 
 

(i)  Προτίθεται να καταχωρίσει αίτηση στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά τα 
προβλεπόμενα στο εδάφιο (1Α) του άρθρου 8, ο Προϊστάμενος μεριμνά 
ώστε ο αιτητής να έχει την απαραίτητη συνδρομή διερμηνέα και νομική 
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συνδρομή και προθεσμία τουλάχιστον μιας (1) εβδομάδας, ώστε ο 
αιτητής να προετοιμάσει την αίτησή του προς το Διοικητικό Δικαστήριο 
και να υποβάλει στο Διοικητικό Δικαστήριο τα επιχειρήματα υπέρ της 
αναγνώρισης του δικαιώματος παραμονής του στο έδαφος της 
Δημοκρατίας, εν αναμονή της πρωτοβάθμιας εκδίκασης της προσφυγής∙ 

  
(ii) καταχωρίζει αίτηση στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά τα προβλεπόμενα στο 

εδάφιο (1Α) του άρθρου 8, στο πλαίσιο εξέτασης της ενώπιόν του 
αίτησης, το Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζει τα πραγματικά και νομικά 
ζητήματα της σχετικής με τον αιτητή απόφασης του Προϊσταμένου η 
οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1Α) του άρθρου 8. 

 
     (4) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και σε περίπτωση που η ανάγκη για ειδικές 
διαδικαστικές εγγυήσεις ανακύψει σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας 
διεθνούς προστασίας, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου επανάληψη των 
προηγειθεισών σταδίων αυτής της διαδικασίας.  Σε κάθε περίπτωση, η 
προσπάθεια για προσδιορισμό των αιτητών που χρήζουν ειδικών 
διαδικαστικών εγγυήσεων, λαμβάνει χώρα πριν από τη λήψη απόφασης του 
Προϊσταμένου επί της αίτησης.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Υποβολή,  
καταχώριση και 
κατάθεση 
αίτησης. 

11.- (1) Η αίτηση απευθύνεται στην Υπηρεσία Ασύλου. 
 
 
 

(2)(α) Η αίτηση υποβάλλεται εντός της Δημοκρατίας στο οικείο Κλιμάκιο, και 
σε περίπτωση κράτησης ή φυλάκισής του αιτητή, στα κρατητήρια ή στις 
φυλακές ή στο χώρο κράτησης απαγορευμένων μεταναστών όπου κρατείται.  
Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι σε θέση να υποβάλει γραπτώς την 
αίτησή του, δικαιούται να την υποβάλει προφορικά στον υπεύθυνο του χώρου 
υποβολής της αίτησης, ο δε υπεύθυνος μεριμνά για την καταγραφή της αίτησης 
στον τύπο ο οποίος αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο.  Ο υπεύθυνος στο 
χώρο υποβολής της αίτησης καταχωρίζει την αίτηση το αργότερο σε τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης και παραπέμπει αμέσως στην 
Υπηρεσία Ασύλου την αίτηση για εξέταση.  

 
 (β) Εάν η αίτηση υποβάλλεται σε αρχές οι οποίες ενδέχεται να 

λαμβάνουν τέτοιες αιτήσεις χωρίς όμως να είναι αρμόδιες για το χώρο 
υποβολής κατά την παράγραφο (α) και για την καταχώριση της αίτησης κατά 
την παράγραφο (α), οι εν λόγω αρχές μεριμνούν για την καταχώριση της 
αίτησης το αργότερο σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή της 
αίτησης. 

 
 (γ) Ανεξάρτητα από τις παραγράφους (α) και (β), όταν μεγάλος αριθμός 

ταυτόχρονων αιτήσεων από υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς καθιστά 
πολύ δύσκολη στην πράξη την τήρηση της προθεσμίας για την καταχώριση 
αίτησης η οποία προβλέπεται σε οποιαδήποτε από τις εν λόγω παραγράφους, 
αυτές οι αιτήσεις καταχωρίζονται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την 
υποβολή τους. 
 

(3) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε οι αρχές οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο (β) του εδαφίου (2), όπως το προσωπικό του Τμήματος, να 
διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες και το προσωπικό τους να λαμβάνει το 
επίπεδο κατάρτισης που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων και των 
αρμοδιοτήτων τους και τις οδηγίες ώστε να ενημερώνονται οι αιτητές σχετικά 
με τον τόπο και τρόπο κατάθεσης αιτήσεων.  
 

(4)(α) Ο αιτητής καταθέτει την αίτησή του εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής της, σε χώρο που αναφέρεται στην παράγραφο 
(α) του εδαφίου (2), υπό τον όρο ότι του παρέχεται η δυνατότητα να το πράξει 
εντός της εν λόγω προθεσμίας. 

 
(β) Η κατάθεση της αίτησης γίνεται με την εκ του αιτητή παράδοση σχετικού 

εντύπου στον υπεύθυνο χώρου ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο (α) του 
εδαφίου (2). 
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(γ) Όταν ο αιτητής δεν καταθέτει την αίτησή του σύμφωνα με την 
παράγραφο (α) και (β) του παρόντος εδαφίου, ο Προϊστάμενος λαμβάνει 
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 16Β, το οποίο καθίσταται εφαρμοστέο κατ΄ 
αναλογία. 
 

(5) Κάθε ενήλικας δικαιούται να υποβάλει αίτηση αυτοπροσώπως: 
 
 Νοείται ότι, εάν ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κρίνει ότι 
οποιοσδήποτε ενήλικας, ο οποίος προτίθεται να υποβάλει αίτηση ή είναι 
αιτητής, δεν διαθέτει νομική ικανότητα, ο εν λόγω Διευθυντής ενεργεί το 
συντομότερο δυνατό, αυτοπροσώπως ή μέσω λειτουργού των Υπηρεσιών του, 
ως εκπρόσωπος και συνδρομητής του εν λόγω ενήλικα. 
 

 (6)(α) Ο αιτητής δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξ ονόματος των 
εξαρτώμενων από αυτόν προσώπων, νοουμένου ότι οι εξαρτώμενοι ενήλικες 
συναινούν στην κατάθεση της αίτησης εξ ονόματός τους. Η προαναφερόμενη 
συναίνεση ζητείται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης ή, το αργότερο, κατά 
την προσωπική συνέντευξη με τον εξαρτώμενο ενήλικα. Πριν ζητηθεί η 
συναίνεση, ο υπεύθυνος στο χώρο υποβολής της αίτησης ενημερώνει κατ΄ 
ιδίαν κάθε εξαρτώμενο ενήλικα σχετικά με τις συναφείς διαδικαστικές συνέπειες 
της αυτοπρόσωπης κατάθεσης αίτησης και σχετικά με το δικαίωμά του να 
υποβάλει αυτοτελή αίτηση. 

 
(β) Εάν δεν υπάρχει συναίνεση των ενηλίκων που είναι εξαρτώμενοι από 

τον αιτητή για την κατάθεση αίτησης εξ’ ονόματός τους από τον αιτητή, οι εν 
λόγω εξαρτώμενοι ενήλικες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως. 

 
(γ) Ανεξάρτητα από το άρθρο 10, ο ανήλικος δικαιούται να υποβάλει αίτηση 

είτε αυτοπροσώπως, εάν είναι νομικά ικανός να συμμετέχει στις διαδικασίες 
σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, είτε μέσω των γονέων του ή άλλου ενήλικου 
μέλους της οικογένειάς του, ή μέσω ενηλίκου ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
αυτόν βάσει νόμου ή πρακτικής της Δημοκρατίας ή μέσω εκπροσώπου.   

 
(δ) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, δύναται να 

καταθέσει αίτηση εξ ονόματος ασυνόδευτου ανηλίκου εφόσον, με βάση 
εξατομικευμένη εκτίμηση της προσωπικής κατάστασης του τελευταίου, κρίνει 
ότι ο ανήλικος ενδέχεται να έχει ανάγκη διεθνούς προστασίας κατά τον 
παρόντα Νόμο. 
 

(7) Ο αιτητής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης 
της αίτησής του,  να ενημερώνει το Κλιμάκιο για τη γέννηση νέων μελών της 
οικογένειάς του ή/και για τα νέα εξαρτώμενα από αυτόν πρόσωπα και να 
επισυνάπτει σχετικό πιστοποιητικό γέννησης. Το Κλιμάκιο οφείλει να 
ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία Ασύλου και το Διευθυντή. 

 
(8) Κατά την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής πληροφορείται, σε γλώσσα 

την οποία κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί, για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του ως αιτητής που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, για τη 
διαδικασία εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας και για τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που έχει σε σχέση με τη διαδικασία αυτή, και ειδικότερα 
προς το σκοπό αυτό, πληροφορείται για- 
 
 (α) Tο δικαίωμά του σε δωρεάν βοήθεια διερμηνέα, στη γλώσσα του ή σε 

γλώσσα που είναι κατανοητή από αυτόν σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει διερμηνέας  στη μητρική γλώσσα, 

 
 (β) το δικαίωμά του να καλέσει δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο για να τον 

βοηθήσει κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, 
 
 (γ) το δικαίωμά του, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξέτασης της 

αίτησης, να επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο της Υπάτης Αρμοστείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ή με άλλες οργανώσεις 
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 7,  

 
 (δ) το δικαίωμά του να επικοινωνεί με άλλες οργανώσεις που 

ασχολούνται με τους πρόσφυγες, 
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 (ε) τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του και της 
μη συνεργασίας του με τις αρχές της Δημοκρατίας, 

 
  (στ) τις προθεσμίες, καθώς και τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ώστε να 

συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για υποβολή στοιχείων 
σύμφωνα με το άρθρο 16, 

 
 (ζ) τις συνέπειες της σιωπηρής απόσυρσης ή υπαναχώρησης από την 

αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 16Β ή της ρητής απόσυρσης της 
αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 16Γ.  

 
(9) Ο αιτητής δικαιούται να συμβουλεύεται, ιδία δαπάνη και κατά τρόπο 

ουσιαστικό, δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο, σε θέματα σχετικά με την αίτησή του, 
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, ακόμα και μετά από 
αρνητική απόφαση του Προϊσταμένου.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 11Γ. 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 11Β αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 11Γ: 

 «Ενημέρωση, 
διερμηνεία και 
παροχή 
συμβουλών σε 
κέντρα κράτησης 
και στα σημεία 
διέλευσης των 
συνόρων. 

