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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0118/2008, της Janett Burton, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας 2003/109/ΕK σχετικά με το καθεστώς υπηκόων 
τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες

1. Περίληψη της αναφοράς

H αναφέρουσα είναι εργοδότρια ενός υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος έχει εργαστεί για αυτήν 
ως οικιακός μισθωτός και ζει στην Κύπρο τα τελευταία εννέα χρόνια. Σε απάντηση της 
αιτήσεως της για άδεια διαμονής μακράς διαρκείας η αναφέρουσα έλαβε μια επιστολή ότι ο 
οικιακός μισθωτός θα έχει πλέον δικαίωμα διαμονής μακράς διαρκείας όταν τεθεί σε ισχύ ο 
σχετικός νόμος. O νόμος ετέθη σε ισχύ αλλά διάβασε στην εφημερίδα ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι οικιακοί μισθωτοί δεν θα έχουν δικαίωμα διαμονής μακράς 
διαρκείας. H αναφέρουσα θεωρεί ότι τα δικαιώματά της ως ευρωπαίας πολίτη και 
εργοδότριας εμπαίζονται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Η αναφέρουσα υπέβαλε αίτηση για χορήγηση καθεστώτος πολίτη επί μακρόν διαμένοντος 
στην Κύπρο, εξ ονόματος οικιακού βοηθού υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος εργάζεται νόμιμα 
για την ίδια τα τελευταία εννέα έτη στην Κύπρο, αλλά μέχρι στιγμής (δηλαδή, μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της αναφοράς) δεν έχει χορηγηθεί το καθεστώς. Η αναφέρουσα θεωρεί 
ότι εμπαίζονται τα δικαιώματά της ως εργοδότριας.
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Σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ, ένας υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα και 
αδιάλειπτα σε ένα κράτος μέλος επί πέντε έτη έχει δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 
όπως οι σταθεροί και τακτικοί πόροι και η ασφάλιση ασθένειας, να λάβει το καθεστώς επί 
μακρόν διαμένοντος στο εν λόγω κράτος μέλος.

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας προβλέπει ότι εφαρμόζεται «στους υπηκόους τρίτων 
χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια κράτους μέλους». Η παράγραφος 2, σημείο ε, 
της ίδιας διάταξης εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, μεταξύ άλλων, όσους 
«διαμένουν αποκλειστικά για λόγους προσωρινού χαρακτήρα, όπως ως εσωτερικοί άμισθοι 
βοηθοί (au pair) ή εποχιακά εργαζόμενοι, ή ως μισθωτοί εργαζόμενοι απασχολούμενοι από 
φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, ή ως φορείς 
παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών, ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια διαμονής τους 
έχει επίσημα περιορισθεί».

Η Κύπρος κοινοποίησε τη νομοθεσία που μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο 
τον Φεβρουάριο του 2007.
Το άρθρο 3, παράγραφος 2, σημείο ε, της οδηγίας μεταφέρθηκε μέσω του άρθρου 18Z(2) του 
νόμου για τους αλλοδαπούς υπηκόους και τη μετανάστευση. Το εν λόγω άρθρο αναφέρει ότι 
οι διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος «δεν 
ισχύουν για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι (…) διαμένουν σε περιοχές που ελέγχονται 
από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποκλειστικά για λόγους προσωρινού 
χαρακτήρα, όπως ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair) ή εποχιακά εργαζόμενοι, ή ως 
μισθωτοί εργαζόμενοι απασχολούμενοι από φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, ή ως φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών, ή σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια διαμονής τους έχει επίσημα περιορισθεί ως προς τη 
διάρκειά της».

