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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1864/2009 της Ροδούλας Αχιλλέως, κυπριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ένωσης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μητέρων», σχετικά 
με διακρίσεις σε βάρος παιδιών γυναικών προσφύγων

Αναφορά 1653/2010, της Mαρκέλλας Ισαΐα-Τσιάκκα, κυπριακής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της κυπριακής «Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων 
Μητέρων», σχετικά με διακρίσεις σε βάρος παιδιών γυναικών προσφύγων

1. Περίληψη της αναφοράς 1864/2009

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι οι κυπριακές αρχές δεν αναγνωρίζουν το καθεστώς του 
πρόσφυγα σε παιδιά γυναικών προσφύγων, ενώ στα παιδιά ανδρών προσφύγων αυτό το 
καθεστώς αναγνωρίζεται αυτόματα. Η αναφέρουσα, η οποία εκπατρίστηκε από το βόρειο 
τμήμα της Κύπρου μετά την τουρκική εισβολή το 1974, θεωρεί ότι η παρούσα κατάσταση 
δημιουργεί διακρίσεις λόγω φύλου και, συνεπώς, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει.

Περίληψη της αναφοράς 1653/2010

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι οι κυπριακές αρχές δεν αναγνωρίζουν το καθεστώς του 
πρόσφυγα σε παιδιά γυναικών προσφύγων, ενώ στα παιδιά ανδρών προσφύγων αυτό το 
καθεστώς αναγνωρίζεται αυτόματα. Η αναφέρουσα, η οποία εκπατρίστηκε από το βόρειο 
τμήμα της Κύπρου μετά την τουρκική εισβολή το 1974, θεωρεί ότι η παρούσα κατάσταση 
δημιουργεί διακρίσεις λόγω φύλου και, συνεπώς, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει.

2. Παραδεκτό
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Αναφορά 1864/2009: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2010. Αναφορά 
1653/2010: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί στην καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης, όπως 
απαιτείται από τις Συνθήκες. Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του δικαίου της 
ΕΕ και η διάκριση λόγω φύλου απαγορεύεται ρητώς από το Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη 
μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης1. 

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την ισότητα των φύλων καλύπτει τρεις κύριους τομείς: 
κοινωνική ασφάλιση, απασχόληση και πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες2. Η νομοθεσία 
καλύπτει τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες διακρίσεις. Βάσει της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έννοια της διάκρισης καλύπτει επίσης διακρίσεις 
για συνδεδεμένους λόγους3. 

Η Επιτροπή δεν έχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το είδος των ωφελημάτων των οποίων 
στερούνται παιδιά γυναικών με καθεστώς εκτοπισμένου, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι 
ορισμένα από αυτά τα ωφελήματα καλύπτονται από το δίκαιο της ΕΕ (π.χ. εάν αποτελούν 
επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης). Συνεπώς χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες για να 
αξιολογηθεί κατά πόσον η κατάσταση την οποία περιγράφει η αναφέρουσα βρίσκεται σε 
σύγκρουση με το δίκαιο της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. 

Η Επιτροπή θα αποστείλει αίτημα για πληροφορίες στην Κυπριακή Δημοκρατία.

4. ΑΝΑΘ. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Αναφορές 1864/2009 και 1653/2010

Η Επιτροπή απέστειλε αίτημα για παροχή πληροφοριών στις κυπριακές αρχές στις 19 
Οκτωβρίου 2010. Η απάντηση περιήλθε στην Επιτροπή στις 31 Ιανουαρίου 2011 και η 
μετάφραση της εν λόγω απάντησης ολοκληρώθηκε στις 15 Μαρτίου 2011. Επί του παρόντος 
εξετάζονται τα έγγραφα που απεστάλησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Επιτροπή 
αναλύει επίσης συμπληρωματικές πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από την καταγγέλλουσα.

Μόλις ολοκληρώσει η Επιτροπή την εξέταση της απάντησης των κυπριακών αρχών, θα δοθεί 
λεπτομερέστερη απάντηση στις αναφορές. 
                                               
1 Ιδίως, Άρθρα 21, 23 και 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 303/7, 
14.12.2007, σ. 1.
2 Οδηγία του Συμβουλίου 79/7/ΕΟΚ της 19ης Δεκεμβρίου 1978 σχετικά με τη σταδιακή εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης (ΕΕ L 6, 10.01.1979)· οδηγία του 
Συμβουλίου 2004/113/ΕΚ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ΕΕ L 373 της 
21.12.2004)· οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για 
την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση - ΕΕ L 204 της 26.07.2006).
3 Βλέπε ιδίως την απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Ιουλίου 2008 στην υπόθεση C-303/06, Coleman.
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5. Απάντηση της Επιτροπής, η οποία ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Όσοι εκτοπίστηκαν από το βόρειο τμήμα της Κύπρου στο νότιο κατά την τουρκική εισβολή 
του 1974 έχουν μία σειρά από δικαιώματα που παρατίθενται στην εθνική νομοθεσία. Στο 
πλαίσιο αυτών των νομικών μέσων, τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται ως "πρόσφυγες". Ωστόσο 
τούτο δεν πρέπει να συγχέεται με τα πρόσωπα που απολαύουν του καθεστώτος πρόσφυγα 
σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ περί ασύλου· για την ακρίβεια, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο, αυτά τα πρόσωπα θεωρούνται "εντός της χώρας εκτοπισμένοι". 