11Γ.-(1) Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, 
ο οποίος βρίσκεται σε κέντρο κράτησης ή σε σημείο διέλευσης συνόρων, 
περιλαμβανομένων των ζωνών διέλευσης στα εξωτερικά σύνορα, επιθυμεί να 
υποβάλει αίτηση, η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, υπό τον 
έλεγχο της οποίας υπάγεται η εγκατάσταση κράτησης ή το σημείο διέλευσης 
συνόρων, στο οποίο βρίσκεται ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να το πράξει. Στο εν λόγω κέντρο 
κράτησης και σημείο διέλευσης, η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή της 
Δημοκρατίας, υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η εγκατάσταση κράτησης ή 
το σημείο διέλευσης, παρέχει τη δυνατότητα διερμηνείας στο μέτρο που είναι 
αναγκαίο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη διαδικασία διεθνούς 
προστασίας. 
 

(2)(α) Η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, υπό τον έλεγχο 
της οποίας υπάγεται το σημείο διέλευσης συνόρων, περιλαμβανομένων των 
ζωνών διέλευσης στα εξωτερικά σύνορα,  στο οποίο βρίσκονται αιτητές, 
παρέχει σε οργανώσεις και πρόσωπα, που ενημερώνουν και συμβουλεύουν 
τους αιτητές, πραγματική πρόσβαση στους αιτητές.  

 
(β) Η παράγραφος (α) εφαρμόζεται αναφορικά με οργανώσεις και 

πρόσωπα, με τα οποία οι αρχές της Δημοκρατίας συνομολογούν συμφωνία 
προς αυτό τον σκοπό. 
 

(3) Η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, υπό τον έλεγχο της 
οποίας υπάγονται τα σημεία διέλευσης συνόρων, περιλαμβανομένων των 
ζωνών διέλευσης στα εξωτερικά σύνορα,  στα οποία βρίσκονται  αιτητές,  με 
γραπτή απόφασή της δύναται να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης το οποίο 
προβλέπεται στο εδάφιο (2), όταν κρίνει αυτόν τον περιορισμό αντικειμενικά 
απαραίτητο για την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη διοικητική διαχείριση του 
συγκεκριμένου σημείου διέλευσης των συνόρων, εφόσον η εν λόγω πρόσβαση 
δεν περιορίζεται υπερβολικά ούτε καθίσταται αδύνατη.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 12Β 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το άρθρο 12Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  «(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μια χώρα θεωρείται ως ασφαλής τρίτη 

χώρα για συγκεκριμένο αιτητή όταν η μεταχείρισή του σε αυτήν θα πληροί σωρευτικά τις 
πιο κάτω προϋποθέσεις: 
 

(α)  Δεν απειλείται η ζωή και η ελευθερία λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, 
συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων∙ 

 
(β)  δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του εδαφίου (2) του   

άρθρου 19∙ 
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(γ) τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τη Σύμβαση∙ 
 
(δ) τηρείται η απαγόρευση της απομάκρυνσης, η οποία απομάκρυνση είναι σε 

παράβαση του δικαιώματος αποφυγής των βασανιστηρίων και της σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο∙ 

 
(ε) υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς πρόσφυγα και, στην περίπτωση 

που ο αιτητής αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, να του χορηγηθεί προστασία 
σύμφωνα με τη Σύμβαση.»∙ 

   
  (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα           

παράγραφο:   
   
  «(β)  ο Προϊστάμενος εξετάζει σε εξατομικευμένη βάση τον ασφαλή χαρακτήρα της 

τρίτης χώρας για τον συγκεκριμένο αιτητή ή/και με γνωστοποίησή του, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τις χώρες τις 
οποίες θεωρεί γενικά ασφαλείς∙»∙ και 

  
  (γ)   με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «περί της απόφασης του 

Προϊσταμένου» (έκτη γραμμή) με τη φράση «περί του ότι η αίτηση του αιτητή δεν έχει 
εξεταστεί επί της ουσίας». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
12Βδις του 
βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 12Βδις του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού του σημείου 
της άνω τελείας με το σημείο της τελείας και με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) του 
εδαφίου (1) αυτού∙  

  
  (β)   με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
  «(2) Αίτηση δύναται να εξεταστεί κατά την κρίση του αρμόδιου λειτουργού με την 

ταχύρρυθμη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12Δ, εάν ο αρμόδιος λειτουργός 
διαπιστώσει βάσει των γεγονότων ότι ο αιτητής επιδιώκει να εισέλθει παράνομα ή μόλις 
έχει εισέλθει παράνομα στη Δημοκρατία από ευρωπαϊκή ασφαλή τρίτη χώρα.»∙ 

  
  (γ)   με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού της φράσης «περί της απόφασης του 

Προϊστάμενου.» (έβδομη και όγδοη γραμμή) με τη φράση «περί του ότι η αίτηση του 
αιτητή δεν έχει εξεταστεί επί της ουσίας.»∙ 

  
  (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(5)  Όταν η ευρωπαϊκή ασφαλής τρίτη χώρα δεν δέχεται εκ νέου τον αιτητή, ο αιτητής 

δικαιούται να απευθύνει εκ νέου αίτηση στην Υπηρεσία Ασύλου, η οποία εξετάζεται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες και εγγυήσεις του παρόντος Νόμου.»∙ 

   
  (ε)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (6) 

και (7): 
  
  «(6) Σε περίπτωση απόφασης του Προϊσταμένου η οποία βασίζεται στην έννοια της 

ευρωπαϊκής ασφαλούς τρίτης χώρας, ο αιτητής δικαιούται να προσβάλει την εν λόγω 
απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του ΄Αρθρου 146 του 
Συντάγματος, για το λόγο ότι οι συνθήκες στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα δεν είναι ασφαλείς 
όσον αφορά την ιδιαίτερη περίπτωσή του.  Η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει τον αιτητή για 
το προαναφερόμενο δικαίωμά του και για την προθεσμία άσκησης τέτοιας προσφυγής. 

 
(7) Ο Προϊστάμενος ενημερώνει περιοδικά την Επιτροπή σχετικά με τις χώρες οι 

οποίες θεωρούνται ως ευρωπαϊκές ασφαλείς τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
12Βτρις του 
βασικού  
νόμου. 
 
 

14. Το άρθρο 12Βτρις του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 
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 «Ασφαλής χώρα 
ιθαγένειας. 

12Βτρις.-(1) Για σκοπούς εξέτασης αιτήσεων, ο Υπουργός δύναται με 
διάταγμα να ορίσει χώρα ως ασφαλή χώρα ιθαγένειας, εφόσον ικανοποιείται 
βάσει της νομικής κατάστασης, της εφαρμογής του δικαίου στο πλαίσιο 
δημοκρατικού συστήματος και των γενικών πολιτικών συνθηκών, ότι στην 
οριζόμενη χώρα γενικά και μόνιμα δεν υφίστανται πράξεις δίωξης σύμφωνα με 
το άρθρο 3Γ ούτε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή 
τιμωρία ούτε απειλή η οποία προκύπτει από τη χρήση αδιάκριτης βίας σε 
κατάσταση διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης. 

  
  (2) Κατά την εκτίμηση μιας χώρας ως ασφαλούς χώρας ιθαγένειας, με 

σκοπό τον ενδεχόμενο χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό ως τέτοιας 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, λαμβάνεται μεταξύ άλλων υπόψη ο βαθμός 
στον οποίο παρέχεται προστασία κατά της δίωξης ή κακομεταχείρισης μέσω: 
 

(α) Tης σχετικής πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας και του 
τρόπου εφαρμογής της∙ 

 
(β) της τήρησης των δικαιωμάτων και ελευθερίων που ορίζονται –  

 
(i)  στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ιδίως δε των 
δικαιωμάτων από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση δυνάμει του 
Άρθρου 15, παράγραφος 2, αυτής, και  

(ii)  στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, και 

(iii) στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών 
Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή 
Τιμωρίας∙ 

   
  (γ) της τήρησης της αρχής της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τη 

Σύμβαση∙ 
 
(δ) της πρόβλεψης μηχανισμού πραγματικής προσφυγής κατά των 

παραβάσεων των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και ελευθεριών.  
   
  (3) Η αξιολόγηση του κατά πόσο μια τρίτη χώρα είναι ασφαλής χώρα 

ιθαγένειας σύμφωνα με το παρόν άρθρο βασίζεται σε σειρά πηγών 
πληροφοριών, περιλαμβανομένων ειδικότερα πληροφοριών από άλλα κράτη 
μέλη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, την Υπάτη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς. 

   
  (4) Η έρευνα, συλλογή πληροφοριών και προκαταρκτική εκτίμηση ως προς 

τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό μιας χώρας ως ασφαλούς χώρας 
ιθαγένειας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, διεξάγεται από την Υπηρεσία Ασύλου 
η οποία υποβάλλει συγκεκριμένη εισήγηση στον Υπουργό. 

   
  (5) Ο Προϊστάμενος κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε διάταγμα το οποίο ο 

Υπουργός εκδίδει δυνάμει του παρόντος άρθρου. 
   
  (6)  Τρίτη χώρα που έχει οριστεί ως ασφαλής χώρα ιθαγένειας σύμφωνα με 

το παρόν άρθρο δύναται, μετά από εξατομικευμένη εξέταση της αίτησης, να 
θεωρηθεί ως ασφαλής χώρα ιθαγένειας για το συγκεκριμένο αιτητή, μόνον 
εφόσον ο αιτητής –  
 

(α)   Έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής, ή  
 
(β) είναι ανιθαγενής και είχε προηγουμένως τη συνήθη διαμονή του στην εν 

λόγω χώρα, 
 
και δεν έχει προβάλει σοβαρούς λόγους για να θεωρηθεί ότι η χώρα αυτή δεν 
είναι ασφαλής χώρα ιθαγένειας στη συγκεκριμένη περίπτωσή του και όσον 
αφορά τον χαρακτηρισμό του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας. 

  
  (7) Αίτηση η οποία υποβλήθηκε από πρόσωπο που κατέχει την ιθαγένεια 

χώρας που έχει οριστεί ως ασφαλής χώρα ιθαγένειας, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, και αίτηση από ανιθαγενή του οποίου η χώρα προηγούμενης συνήθους 
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διαμονής έχει χαρακτηρισθεί ως ασφαλής χώρα ιθαγένειας, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο, δύναται να εξεταστεί κατά την κρίση του αρμόδιου λειτουργού με 
την ταχύρρυθμη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12Δ, εκτός εάν ο 
αιτητής προβάλει βάσιμους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η ασφαλής 
χώρα ιθαγένειας δεν είναι ασφαλής χώρα ιθαγένειας στη συγκεκριμένη 
περίπτωσή του, οπότε η αίτηση εξετάζεται σύμφωνα με την κανονική 
διαδικασία του άρθρου 13. 