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, στην απόφασή του της 21ης Ιανουαρίου 2008, 
απεφάνθη ότι η υπόθεση ενός οικιακού βοηθού που είχε εισέλθει νόμιμα στην Κύπρο το 2000 
και του οποίου η άδεια ανανεώθηκε έως το 2004 με την παρατήρηση «τελική» και πάλι έως
το 2006 με το σχόλιο «τελική - μη ανανεώσιμη» και ο οποίος υπέβαλε αίτηση για άδεια 
διαμονής μακράς διάρκειας το 2006 υπαγόταν στην εξαίρεση όσων η άδεια διαμονής έχει 
«επίσημα περιορισθεί ως προς τη διάρκειά της» και απέρριψε την προσφυγή κατά της 
απόφασης των αρχών να μην χορηγήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις κυπριακές αρχές τον Ιούλιο του 2008 να παράσχουν πληροφορίες 
σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των εθνικών κανόνων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, 
συμπεριλαμβανομένων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των αδειών που 
έχουν «επίσημα περιορισθεί», καθώς και τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών στους 
οποίους έχει χορηγηθεί από την Κύπρο το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος μέχρι 
σήμερα. Καθώς η απάντηση του Οκτωβρίου του 2008 ήγειρε πρόσθετα ερωτήματα, εστάλη 
στις κυπριακές αρχές νέο αίτημα για συμπληρωματικές πληροφορίες στις 20 Ιανουαρίου 
2009, με προθεσμία 2 μηνών για τη λήψη απάντησης.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Δεδομένου ότι δεν είχε παραληφθεί καμία απάντηση από την Κύπρο στο αίτημα της 
Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2009 εντός της δεδομένης προθεσμίας, στις 10 Ιουνίου 
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απεστάλη επίσημη επιστολή υπενθύμισης ζητώντας από την Κύπρο να εξετάσει 
κατεπειγόντως το συγκεκριμένο θέμα. Οι κυπριακές αρχές διαβίβασαν πρόσθετες 
πληροφορίες στις 26 Ιουνίου 2009.

Οι απαντήσεις των κυπριακών αρχών περιείχαν τα εξής στατιστικά στοιχεία (δεδομένα 
Οκτωβρίου 2008):
- Αριθμός των χορηγηθεισών αδειών που έχουν επίσημα περιοριστεί: 33 543 (επί 
συνόλου 58 131 αδειών),
- Διάρκεια διαμονής των κατόχων των αδειών: το 21% των κατόχων των αδειών
(12 207) είναι μόνιμοι κάτοικοι για πέντε ή και περισσότερα έτη· το 12% εξ αυτών (1468), 
όπως αναφέρεται, αποκλείονται από τη χορήγηση του καθεστώτος του επί μακρόν 
διαμένοντος βάσει της προαναφερθείσας δικαστικής απόφασης, μεταξύ άλλων επειδή 
απασχολούνται ως οικιακοί βοηθοί και διαθέτουν άδειες διαμονής προσωρινής διάρκειας,
- Αριθμός των υπηκόων από τρίτες χώρες στους οποίους η Κύπρος έχει χορηγήσει 
καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος: 9 άτομα.

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η εθνική νομοθεσία που εξαιρεί τις άδειες περιορισμένου 
χρόνου από το πεδίο εφαρμογής της δεν είναι ασύμβατη με το άρθρο 3, παράγραφος 1 και 
παράγραφος 2, στοιχείο ε, της οδηγίας 2003/109/ΕΚ. Ωστόσο, μια εθνική πρακτική 
ανανέωσης των συγκεκριμένων προσωρινών αδειών πέραν της πενταετούς περιόδου θα ήταν 
προβληματική. Πράγματι, η συγκεκριμένη διάταξη δεν έχει σκοπό να επιτρέψει τη χορήγηση 
διαδοχικών παρατάσεων της ισχύος των αδειών διαμονής για περιόδους μικρότερες των πέντε 
ετών κάθε φορά, με αποτέλεσμα να αποκλείονται οι πολίτες των τρίτων χωρών από το 
δικαίωμα να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, παρά τη νόμιμη και 
συνεχόμενη διαμονή τους για περισσότερα από πέντε έτη. 

Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, οι κυπριακές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι οι 
χορηγηθείσες παρατάσεις πέραν της περιόδου των πέντε ετών είναι ελάχιστες και αφορούν 
άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία του προαναφερθέντος 12%, και ότι η χορήγηση αυτή 
αποφασίζεται για ειδικούς μόνο λόγους που σχετίζονται με προσωπικές καταστάσεις, όπως 
π.χ. ιατρικοί ή οικογενειακοί λόγοι.