Σύμφωνα με την απάντηση των κυπριακών αρχών σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
στην Κύπρο, φαίνεται ότι ο «νόμος περί παροχής στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, 
παθόντες και άλλα πρόσωπα» και ο «νόμος περί αρχείου πληθυσμού» εμπεριέχουν διατάξεις 
που συνιστούν διακρίσεις. Συγκεκριμένα, δηλώνεται ρητά σε αυτούς τους νόμους ότι τα 
παιδιά των εκτοπισμένων ανδρών δικαιούνται το καθεστώς πρόσφυγα. Τα παιδιά των 
εκτοπισμένων γυναικών, καθώς δεν αναφέρονται καθόλου, αποκλείονται de facto από το 
πεδίο εφαρμογής αυτών των νόμων.

Στις 3 Ιουνίου 2010, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου ενέκρινε δύο τροποποιητικούς 
νόμους12, οι οποίοι καταργούσαν τις εν λόγω προβληματικές διατάξεις και αναγνώριζαν 
καθεστώς πρόσφυγα και δικαίωμα στεγαστικής βοήθειας στα παιδιά εκτοπισμένων μητέρων.

Ωστόσο αμφότεροι οι νόμοι παραπέμφθηκαν από τον Πρόεδρο της Κύπρου στο Ανώτατο 
Δικαστήριο λόγω αντισυνταγματικότητας, με το σκεπτικό ότι θα επέφεραν δυσανάλογο 
βάρος στον εθνικό προϋπολογισμό.

Το Ανώτατο δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του την 1η Φεβρουαρίου 2011, με την οποία 
ακύρωσε τους δύο νόμους. Οι εν λόγω τροποποιητικές διατάξεις χαρακτηρίστηκαν 
αντισυνταγματικές, καθώς είχαν συνέπεια την αύξηση των δαπανών στον κυπριακό εθνικό 
προϋπολογισμό, οι οποίες δεν είχαν προγραμματιστεί αρχικά. Σύμφωνα με το Ανώτατο 
Δικαστήριο, ένας "κοινός" νόμος (σε αντιδιαστολή προς τον δημοσιονομικό νόμο) δεν μπορεί 
να επιφέρει τέτοιες απρογραμμάτιστες δαπάνες στον εθνικό προϋπολογισμό, είτε στο παρόν 
είτε στο μέλλον.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η απόφαση συμφωνεί με την προηγούμενη σχετική νομολογία 
του Ανώτατου Δικαστηρίου. Πριν από την προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου, είχαν 
όντως γίνει στο Ανώτατο Δικαστήριο τρεις προσφυγές3 κατ’ αναίρεση και απορρίφθηκαν 
όλες τους, με το σκεπτικό ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή των 
ισχυόντων νόμων σε πρόσωπα που δεν προορίζονταν εξ αρχής να συμπεριλαμβάνονται στο 
πεδίο εφαρμογής τους, καθώς τούτο θα παραβίαζε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Το 

                                               
1  Νόμος που τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες 

και άλλα πρόσωπα νόμο.
2   Νόμος που τροποποιεί τον περί αρχείου πληθυσμό νόμο.
3  Αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου: υποθέσεις Dias United  Publ. Co Ltd 

κατά Κυπριακής Δημοκρατίας (1996), Βρούντου κατά Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (2006) και 
Τσιάκκα κατά Κυπριακής Δημοκρατίας (2010).



PE448.711v03-00 4/4 CM\887585EL.doc

EL

επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο τα μέτρα που συνιστούν διακρίσεις ήσαν και 
αντισυνταγματικά και αντίθετα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κύπρος 
απορρίφθηκε.

Κατόπιν τούτου οι διατάξεις που συνιστούν διάκριση όσον αφορά τα παιδιά εκτοπισμένων 
γυναικών παραμένουν σε ισχύ.

Αν και η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει σαφής παραβίαση της αρχής κατά των 
διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, ζητήματα που αφορούν την παροχή κοινωνικών 
οφελών δυστυχώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ. 

Όσον αφορά την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με το άσυλο και το καθεστώς του πρόσφυγα, η 
οδηγία του Συμβουλίου 2004/83/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων 
απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των 
απατρίδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους 
λόγους 1 δεν καλύπτει τους εντός της χώρας εκτοπισμένους, οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται ως 
"πρόσφυγες" κατά το νόημα της Σύμβασης της Γενεύης. Η Επιτροπή δεν είναι επομένως 
αρμόδια να παρέμβει υπέρ των αναφερουσών ούτε με βάση αυτό το μέσο. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την 
τήρηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προκύπτουν 
από το εσωτερικό τους δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
είναι επομένως σε θέση να παρέμβει σε αυτή την υπόθεση.
Τέλος, οι αναφέρουσες πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι οποιοσδήποτε πιστεύει ότι 
οποιοδήποτε θεμελιώδες δικαίωμά του έχει παραβιαστεί μπορεί να υποβάλει καταγγελία στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of 
Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France2). Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι το Δικαστήριο 
μπορεί να ασχοληθεί με ένα ζήτημα αφού εξαντληθούν όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα, πράγμα 
που φαίνεται να έχει όντως γίνει στην προκειμένη περίπτωση.

                                               
1  ΕΕ L 304, 30.9.2004, σ. 12–23.

2 http://www.echr.coe.int/ECHR