  
  (8)  Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η Υπηρεσία Ασύλου 

παρέχει την ευκαιρία στον αιτητή να προβάλει λόγους για τους οποίους θεωρεί 
ότι η ασφαλής χώρα ιθαγένειας δεν είναι ασφαλής χώρα ιθαγένειας στη 
συγκεκριμένη περίπτωσή του. 

   
  (9)  Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος θεωρήσει τρίτη χώρα ως ασφαλή 

χώρα ιθαγένειας για το συγκεκριμένο αιτητή δυνάμει του εδαφίου (6), η 
Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει τον αιτητή περί της απόφασης του 
Προϊσταμένου καθώς και για το δικαίωμα του αιτητή να αμφισβητήσει την 
εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς χώρας ιθαγένειας στη συγκεκριμένη 
περίπτωσή του και να προσβάλει στο Διοικητικό Δικαστήριο την απόφαση του 
Προϊσταμένου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, καθώς και για την 
προθεσμία άσκησης τέτοιας προσφυγής. 

   
  (10)(α) Το διάταγμα του Υπουργού, το οποίο εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου 

(1), αναθεωρείται τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος.  Η σχετική έρευνα, συλλογή 
πληροφοριών και προκαταρκτική εκτίμηση διεξάγεται από την Υπηρεσία 
Ασύλου, η οποία και υποβάλλει συγκεκριμένη εισήγηση στον Υπουργό για την 
αναθεώρηση του διατάγματος.  

 
(β) Όταν ο Υπουργός διαπιστώσει σημαντική αλλαγή της κατάστασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρα την οποία έχει χαρακτηρίσει ασφαλή, 
επανεξετάζει το συντομότερο δυνατό και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί 
σύμφωνα με την παράγραφο (α) το χαρακτηρισμό της χώρας ως ασφαλούς.  

   
  (11)  Κατά την εφαρμογή των εδαφίων (1), (2), (4), (6) και (10), λαμβάνονται 

υπόψη, μεταξύ άλλων, οι κατευθυντήριες γραμμές και τα επιχειρησιακά 
εγχειρίδια καθώς και οι πληροφορίες για τις χώρες ιθαγένειας και για τις 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας υποβολής εκθέσεων 
για πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο, που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
439/2010, καθώς και οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Υπάτης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 

   
  (12) Κάθε διάταγμα, το οποίο ο Υπουργός εκδίδει δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
12Βτετράκις   
του βασικού 
νόμου. 

15. Tο άρθρο 12Βτετράκις του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):  

  «(3) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, πριν από τη 
λήψη απόφασης του Προϊσταμένου για το παραδεκτό αίτησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η 
Υπηρεσία Ασύλου επιτρέπει στον αιτητή να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με την εφαρμογή 
των λόγων που προβλέπει το εδάφιο (2) στην περίπτωσή του. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία 
Ασύλου, προβαίνει σε προσωπική συνέντευξη σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
12Βπεντάκις   
του βασικού 
νόμου. 

16. Το άρθρο 12Βπεντάκις τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

  «(3) Η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αιτητή για το δικαίωμα που έχει να 
αμφισβητήσει την εφαρμογή της πρώτης χώρας ασύλου στη συγκεκριμένη περίπτωσή του, 
προσβάλλοντας στο Διοικητικό Δικαστήριο τη σχετική απόφαση του Προϊσταμένου δυνάμει του 
Άρθρου 146 του Συντάγματος, καθώς και για την προθεσμία άσκησης τέτοιας προσφυγής.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 12Δ 
του βασικού 
νόμου. 

17. Το άρθρο 12Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)   Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «από την Υπηρεσία Ασύλου» 
(τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «από τον Προϊστάμενο»∙ 

   
  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(4) Αίτηση δύναται να εξεταστεί κατά την κρίση του αρμόδιου λειτουργού σύμφωνα με 

την ταχύρρυθμη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, εφόσον τηρούνται οι 
αρχές και εγγυήσεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με την εξέταση αιτήσεων, σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Ο αιτητής, κατά την υποβολή της αίτησης και την παρουσίαση των 
περιστατικών, απλώς έθεσε θέματα τα οποία είναι άνευ σημασίας για την 
εξέταση του εάν πληροί τις προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί καθεστώς 
διεθνούς προστασίας∙  

 
(β)     ο αιτητής προέρχεται από ασφαλή χώρα ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 

12Βτρις∙ 
 

(γ) ο αιτητής παραπλάνησε τις αρχές της Δημοκρατίας με την παρουσίαση 
ψευδών πληροφοριών ή εγγράφων ή με την απόκρυψη σχετικών 
πληροφοριών ή εγγράφων, όσον αφορά την ταυτότητα ή/και την ιθαγένειά 
του, που μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόφαση επί της 
αίτησης∙ 

 
(δ)  ο αιτητής είναι πιθανόν, κακόπιστα, να έχει καταστρέψει ή πετάξει έγγραφο 

ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο, που θα βοηθούσε στον προσδιορισμό 
της ταυτότητας ή της ιθαγένειάς του∙ 

 
(ε)  ο αιτητής έχει παρουσιάσει σαφώς ασυνεπείς και αντιφατικές ή σαφώς 

ψευδείς ή προφανώς απίθανες πληροφορίες, οι οποίες έρχονται σε 
αντίθεση με επαρκώς τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη χώρα ιθαγένειας, 
καθιστώντας έτσι σαφώς μη πειστική τη δήλωσή του ως προς το εάν 
πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό του ως 
δικαιούχου διεθνούς προστασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου∙ 

 
(στ)  ο αιτητής έχει υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση, η οποία δεν θεωρείται ως 

απαράδεκτη σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 
16Δ∙ 

 
(ζ)  ο αιτητής υποβάλλει την αίτηση μόνο για να καθυστερήσει ή να εμποδίσει 

την εκτέλεση προγενέστερης ή επικείμενης απόφασης που θα οδηγούσε 
στην απέλαση / απομάκρυνσή του∙ 

 
(η)  ο αιτητής εισήλθε παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας ή παρέτεινε 

παράνομα τη διαμονή του σε αυτό και, χωρίς εύλογη αιτία, δεν 
παρουσιάστηκε στις αρχές ούτε υπέβαλε αίτηση το συντομότερο δυνατόν, 
λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της εισόδου του∙ 

 
(θ)  ο αιτητής ενδέχεται για σοβαρούς λόγους να συνιστά κίνδυνο για τη εθνική 

ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ή έχει απελαθεί διά της βίας για σοβαρούς 
λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας τάξης∙ 

 
(ι)  ο αιτητής αρνείται να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του να υποβληθεί σε 

λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων του σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 603/2013.»· και 

  
  (γ)  με τη προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 
  
  «(5)(α) Η εξέταση της αίτησης βάσει του παρόντος άρθρου ολοκληρώνεται το 

ταχύτερο δυνατό, με την επιφύλαξη της διασφάλισης της κατάλληλης και πλήρους 
εξέτασης. 
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(β) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία των τριάντα (30) ημερών δύναται να 
παραταθεί από τον Προϊστάμενο, μετά από εισήγηση του αρμόδιου λειτουργού, για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, εφόσον ο Προϊστάμενος κρίνει 
ότι αυτό είναι απαραίτητο για την κατάλληλη και πλήρη εξέταση της αίτησης. 
 

(γ) Σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Προϊσταμένου, η ταχύρρυθμη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δε διασφαλίζει την κατάλληλη και πλήρη 
εξέταση της αίτησης, ο Προϊστάμενος ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο (β) του 
εδαφίου (3).». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 12Ε. 

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 12Δ αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 12E: 

 «Προτεραιότητα  
στην εξέταση 
αιτήσεων. 

12Ε.-(1) Με την επιφύλαξη των βασικών αρχών και εγγυήσεων που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο αναφορικά με την εξέταση αιτήσεων, ο 
αρμόδιος λειτουργός δίνει προτεραιότητα στην εξέταση αίτησης, έναντι άλλης 
προηγουμένως υποβληθείσας,  ιδίως- 

 
(α)  Όταν η αίτηση είναι πιθανόν να θεωρηθεί ως βάσιμη∙ ή 
 
(β)  όταν ο αιτητής είναι αιτητής με ειδικές ανάγκες υποδοχής σύμφωνα 

με το άρθρο 9ΚΔ ή είναι αιτητής που χρήζει ειδικών διαδικαστικών 
εγγυήσεων, ιδίως αν είναι ασυνόδευτος ανήλικος. 

 
      (2) Η αίτηση εξετάζεται σύμφωνα με το άρθρο 13.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

19. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(6)(α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου, η 

Υπηρεσία Ασύλου εξασφαλίζει ότι η διαδικασία εξέτασης της αίτησης ολοκληρώνεται 
εντός έξι (6) μηνών από την κατάθεση της αίτησης, είτε ακολουθείται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο είτε ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 12Δ. 

 
(β) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος δεν μπορεί να λάβει απόφαση εντός εξαμήνου 

από την κατάθεση της αίτησης, η Υπηρεσία Ασύλου έχει υποχρέωση-  
 

(i) Να ενημερώνει τον αιτητή σχετικά με την καθυστέρηση∙ και 

(ii) να του παρέχει, κατόπιν αιτήματός του,  πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της 
καθυστέρησης και το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο αναμένεται η απόφαση επί 
της αίτησής του. 

 
(γ) Όταν αίτηση υπόκειται στη διαδικασία του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και η 

Δημοκρατία έχει οριστεί ως υπεύθυνο κράτος μέλος σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό 
για την εξέταση της αίτησης του αιτητή, η προθεσμία των έξι (6) μηνών αρχίζει από τη 
στιγμή κατά την οποία ο αιτητής βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές και τον έχει αναλάβει η Υπηρεσία Ασύλου.»· και 

  
  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (7), 

(8), (9) και (10): 
  
  «(7) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (6), ο Προϊστάμενος δύναται να παρατείνει την 

προθεσμία των έξι (6) μηνών που ορίζεται στο εν λόγω εδάφιο, για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από εννέα (9) επιπλέον μήνες, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 

(α)  Όταν ανακύπτουν περίπλοκα ουσιαστικά ή/και νομικά ζητήματα· 
 
(β)  μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών αιτούνται ταυτόχρονα 

διεθνή προστασία, γεγονός που καθιστά στην πράξη πολύ δύσκολη την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός της προθεσμίας των έξι (6) μηνών· 
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(γ)  η καθυστέρηση μπορεί να αποδοθεί σαφώς στη μη συμμόρφωση του αιτητή με τις 
υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 16. 

 
(8) Κατ’ εξαίρεση, η Υπηρεσία Ασύλου, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 

δύναται να υπερβαίνει την προθεσμία που ορίζεται στο εδάφιο (7) κατά  τρεις (3) μήνες το 
πολύ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Προϊστάμενο για την κατάλληλη και πλήρη 
εξέταση της αίτησης. 

 
(9) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 18Α και με την επιφύλαξη του 

εδαφίου (1) του άρθρου 19, ο Προϊστάμενος δύναται να αποφασίσει την αναβολή της 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης αίτησης, στην περίπτωση που δεν μπορεί εύλογα 
να  αναμένεται από την Υπηρεσία Ασύλου να λάβει απόφαση επί αίτησης εντός των 
χρονικών πλαισίων που αναφέρονται στα εδάφια (6), (7) και (8), λόγω της αβέβαιης 
κατάστασης στη χώρα ιθαγένειας η οποία αναμένεται να είναι προσωρινή. Στην 
περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία Ασύλου- 
 

(α)  Επανεξετάζει την κατάσταση στη χώρα ιθαγένειας τουλάχιστον ανά έξι (6) μήνες· 
και 

 
(β) ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αιτητή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 

σχετικά με τους λόγους της αναβολής της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
εξέτασης· και 

 
(γ)  ενημερώνει την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σχετικά με την 

απόφαση του Προϊσταμένου για την αναβολή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
εξέτασης για τη συγκεκριμένη χώρα ιθαγένειας. 

 
(10) Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Ασύλου ολοκληρώνει τη διαδικασία εξέτασης 

αίτησης το αργότερο εντός εικοσιένα (21) μηνών από την κατάθεση της αίτησης.».  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 13Α 
του βασικού 
νόμου. 

20.  Το άρθρο 13Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
  
  «(1)  Πριν από τη λήψη απόφασης του Προϊσταμένου επί αίτησης, η Υπηρεσία Ασύλου 

παρέχει στον αιτητή την ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης επί της ουσίας της αίτησης, η 
οποία διεξάγεται από αρμόδιο λειτουργό.  Η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει την ευκαιρία 
τέτοιας προσωπικής συνέντευξης σε κάθε ενήλικα που είναι εξαρτώμενο πρόσωπο από 
τον αιτητή, σε περίπτωση που ο αιτητής έχει καταθέσει αίτηση εξ ονόματος τέτοιου 
εξαρτώμενου προσώπου.»· 

  
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α): 
  
  «(1A) Όταν ταυτόχρονες αιτήσεις από μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών ή 

ανιθαγενών καθιστούν αδύνατη στην πράξη την έγκαιρη διεξαγωγή συνεντεύξεων επί της 
ουσίας κάθε αίτησης από την Υπηρεσία Ασύλου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με 
διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να 
προβλέπει ότι εμπειρογνώμονες από άλλα κράτη μέλη, οι οποίοι επιστρατεύονται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ή από άλλο συναφή οργανισμό, 
μπορούν προσωρινά να συμμετέχουν στη διενέργεια των συνεντεύξεων αυτών: 
 
 Νοείται ότι, προσωπικό άλλο από αυτό της Υπηρεσίας Ασύλου επιτρέπεται- 
 

(α)  Να συμμετέχει στη διενέργεια των προαναφερόμενων συνεντεύξεων εφόσον λάβει 
εκ των προτέρων σχετική κατάρτιση η οποία περιλαμβάνει ό,τι αναφέρεται στο 
Άρθρο 6, παράγραφος 4, στοιχεία α) έως ε), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010∙ 
και 

 
(β) να διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις αιτητών εφόσον διαθέτει ή έχει καταρτιστεί 

για να διαθέτει γενική γνώση των προβλημάτων που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του αιτητή για συνέντευξη, όπως ενδείξεις ότι 
ο αιτητής μπορεί να έχει υποστεί βασανισμό κατά το παρελθόν.»

 .       
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  (γ) με την αντικατάσταση των εδαφίων (2), (3), (4) και (5) με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 
 

   «(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η προσωπική συνέντευξη επί της 
ουσίας της αίτησης δύναται να παραλείπεται όταν –   

 
(α)  Ο Προϊστάμενος δύναται να λάβει θετική απόφαση όσον αφορά το καθεστώς του 

πρόσφυγα βάσει διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων∙ ή 
 

(β)  η Υπηρεσία Ασύλου θεωρεί ότι ο αιτητής είναι ανίκανος ή δεν μπορεί να 
συμμετάσχει σε συνέντευξη, για λόγους που οφείλονται σε μόνιμες καταστάσεις 
ανεξάρτητες από τη θέλησή του. Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες, η 
Υπηρεσία Ασύλου δύναται να συμβουλεύεται επαγγελματία του τομέα της υγείας 
για να εξακριβώσει κατά πόσο η κατάσταση, λόγω της οποίας ο αιτητής είναι 
ανίκανος ή δεν δύναται να συμμετάσχει σε συνέντευξη, είναι προσωρινή ή 
μόνιμη. 

 
 (3) Όταν η Υπηρεσία Ασύλου δεν παρέχει την ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης στον 

αιτητή, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2), ή σε εξαρτώμενο από αυτόν 
πρόσωπο, καταβάλλει εύλογη προσπάθεια ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον αιτητή ή, 
κατά περίπτωση, στον εξαρτώμενο να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία. 

 
 (4) Η μη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν 

εμποδίζει τον Προϊστάμενο να λάβει απόφαση επί της αίτησης. 
 
 (5) Η μη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (2), δεν επιδρά δυσμενώς στην απόφαση του Προϊστάμενου.»∙ και  
   
  (δ) με την αντικατάσταση των εδαφίων (9) και (10) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 
   
  «(9) Η Υπηρεσία Ασύλου λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι 

προσωπικές συνεντεύξεις διεξάγονται σε συνθήκες που επιτρέπουν στον αιτητή να 
εκθέσει διεξοδικά τους λόγους της αίτησής του. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Ασύλου 
μεριμνά ώστε- 

 
(α)  Ο αρμόδιος λειτουργός που διεξάγει τη συνέντευξη να διαθέτει τα 

κατάλληλα προσόντα για να συνεκτιμήσει τις προσωπικές και γενικές 
συνθήκες που περιβάλλουν την αίτηση, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτιστικής καταγωγής, του φύλου, του γενετήσιου προσανατολισμού, της 
ταυτότητας φύλου ή της ευαισθησίας του αιτητή· 

 
(β)  οσάκις είναι εφικτό, η συνέντευξη με τον αιτητή να διεξάγεται από 

πρόσωπο του ιδίου με αυτόν φύλου, εφόσον το ζητήσει ο αιτητής, εκτός 
εάν η Υπηρεσία Ασύλου θεωρεί εύλογα ότι το εν λόγω αίτημα βασίζεται σε 
λόγους που δεν συνδέονται με τη δυσκολία του αιτητή να παρουσιάσει τους 
λόγους της αίτησής του κατά τρόπο περιεκτικό· 

 
(γ)  να επιλέγει διερμηνέα ικανό να διασφαλίζει τη δέουσα επικοινωνία μεταξύ 

του αιτητή και του αρμόδιου λειτουργού που διεξάγει τη συνέντευξη∙ η 
επικοινωνία διενεργείται στη γλώσσα που προτιμά ο αιτητής, εκτός εάν 
υπάρχει άλλη γλώσσα την οποία κατανοεί και στην οποία είναι σε θέση να 
επικοινωνήσει με σαφήνεια∙ οσάκις είναι εφικτό, παρέχεται διερμηνέας του 
ιδίου φύλου εφόσον το ζητήσει ο αιτητής, εκτός εάν η Υπηρεσία Ασύλου 
θεωρεί εύλογα ότι το εν λόγω αίτημα βασίζεται σε λόγους που δεν 
συνδέονται με τη δυσκολία του αιτητή να παρουσιάσει τους λόγους της 
αίτησής του κατά τρόπο περιεκτικό· 

 
(δ)  το πρόσωπο που διεξάγει τη συνέντευξη επί της ουσίας της αίτησης να μη 

φοράει στρατιωτική στολή ή στολή των δυνάμεων επιβολής του νόμου·  
 

(ε)  οι συνεντεύξεις με ανηλίκους να διεξάγονται με τρόπο κατάλληλο για 
παιδιά. 

  
  (10) Κατά τη διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης επί της ουσίας της αίτησης, η 

Υπηρεσία Ασύλου παρέχει στον αιτητή κατάλληλη ευκαιρία- 
 

(α)  Να παρουσιάσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την, κατά το δυνατόν, 
πλήρη τεκμηρίωση της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο (α) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 16 και τα εδάφια (3) έως (5) του άρθρου 18∙ και 
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(β)  να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με στοιχεία τα οποία ενδεχομένως λείπουν 

ή/και σχετικά με τυχόν ασυνέπειες ή αντιφάσεις στο πλαίσιο των δηλώσεων 
του αιτητή.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

21. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Ιατρική και 
ψυχολογική 
εξέταση αιτητή. 

15.-(1) Όταν ο αρμόδιος λειτουργός κρίνει σκόπιμο για την αξιολόγηση της 
αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) και το εδάφιο (3) του 
άρθρου 16 και τα εδάφια (3) έως (5) του άρθρου 18, και με την επιφύλαξη της 
συγκατάθεσης του αιτητή, παραπέμπει τον αιτητή για εξέταση σε ιατρό ή/και 
ψυχολόγο, όσον αφορά-  
 

(α)  Ενδείξεις που ενδεχομένως υποδηλώνουν διώξεις ή σοβαρή βλάβη που 
υπέστη κατά το παρελθόν∙ και 

 
(β)  συμπτώματα και ενδείξεις βασανιστηρίων ή άλλων σοβαρών πράξεων 

σωματικής ή ψυχολογικής βίας, περιλαμβανομένων των πράξεων 
σεξουαλικής βίας. 

 
(2) Η ιατρική ή/και ψυχολογική εξέταση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), 

διενεργείται δημοσία δαπάνη από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας και τα αποτελέσματά της υποβάλλονται στην Υπηρεσία 
Ασύλου το ταχύτερο δυνατό. 

 
(3) Η άρνηση του αιτητή να υποβληθεί σε ιατρική ή/και ψυχολογική εξέταση 

δεν εμποδίζει τον Προϊστάμενο να λάβει απόφαση επί της αίτησης. 
 
(4) Τα αποτελέσματα των ιατρικών ή/και ψυχολογικών εξετάσεων που 

διενεργούνται δυνάμει του εδαφίου (1) ή (8) εκτιμώνται από τον Προϊστάμενο 
μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της αίτησης. 

 
(5) Σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων σοβαρής βλάβης, ο αρμόδιος 

λειτουργός πραγματοποιεί τη συνέντευξη του αιτητή ύστερα από συνεννόηση 
και σε συνεργασία με αρμόδιο ιατρό. 

 
(6) Η ιατρική ή/και ψυχολογική εξέταση που διενεργείται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου δύναται, μεταξύ άλλων, να βασίζεται στο Πρωτόκολλο της 
Κωνσταντινούπολης. 

 
(7) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός Υγείας 

δύναται να ορίζει με απόφασή του τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
που διενεργούν τις ιατρικές ή/και ψυχολογικές εξετάσεις των αιτητών.  

 
(8)  Όταν δεν διενεργείται ιατρική ή/και ψυχολογική εξέταση σύμφωνα με το 

εδάφιο (1), η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει τους αιτητές ότι δικαιούνται με δική 
τους πρωτοβουλία και δικά τους έξοδα να μεριμνήσουν για την ιατρική ή/και 
ψυχολογική τους εξέταση όσον αφορά ενδείξεις που ενδεχομένως 
υποδηλώνουν διώξεις ή σοβαρές βλάβες, που υπέστησαν κατά το παρελθόν.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(1) Κατά την εξέταση της αίτησής του, ο αιτητής οφείλει να συνεργάζεται με την 

Υπηρεσία Ασύλου με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και των υπόλοιπων 
στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2).»∙ και  

  
  (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
  
  «(ε)  να επιτρέψει την υποβολή του σε σωματική έρευνα και την υποβολή των 

αντικειμένων που φέρει σε έρευνα∙ χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε έρευνας που 
πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας, η σωματική έρευνα του αιτητή σύμφωνα με 
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τον παρόντα Νόμο διεξάγεται από πρόσωπο του ιδίου φύλου τηρουμένων πλήρως 
των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής και ψυχολογικής 
ακεραιότητας·». 

  
Κατάργηση του 
άρθρου 16Α  
του βασικού 
νόμου. 

23.  Το άρθρο 16Α του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 16B 
του βασικού 
νόμου. 

24. Το άρθρο 16Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Σιωπηρή απόσυρση 
αίτησης  
ή υπαναχώρηση από 
αυτήν. 

16Β.-(1) Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτητής, 
σιωπηρά, έχει αποσύρει την αίτησή του ή υπαναχωρήσει από αυτήν, ο 
Προϊστάμενος κατά την κρίση του- 
 

(i)  Κλείνει το φάκελο του αιτητή και διακόπτει τη διαδικασία 
εξέτασης της αίτησης, με απόφασή του την οποία λαμβάνει και 
καταχωρίζει στο φάκελο χωρίς να εφαρμόζονται τα άρθρα 12Δ 
και 13 και επί της οποίας απόφασης εφαρμόζονται τα εδάφια (7) 
μέχρι (7Ε) του άρθρου 18∙ ή 

 
(ii)  λαμβάνει απόφαση με την οποία απορρίπτει την αίτηση, σε 

περίπτωση που την θεωρεί αβάσιμη, αφού την εξετάσει επαρκώς 
επί της ουσίας της σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 16 και 
με τα εδάφια (3), (4) και (5) του άρθρου 18. 

 
      (2) Ο Προϊστάμενος δύναται να θεωρεί ότι ο αιτητής, σιωπηρά, έχει 

αποσύρει αίτησή του ή υπαναχωρήσει από αυτήν, ιδίως όταν διαπιστώνει 
ότι ο αιτητής- 

   
  (α)   Δεν ανταποκρίθηκε σε απαίτηση της Υπηρεσίας Ασύλου για 

παροχή πληροφοριών με ουσιώδη σημασία για την αίτησή του 
σύμφωνα με το άρθρο 16 ή δεν παρέστη στην προσωπική 
συνέντευξη η οποία προβλέπεται στα άρθρα 13Α και 18, εκτός 
εάν ο αιτητής αποδείξει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ότι 
αυτό οφείλεται σε συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του∙ ή  

   
  (β)   διέφυγε ή αναχώρησε χωρίς άδεια από το μέρος όπου ζούσε ή 

βρισκόταν υπό κράτηση, χωρίς να έρθει σε επαφή με την 
Υπηρεσία Ασύλου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ή δεν 
εκπλήρωσε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος την υποχρέωση 
αναφοράς ή άλλες υποχρεώσεις επικοινωνίας, όπως την 
προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 
8, εκτός εάν ο αιτητής αποδείξει ότι αυτό οφειλόταν σε συνθήκες 
ανεξάρτητες από τη θέλησή του. 

    
  (3) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 604/2013.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 16Δ 
του βασικού 
νόμου. 

25. Tο άρθρο 16Δ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Υποβολή νέων 
στοιχείων ή 
πορισμάτων ή 
μεταγενέστερης 
αίτησης. 
 

16Δ.-(1)(α) Σε περίπτωση που αιτητής υποβάλει στον Προϊστάμενο –  
 

(i) Μεταγενέστερη αίτηση, ή 
 
(ii)  νέα στοιχεία ή πορίσματα κατά ή μετά την ημερομηνία στην 

οποία καθίσταται εκτελεστή απόφαση του Προϊσταμένου επί 
πρότερης αίτησης του αιτητή,  

 
ο Προϊστάμενος εξετάζει το συντομότερο δυνατό οτιδήποτε ούτως 
υποβληθέν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 
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  (β) Στην παράγραφο (α), ο όρος «απόφαση» περιλαμβάνει απόφαση 
που λαμβάνεται από τον Προϊστάμενο δυνάμει του άρθρου 16Β ή 16Γ. 

   
  (2) Σε περίπτωση που αιτητής υποβάλει στον Προϊστάμενο είτε 

μεταγενέστερη αίτηση είτε νέα στοιχεία ή πορίσματα, σύμφωνα με το 
εδάφιο (1), ο Προϊστάμενος δεν μεταχειρίζεται οτιδήποτε υποβληθέν ως 
νέα αίτηση αλλά ως περαιτέρω διαβήματα στα πλαίσια της 
αποφασισθείσας αίτησης.  Ο Προϊστάμενος λαμβάνει υπόψη όλα τα 
στοιχεία των προαναφερόμενων περαιτέρω διαβημάτων. 

   
  (3)(α) Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης 

σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 
12Βτετράκις, ο Προϊστάμενος προβαίνει σε προκαταρτική εξέταση 
προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο προέκυψαν ή υποβλήθηκαν από 
τον αιτητή νέα στοιχεία ή πορίσματα τα οποία ο Προϊστάμενος δεν έλαβε 
υπόψη κατά την έκδοση της εκδοθείσας απόφασής του, σχετικά με την 
εξέταση του κατά πόσο ο αιτητής πληροί τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό του ως δικαιούχου διεθνούς 
προστασίας. 

 
(β) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος διαπιστώνει ότι προέκυψαν ή 

υποβλήθηκαν τα προαναφερόμενα στην παράγραφο (α) νέα στοιχεία ή 
πορίσματα, προβαίνει σε ουσιαστική εξέτασή τους, αφού προηγουμένως 
ενημερώσει σχετικά τον αιτητή, και εκδίδει νέα εκτελεστή απόφαση, μόνο 
εφόσον – 
 

(i) Τα εν λόγω στοιχεία ή πορίσματα αυξάνουν σημαντικά τις 
πιθανότητες χορήγησης στον αιτητή διεθνούς προστασίας∙ και 

 
(ii) ικανοποιείται πως ο αιτητής, άνευ δικής του υπαιτιότητας, 

αδυνατούσε να υποβάλει τα εν λόγω στοιχεία ή πορίσματα κατά 
την προηγούμενη διαδικασία και ιδίως μέσω της προσφυγής στο 
Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του 
Συντάγματος. 

 
(γ) Επί της νέας εκτελεστής απόφασης που αναφέρεται στην 

παράγραφο (β) εφαρμόζονται τα εδάφια (7) μέχρι (7Ε) του άρθρου 18. 

(δ) Σε περίπτωση που μεταγενέστερη αίτηση δεν εξετάζεται 
περαιτέρω δυνάμει του παρόντος άρθρου, αυτή θεωρείται απαράδεκτη 
σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του  άρθρου 
12Βτετράκις και σε τέτοια περίπτωση ο Προϊστάμενος εκδίδει σχετική 
απόφαση επί της οποίας εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα εδάφια (7) και 
(7Ε) του άρθρου 18.  Η εν λόγω απόφαση παραθέτει την αιτιολογία της 
και ενημερώνει τον αιτητή για το δικαίωμα που έχει να την προσβάλει στο 
Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, καθώς 
και για την προθεσμία άσκησης τέτοιας προσφυγής. 

  
(4)(α) Με την επιφύλαξη  της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, 

το εδάφιο (1) του άρθρου 8  εφαρμόζεται επί αιτητή που ενεργεί κατά τα 
προβλεπόμενα στο εδάφιο (1). 

 
(β) Ο Προϊστάμενος δύναται με απόφασή του να τερματίζει το 

δικαίωμα παραμονής, στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές, προσώπου που ενήργησε κατά τα προβλεπόμενα 
στο εδάφιο (1), όταν το εν λόγω πρόσωπο – 
 

(i) Καταθέτει πρώτη μεταγενέστερη αίτηση, η οποία δεν εξετάζεται 
περαιτέρω βάσει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3), απλώς 
για να καθυστερήσει ή να παρεμποδίσει την εκτέλεση 
απόφασης, η οποία θα οδηγούσε στην άμεση απομάκρυνσή του 
από τη Δημοκρατία, ή  

  
(ii) υποβάλλει δεύτερη ή επόμενη μεταγενέστερη αίτηση στην 

Υπηρεσία Ασύλου, μετά την έκδοση τελικής απόφασης με την 
οποία η πρώτη μεταγενέστερη αίτηση κρίνεται απαράδεκτη 
σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (3), ή μετά την 
έκδοση τελικής απόφασης με την οποία απορρίπτεται η πρώτη 
μεταγενέστερη αίτηση ως αβάσιμη,  
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υπό την προϋπόθεση ότι ο Προϊστάμενος ικανοποιείται ότι τυχόν 
απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης του εν λόγω προσώπου δεν 
συνεπάγεται άμεση ή έμμεση επαναπροώθηση κατά παράβαση των 
υποχρεώσεων της Δημοκρατίας βάσει του διεθνούς δικαίου και του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   
  (γ) Το εδάφιο (1Β) του άρθρου 8 δεν εφαρμόζεται αναφορικά με 

πρόσωπο επί του οποίου εφαρμόζεται η παράγραφος (β) του παρόντος 
εδαφίου.  

   
  (5) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και επί εξαρτώμενου 

προσώπου το οποίο καταθέτει αίτηση αφού έχει συναινέσει, σύμφωνα με 
το εδάφιο (6) του άρθρου 11, να αποτελέσει η περίπτωσή του τμήμα 
αίτησης η οποία κατατέθηκε εξ’ ονόματός του.  Σε τέτοια περίπτωση, η 
προκαταρκτική εξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του 
εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου αφορά την ενδεχόμενη ύπαρξη 
γεγονότων που να δικαιολογούν την κατάθεση χωριστής  αίτησης από το 
εξαρτώμενο πρόσωπο. 

   
  (6) Όταν άλλο κράτος μέλος πρέπει να εκτελέσει απόφαση μεταφοράς 

προς τη Δημοκρατία έναντι συγκεκριμένου προσώπου σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 και το εν λόγω πρόσωπο υποβάλλει 
μεταγενέστερη αίτηση ή νέα στοιχεία ή πορίσματα στο άλλο κράτος μέλος, 
η μεταγενέστερη αίτηση ή τα νέα στοιχεία ή πορίσματα εξετάζονται 
σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο από την Υπηρεσία Ασύλου ως την 
αρμόδια αρχή του υπεύθυνου κράτους μέλους βάσει του εν λόγω 
Κανονισμού. 

   
  (7) Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται κατ’ 

αναλογία οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου: 
 

(α) Tο εδάφιο (3) του άρθρου 7, 

(β)  οι παράγραφοι (α), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, 

(γ)    τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 8, 

(δ)  το άρθρο 9ΣΤ, 

(ε)  τα εδάφια (1), (1Α), (1Β), (1Γ), (1Δ), (1Ε), (1ΣΤ), (1ΣΤδις), (1Ζ), 
(1Η) και (1Θ) του άρθρου 10, 

(στ)   το άρθρο 10Α, 

(ζ)  τα εδάφια (2), (3), (4) και (5) του άρθρου 11, 

(η)  το εδάφιο (8) του άρθρου 11, 

(θ)    το άρθρο 11Γ, 

(ι)     το εδάφιο (2) του άρθρου 12Δ, 

(ια) το εδάφιο (1) του άρθρου 13, 

(ιβ) το άρθρο 13Α, 

(ιγ) το εδάφιο (1) του άρθρου 16, 

(ιδ) οι παράγραφοι (α), (β), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) του εδαφίου (2) 
του άρθρου 16, 

(ιε) το άρθρο 16Β, 

(ιστ) το άρθρο 16Γ, 

(ιζ) τα εδάφια (1), (1Α), (1Β), (2), (2Α), (2Β), (3) και (7) του άρθρου 
18, 

(ιη) οι παράγραφοι (α), (β), (γ), (δ), (στ) και (ζ) του εδαφίου (7Α) του 
άρθρου 18, 

(ιθ) η παράγραφος (α) του εδαφίου (7Β) του άρθρου 18, 

(κ) τα εδάφια (7Γ), (7Δ), (7Ε) και (9) του άρθρου 18, 

(κα) το άρθρο 18δις, 

(κβ) το εδάφιο (1Α) του άρθρου 31Α.». 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 16Ε. 

26. O βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 16Δ αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 16Ε: 
 

 «Επανάνοιγμα 
φακέλου και 
επανεξέταση αίτησης. 

16Ε.-(1) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος αποφάσισε να κλείσει το 
φάκελο και διακόψει τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης αιτητή, σύμφωνα 
με το άρθρο 16Β, ο εν λόγω  αιτητής δικαιούται, εντός εννέα (9) μηνών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του 
Προϊσταμένου στον αιτητή, ή στον δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο που τον 
εκπροσωπεί νόμιμα, να ζητήσει από την Υπηρεσία Ασύλου επανάνοιγμα 
του φακέλου του και επανεξέταση της υπόθεσής του, ή να υποβάλει νέα 
αίτηση επί της οποίας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 16Δ. 

 
 (2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), σε περίπτωση που αιτητής 

ασκήσει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) δικαίωμα του εμπρόθεσμα, ο 
Προϊστάμενος επανανοίγει το φάκελο του αιτητή και συνεχίζει την εξέταση 
της αίτησής του επί της ουσίας και από το στάδιο στο οποίο η εξέταση είχε 
σταματήσει, έστω αν ο αιτητής υπέβαλε δυνάμει του εδαφίου (1) νέα 
αίτηση. 

 
 (3) Εάν αιτητής ασκήσει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) δικαίωμά του 

εκπρόθεσμα, ή πέραν της μίας φοράς, ο Προϊστάμενος εκδίδει 
απορριπτική απόφαση επί της οποίας εφαρμόζονται τα εδάφια (7) μέχρι 
(7Ε) του άρθρου 18.    
 

 (4) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 604/2013.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

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

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
 
 «Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου και άλλων αρχών 

της Δημοκρατίας.»∙  
  
  (β) με τη προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (1Α), 

(1Β) και (1Γ): 
  
  «(1Α) Ο δικηγόρος ή ο νομικός σύμβουλος του αιτητή, ο οποίος παρευρίσκεται 

δυνάμει του εδαφίου (1) σε οποιαδήποτε προσωπική συνέντευξη η οποία 
πραγματοποιείται με τον αιτητή, επιτρέπεται να παρεμβαίνει μόνο στο τέλος της 
προσωπικής συνέντευξης. 

 
(1Β) Ο αρμόδιος λειτουργός προβαίνει σε προσωπική συνέντευξη του αιτητή, η οποία 

προϋποθέτει την παρουσία του αιτητή σε αυτή την συνέντευξη, ανεξαρτήτως αν ο αιτητής 
εκπροσωπείται από δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο.  Ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να 
ζητεί από τον αιτητή να απαντά αυτοπροσώπως στις υποβαλλόμενες ερωτήσεις. 

 
(1Γ) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1Γ) και (1Δ) του άρθρου 10, η απουσία του 

δικηγόρου ή νομικού συμβούλου του αιτητή δεν εμποδίζει την Υπηρεσία Ασύλου να 
διεξάγει προσωπική συνέντευξη με τον αιτητή.»∙ 

  
  (γ)  με την αντικατάσταση των εδαφίων (2), (2Α) και (2Β) αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 
  
  «(2) Κατά την υποβολή της αίτησης, κατά την εξέταση της αίτησης και όποτε άλλοτε οι 

αρχές της Δημοκρατίας καλούν τον αιτητή, παρέχονται στον αιτητή δωρεάν υπηρεσίες 
διερμηνέα, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για δε τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
θεωρείται ότι αυτό είναι πάντοτε αναγκαίο στην περίπτωση κατά την οποία η Υπηρεσία 
Ασύλου καλεί τον αιτητή σε προσωπική συνέντευξη και δεν είναι δυνατή η απαραίτητη 
επικοινωνία χωρίς τις υπηρεσίες αυτές. 
 

(2Α) (α) Ο αρμόδιος λειτουργός που διεξάγει προσωπική συνέντευξη με τον αιτητή 
σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο- 
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  (i)  δύναται να μεριμνά για την ακουστική ή/και οπτικοακουστική καταγραφή της 
προσωπικής συνέντευξης και, σε τέτοια περίπτωση, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα 
ώστε η καταγραφή ή/και το κείμενο της απομαγνητοφώνησης να διατίθεται σε 
σχέση με το φάκελο του αιτητή∙ 

(ii) είτε συντάσσει διεξοδική και εμπεριστατωμένη γραπτή έκθεση η οποία 
περιλαμβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία επί των γεγονότων, είτε 
απομαγνητοφωνεί την τυχόν ακουστική ή/και οπτικοακουστική καταγραφή της 
προσωπικής συνέντευξης∙ 

(iii)  παρέχει την ευκαιρία στον αιτητή να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις ή/και να 
παράσχει διευκρινίσεις προφορικά ή/και γραπτώς σε σχέση με τυχόν εσφαλμένες 
μεταφράσεις ή παρερμηνείες που περιλαμβάνονται στην γραπτή έκθεση ή στο 
κείμενο της απομαγνητοφώνησης, στο τέλος της προσωπικής συνέντευξης ή 
εντός καθορισμένου χρονικού ορίου πριν λάβει απόφαση ο Προϊστάμενος επί της 
αίτησης∙ 

(iv)  για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (iii), ενημερώνει πλήρως τον αιτητή για 
το περιεχόμενο της γραπτής έκθεσης ή για ουσιώδη στοιχεία του κειμένου της 
απομαγνητοφώνησης, με τη συνδρομή διερμηνέα εάν είναι απαραίτητο, και 
κατόπιν ζητά από τον αιτητή να επιβεβαιώσει ότι το περιεχόμενο της γραπτής 
έκθεσης ή του κειμένου της απομαγνητοφώνησης αντικατοπτρίζει σωστά την 
συνέντευξη· σε περίπτωση που ο αιτητής αρνείται να επιβεβαιώσει ότι το 
περιεχόμενο της  γραπτής έκθεσης ή του κειμένου της απομαγνητοφώνησης 
αντικατοπτρίζει σωστά την προσωπική συνέντευξη, οι λόγοι άρνησής του 
καταχωρίζονται στον προσωπικό του φάκελο και η άρνηση αυτή δεν εμποδίζει 
τον Προϊστάμενο να λάβει απόφαση επί της αίτησης. 

   
  (β) Όταν πραγματοποιείται ακουστική ή/και οπτικοακουστική καταγραφή της 

προσωπικής συνέντευξης σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) και η 
καταγραφή είναι παραδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο στις διαδικασίες άσκησης 
προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, ο αρμόδιος λειτουργός δεν 
υποχρεούται να ζητήσει από τον αιτητή να επιβεβαιώσει ότι το περιεχόμενο της γραπτής 
έκθεσης ή του κειμένου της απομαγνητοφώνησης αντικατοπτρίζει σωστά τη συνέντευξη.  

  
  (2Β)(α) Πριν την έκδοση απόφασης του Προϊσταμένου επί της αίτησης, η Υπηρεσία 

Ασύλου παρέχει στον αιτητή, και στον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 18δις 
δικηγόρο ή νομικό σύμβουλό του, πρόσβαση στην έκθεση για την προσωπική συνέντευξη 
ή στο κείμενο της απομαγνητοφώνησης και, με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του 
παρόντος εδαφίου, στην τυχόν ακουστική ή/και οπτικοακουστική καταγραφή της 
προσωπικής συνέντευξης. 

 
(β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου, όταν 

πραγματοποιείται ακουστική ή/και οπτικοακουστική καταγραφή της προσωπικής 
συνέντευξης, παρέχεται πρόσβαση στην καταγραφή μόνο σε περίπτωση που πρόσωπο 
προσφεύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά 
απόφασης που λαμβάνεται από τον Προϊστάμενο δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

 
(γ) Χωρίς επηρεασμό των υποπαραγράφων (iii) και (iv) της παραγράφου (α), και της 

παραγράφου (β), του εδαφίου (2Α) του παρόντος άρθρου, όταν η αίτηση εξετάζεται 
σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 12Δ, η πρόσβαση στην έκθεση ή στο κείμενο της 
απομαγνητοφώνησης και, κατά περίπτωση, της καταγραφής παρέχεται ταυτόχρονα με τη 
λήψη της απόφασης επί της αίτησης. 

 
(δ) Η Υπηρεσία Ασύλου μεριμνά ώστε ο αιτητής και, εάν απαιτείται, ο αναφερόμενος 

στο εδάφιο (1) του άρθρου 18δις δικηγόρος ή ο νομικός σύμβουλός του, να έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (7Α) του 
παρόντος άρθρου και στις συμβουλές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της 
παραγράφου (β) του εν λόγω εδαφίου (7Α), όταν αυτές οι πληροφορίες ή/και συμβουλές 
λαμβάνονται υπόψη από την Υπηρεσία Ασύλου κατά τη λήψη απόφασης επί της 
αίτησης.»∙ 

  
     (δ) με τη διαγραφή του εδαφίου (2Γ) αυτού∙ 
  
     (ε) με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (7Α) αυτού με τις 

ακόλουθες νέες παραγράφους:  
  
  «(α)  Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων λαμβάνονται μετά τη δέουσα εξέταση των 

αιτήσεων, σε εξατομικευμένη βάση, αντικειμενικά και αμερόληπτα, μετά από τη 
λήψη συγκεκριμένων και ακριβών πληροφοριών από διάφορες πηγές, όπως την 
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Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, την Υπάτη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τις σχετικές διεθνείς οργανώσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προς τη γενική κατάσταση στις χώρες ιθαγένειας 
των αιτητών και, όπου χρειάζεται, στις χώρες μέσω των οποίων διήλθαν∙  ο 
Προϊστάμενος μεριμνά ώστε ο ίδιος και το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου το 
οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων και την υποβολή εισηγήσεων για 
απόφαση να έχουν πρόσβαση στις προαναφερόμενες πληροφορίες.   

 
(β)   Ο Προϊστάμενος και το προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση των 

αιτήσεων και την υποβολή εισηγήσεων για απόφαση-  
 

(i) Oφείλουν να γνωρίζουν τις συναφείς προδιαγραφές που εφαρμόζονται στον 
τομέα της νομοθεσίας περί ασύλου και προσφύγων, και 

 
(ii) δύνανται να ζητούν συμβουλές, εφόσον είναι αναγκάιο, από 

εμπειρογνώμονες επί ειδικών ζητημάτων, όπως ιατρικά, πολιτιστικά ή 
θρησκευτικά ζητήματα ή ζητήματα που άπτονται των παιδιών ή του φύλου.»∙ 

  
  (στ) με την αντικατάσταση των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (7A) αυτού με τις 

ακόλουθες νέες παραγράφους: 
  
  «(δ) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (α), ο Προϊστάμενος δύναται, για σκοπούς 

της παραγράφου (α) ή/και (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 11 και εφόσον η 
αίτηση βασίζεται στους ίδιους λόγους, να λαμβάνει μία μόνο απόφαση που να 
καλύπτει την αίτηση του αιτητή και των εξαρτωμένων του προσώπων, εκτός 
εάν αυτό θα οδηγούσε σε κοινολόγηση της ιδιαίτερης κατάστασης του αιτητή 
που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντά του, ιδίως σε 
περιπτώσεις διώξεων με βάση το φύλο, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την 
ταυτότητα φύλου ή/και την ηλικία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος 
εκδίδει ξεχωριστή απόφαση για το συγκεκριμένο πρόσωπο.  

 
  (ε) Με την επιφύλαξη του άρθρου 16Γ, ο Προϊστάμενος απορρίπτει την αίτηση 

ως αβάσιμη μόνο αν διαπιστώσει ότι ο αιτητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
για χορήγηση διεθνούς προστασίας.»∙ 

  
  (ζ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε) του εδαφίου (7Α) αυτού, των 

ακόλουθων νέων παραγράφων (στ) και (ζ): 
  
  «(στ)  Κατά την εξέταση της αίτησης, η Υπηρεσία Ασύλου εξακριβώνει καταρχάς κατά 

πόσο ο αιτητής μπορεί να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας και, σε αντίθετη 
περίπτωση, εξακριβώνει κατά πόσο ο αιτητής δικαιούται καθεστώς 
συμπληρωματικής προστασίας. 

 
 (ζ)   Η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει δωρεάν υπηρεσίες μετάφρασης εγγράφων 

σχετικών με την εξέταση των αιτήσεων. Ο αρμόδιος λειτουργός δεν είναι 
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τη μετάφραση οποιουδήποτε εγγράφου που 
προσκομίζεται από τον αιτητή, εάν κρίνει ότι αυτό δεν είναι σχετικό με την αίτηση. 
Οι μεταφραστές δεσμεύονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας βάσει του 
άρθρου 31Β.»∙ 

  
  (η)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (7Β) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(7Β) Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος απορρίπτει αίτηση, αναφορικά με το 

καθεστώς πρόσφυγα ή/και το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας -  
 

(α) Αναφέρει στην απόφασή του τους πραγματικούς και νομικούς λόγους της 
απόρριψης, και  

 
(β) ενημερώνει διά της απόφασής του τον αιτητή περί του δικαιώματός του να 

προσφύγει κατά της απόφασης στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 
του Συντάγματος, καθώς και για τη φύση και μορφή αυτής της προσφυγής και για 
την προθεσμία άσκησής της σύμφωνα με το εν λόγω Άρθρο.»∙ 

  
    (θ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (7Γ) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
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    «(7Γ)(α) Ο Προϊστάμενος μεριμνά για την παροχή δωρεάν νομικών και διαδικαστικών 
πληροφοριών στους αιτητές,  μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου προσώπου, κατά τον 
τύπο που αποφασίζεται από τον Προϊστάμενο. 
 

(β) Οι νομικές και διαδικαστικές πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της 
παραγράφου (α) περιλαμβάνουν τουλάχιστον - 
 

(i)  Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία για την εξέταση της αίτησης του αιτητή, με 
γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης του αιτητή∙ και 
 

(ii) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από τον Προϊστάμενο, πέραν όσων 
προβλέπονται στα εδάφια (7Β) και (7Ε) του παρόντος άρθρου,  πληροφορίες με 
τις οποίες εξηγούνται οι λόγοι της απόφασης και οι δυνατότητες άσκησης 
προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος καθώς και η προθεσμία 
άσκησης τέτοιας προσφυγής.  
 

(γ) Για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, ο Προϊστάμενος δύναται 
να αποφασίζει ότι οι δωρεάν νομικές και διαδικαστικές πληροφορίες  παρέχονται δημοσία 
δαπάνη από - 
 

(i) Μη κυβερνητικές οργανώσεις∙ ή 
 

(ii) επαγγελματίες κρατικών αρχών, νοουμένου ότι εξασφάλισε τη συναίνεση των εν 
λόγω κρατικών αρχών∙ ή 

 
(iii) ειδικευμένες κρατικές υπηρεσίες, νοουμένου ότι εξασφάλισε τη συναίνεση των εν 

λόγω ειδικευμένων κρατικών υπηρεσιών∙ ή 
 

(iv) ιδιώτες δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους∙ ή 
 

(v) λειτουργούς της Υπηρεσίας Ασύλου οι οποίοι δεν ασχολούνται με εξέταση 
αιτήσεων. 

 
(δ) Ο Προϊστάμενος απορρίπτει αίτημα για παροχή δωρεάν νομικών και διαδικαστικών 

πληροφοριών, εφόσον τεκμηριώσει ότι ο αιτητής διαθέτει επαρκείς πόρους. 
 
(ε) Ο Προϊστάμενος δύναται να απαιτεί, από αιτητή στον οποίο παραχωρήθηκαν 

δωρεάν νομικές και διαδικαστικές πληροφορίες δυνάμει του παρόντος εδαφίου, να 
επιστρέψει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που  καταβλήθηκε για σκοπούς παροχής 
νομικών και διαδικαστικών πληροφοριών, εάν και από τη στιγμή που έχει βελτιωθεί 
σημαντικά η οικονομική του κατάσταση ή εάν η απόφαση χορήγησης δωρεάν νομικών και 
διαδικαστικών πληροφοριών είχε ληφθεί με ψευδείς πληροφορίες που είχε δώσει ο 
αιτητής.  Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του αιτητή να ικανοποιήσει την απαίτηση 
του Προϊσταμένου, ο Προϊστάμενος δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την 
είσπραξη του σχετικού ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.»∙ 

  
  (ι)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (7Ε) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(7Ε) Ο Προϊστάμενος ενημερώνει τον αιτητή, σε γλώσσα την οποία ο αιτητής 

κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί, για το αποτέλεσμα της απόφασής του και για 
το δικαίωμα του αιτητή το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (7Β), καθώς 
και για τις προθεσμίες άσκησης αυτού του δικαιώματος.»∙ 

  
  (ια)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(9) 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, ή σε φορέα δίωξής του ή 
πρόκλησης σοβαρής βλάβης του, ούτε και ζητείται οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά 
με τον αιτητή από τη χώρα ιθαγένειας ή φορέα δίωξής του ή πρόκλησης σοβαρής βλάβης 
του, κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί στη χώρα ιθαγένειας ή στο 
φορέα δίωξης ή πρόκλησης σοβαρής βλάβης άμεσα το γεγονός ότι ο αιτητής έχει 
υποβάλει αίτηση και να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αιτητή ή των 
εξαρτώμενων από αυτόν προσώπων ή την ελευθερία και ασφάλεια των μελών της 
οικογένειάς του που εξακολουθούν να ζουν στη χώρα ιθαγένειας.»∙ και 
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  (ιβ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (9) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (10): 
  
  «(10) Η Υπηρεσία Ασύλου διεκπεραιώνει αιτήσεις που υποβάλλονται στις ελεγχόμενες 

από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί προς τις 
αρχές άλλου κράτους μέλους οι οποίες διενεργούν στις εν λόγω περιοχές συνοριακό 
έλεγχο ή έλεγχο μετανάστευσης.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 
18δις του 
βασικού νόμου. 

28. Το άρθρο 18δις του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Δικηγόροι  
και νομικοί 
σύμβουλοι  
των αιτητών. 

18δις.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο δικηγόρος ή νομικός 
σύμβουλος του αιτητή, ο οποίος παρέχει συνδρομή ή εκπροσώπηση στον 
αιτητή, δικαιούται μετά από σχετικό αίτημα πρόσβαση στις πληροφορίες του 
φακέλου του αιτητή, βάσει των οποίων λαμβάνεται ή θα ληφθεί απόφαση από 
τον Προϊστάμενο. 

   
       (2) Ο Προϊστάμενος δύναται να απορρίψει αίτημα που υποβάλλεται δυνάμει 

του εδαφίου (1), σε περίπτωση που- 
    
   (α) Η αποκάλυψη των πληροφοριών ή των πηγών  ενδέχεται να θέσει σε 

κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, την ασφάλεια των οργανισμών ή 
προσώπων που παρέχουν τις πληροφορίες ή την ασφάλεια των 
προσώπων τα οποία αφορούν οι πληροφορίες∙ ή 

 
(β) θίγονται είτε οι έρευνες σχετικά με την εξέταση της αίτησης είτε οι 

διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατίας. 
   
  Σε τέτοια περίπτωση, ο Προϊστάμενος παρέχει στο δικηγόρο ή νομικό 

σύμβουλο του αιτητή, ο οποίος έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας, 
πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες ή πηγές, εφόσον οι πληροφορίες 
έχουν σημασία για την εξέταση της αίτησης ή για τη λήψη απόφασης περί 
ανάκλησης διεθνούς προστασίας. 

   
       (3) Ο δικηγόρος ή νομικός σύμβουλος, που παρέχει συνδρομή ή 

εκπροσώπηση στον αιτητή, δικαιούται να έχει πρόσβαση σε κλειστές περιοχές, 
όπως χώρους κράτησης και ζώνες διέλευσης, για να συνεννοείται με τον 
αιτητή, σύμφωνα με το εδάφιο (12) του άρθρου 9ΣΤ και τις παραγράφους (β) 
και (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 9ΙΔ.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

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

 
 

 (α)  Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3Β) αυτού της φράσης «Τα εδάφια (1Γ) και (1Δ)» 
(πρώτη γραμμή) με τη φράση «Τα εδάφια (1Β), (1Γ) και (1Δ)»· και 

  
 (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (3Γ) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(3Γ) Το εδάφιο (9) του άρθρου 11, τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 18δις, το εδάφιο 

(1Α) του άρθρου 31Α και η παράγραφος (α) του εδαφίου (2Α) του άρθρου 31Γ 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία αναφορικά με απόφαση του Προϊσταμένου δυνάμει του 
παρόντος άρθρου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

30. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) 

αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και (4): 

  «(3) Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να παρέχονται στην Υπηρεσία Ασύλου τα κατάλληλα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένου επαρκούς και ικανού προσωπικού, για την άσκηση των καθηκόντων της 
σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.   

  
  (4) Ο Προϊστάμενος μεριμνά ώστε- 

 
(α)  Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση 

αιτήσεων, να είναι κατάλληλα καταρτισμένο, δια της παροχής σε αυτό σχετικής 
κατάρτισης που περιλαμβάνει ό,τι αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 4, στοιχεία α) 
έως ε), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 493/2010, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική κατάρτιση 
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που αποφασίζεται και αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο∙ και 

  
(β) οι αρμόδιοι λειτουργοί οι οποίοι διενεργούν τη συνέντευξη του αιτητή σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο να διαθέτουν επίσης γενική γνώση των προβλημάτων που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του αιτητή για συνέντευξη, όπως 
ενδείξεις ότι ο αιτητής μπορεί να έχει υποστεί βασανιστήρια κατά το παρελθόν.».  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

31. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 

αυτού ως εδαφίου (1) και με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
 

  «(2)(α) Ο Προϊστάμενος ενημερώνει την Επιτροπή, μόλις παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι 
εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) 
του άρθρου 11, του εδαφίου (1Α) του άρθρου 13Α και της παραγράφου (β) του εδαφίου (7) του 
άρθρου 13, και τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 

 
(β) Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) περιλαμβάνει, ει δυνατόν, δεδομένα 

σχετικά με το ποσοστό των αιτήσεων για τις οποίες εφαρμόσθηκαν παρεκκλίσεις επί του 
συνολικού αριθμού αιτήσεων που έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο. 

 
(γ)  Ο Προϊστάμενος, ως η αρμόδια προς τούτο αρχή της Δημοκρατίας, εκπληρώνει την 

υποχρέωση την οποία επιβάλλει το Άρθρο 50 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ στη Δημοκρατία ως 
κράτος μέλος.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 31Α 
του βασικού 
νόμου. 

32. Το άρθρο 31Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (1Α) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
 

  «(β)  Η παράγραφος (α) εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε οργάνωση που εργάζεται στις 
ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές εξ’ ονόματος της Υπάτης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες βάσει συμφωνίας με τις αρχές 
της Δημοκρατίας.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 31Γ 
του βασικού 
νόμου. 

 33. Το άρθρο 31Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων 
(2Α) και (2Β): 

  
  «(2Α)(α) Ο Προϊστάμενος παρέχει στο Διοικητικό Δικαστήριο πρόσβαση στις 

πληροφορίες του φακέλου του προσφεύγοντα αιτητή, βάσει των οποίων ο 
Προϊστάμενος έλαβε απόφαση επί της αίτησης του αιτητή.  

 
(β) Το Διοικητικό Δικαστήριο έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (7Α) του άρθρου 18 οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του.  Το Διοικητικό Δικαστήριο έχει την εν λόγω 
πρόσβαση, είτε διατάσσοντας συναφώς τον Προϊστάμενο να του παράσχει τις εν λόγω 
πληροφορίες είτε μέσω του αιτητή είτε άλλως πως. 

  
  (2Β) Σε περίπτωση που πρόσωπο προσφεύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του 

Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά απόφασης που λαμβάνεται από τον Προϊστάμενο 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, το εν λόγω πρόσωπο και, εάν απαιτείται, ο 
αναφερόμενος στο άρθρο 18δις δικηγόρος ή νομικός σύμβουλός του, έχουν πρόσβαση 
στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (7Α) του άρθρου 
18 και στις συμβουλές που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) 
του εν λόγω εδαφίου (7Α), όταν αυτές οι πληροφορίες ή/και συμβουλές έχουν ληφθεί 
υπόψη από την Υπηρεσία Ασύλου κατά τη λήψη απόφασης επί της αίτησης.»∙ και 

  
  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (4) 

και (5): 
 

  «(4) Το Διοικητικό Δικαστήριο, όταν εκδίδει αποφάσεις ή διατάγματα που αφορούν 
αιτητή ή δικαιούχο διεθνούς προστασίας υπό αυτή του την ιδιότητα, αναφέρει μόνο τα 
αρχικά του ονοματεπώνυμού του. 
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  (5) Το Διοικητικό Δικαστήριο οφείλει, σε εύλογο χρόνο, να εκδίδει γραπτώς την 

απόφασή του και να την κοινοποιεί στον αιτητή ή στον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί 
νόμιμα.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 34. 

34.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 33 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 34: 

 «Αναφορές  
στην Οδηγία 
2005/85/ΕΚ.  
Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 326,  
13.12.2005, 
σ. 13. 

34. Τυχόν αναφορά νόμου, κανονιστικής διοικητικής πράξης ή 
διοικητικής εγκυκλίου στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με 
τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη 
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα», θεωρείται ως κατ’ 
αναλογία αναφορά στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ σύμφωνα με τον πίνακα 
αντιστοιχίας του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ.». 

   
Εφαρμογή του 
παρόντος  
Νόμου. 

35.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες – 

 

  (α) Χορηγούν δικαιώματα σε αιτητή ή δικαιούχο διεθνούς προστασίας ή σε μέλος της 
οικογένειας προαναφερόμενου προσώπου, ή/και 

   
  (β)  επιβάλλουν υποχρέωση σε αρχή της Δημοκρατίας,  
   
  εφαρμόζονται επί -  
   
  (αα) των αιτήσεων που κατατίθενται κατά ή μετά την 20ή Ιουλίου 2015, και 
   
  (ββ)  των διαδικασιών οι οποίες αφορούν την ανάκληση διεθνούς προστασίας και οι οποίες 

αρχίζουν κατά ή μετά την 20ή Ιουλίου 2015. 
  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος  
Νόμου. 
105(Ι) του 2016. 

36.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ μία ημέρα μετά 

την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προσφύγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016. 
 
  
 

(2) Η ισχύς του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 20ή Ιουλίου 2015. 
 
 (3) Οι παράγραφοι (α) και (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 13 του βασικού νόμου, όπως 
παρατίθενται στην παράγραφο (α) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου και τα εδάφια (7), (8), (9) 
και (10) του άρθρου 13 του βασικού νόμου, όπως παρατίθενται στην παράγραφο (β) του άρθρου 19 
του παρόντος Νόμου, τίθενται σε ισχύ κατά την 20ή Ιουλίου 2018. 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00 
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