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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1. Η παρούσα Τοποθέτηση συντάχθηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μου 

παρέχονται από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και ιδιαίτερα τα άρθρα 

4(1)(ε), (θ) και (2)(δ). 

 

2. Η παρούσα Τοποθέτηση πραγματεύεται το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση 

των ατόμων με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας.  

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

3. Όπως θα παρουσιαστεί και στη συνέχεια, σύμφωνα με την εθνική Νομοθεσία, οι 

οικογένειες με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας δεν έχουν δικαίωμα στην 

οικογενειακή επανένωση. Κατά συνέπεια, τα τελευταία τρία χρόνια, μου έχουν 

υποβληθεί ή κοινοποιηθεί, από τη ΜΚΟ, Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, 

σημαντικός αριθμός παραπόνων, με αιτήματα για κατ’ εξαίρεση παραχώρηση, σε 

οικογένειες με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, δυνατότητας υποβολής 

αίτησης για οικογενειακή επανένωση με μέλη της οικογένειάς τους τα οποία 

παρέμειναν στην χώρα καταγωγής.   

 

4. Συγκεκριμένα, τα παράπονα, που μου έχουν υποβληθεί ή κοινοποιηθεί αφορούν 14 

περιπτώσεις γονέων με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, η 

πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από τη Συρία και σε ελάχιστες περιπτώσεις 

από Σομαλία. Επιπλέον, το αίτημά τους για οικογενειακή επανένωση αφορά σε 

επανένωση με μέλη της οικογένειας, για τα οποία η οικογενειακή σχέση προϋπήρχε 

της ημερομηνίας εισόδου στη Δημοκρατία, και ειδικότερα με μέλη του στενού 

πυρήνα της οικογένειας, τον/τη σύζυγο ή/και τα ανήλικα τέκνα, τα οποία για 

διάφορους λόγους, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν στο ταξίδι τον συντηρούντα 

γονιό κάτοχο καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας. Δύο, παραδείγματα 

περιπτώσεων οικογενειών με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας που μου 

υποβληθήκαν είναι, γονείς με 3 παιδιά στην Κύπρο οι οποίοι ζητούν επανένωση με 

άλλα δύο ανήλικα παιδιά που παρέμειναν στη Συρία και πατέρας στην Κύπρο που 

ζητά επανένωση με τη σύζυγο και τα 2 ανήλικα παιδιά του που έμεναν στη Συρία με 

τη μητέρα τους.  

 

5. Σύμφωνα, με πρόσφατη προφορική πληροφόρηση που έλαβα από τη Συντονίστρια/ 

Νομικό Σύμβουλο του Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, σχεδόν κανένα 

από τα αιτήματα που υποβληθήκαν στις αρμόδιες Αρχές για κατ’ εξαίρεση έγκριση 

παραχώρησης δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης σε κατόχους 

συμπληρωματικής προστασίας, δεν έλαβε θετική απάντηση από τις Αρχές. 
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Σημειώνεται περαιτέρω ότι, με βάση δημοσιοποιημένα στατιστικά δεδομένα της Υπάτης 

Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, η συντριπτική 

πλειοψηφία των αιτητών ασύλου που προέρχονται από Συρία, λαμβάνουν καθεστώς 

συμπληρωματικής προστασίας. Συγκεκριμένα, το 2016 το 94%, το 2017 το 98% και το 

2018 το 95% των αιτητών ασύλου από Συρία έλαβε καθεστώς συμπληρωματικής 

προστασίας1. Η τάση/πρακτική αυτή που φαίνεται ότι ακολουθείται από την Υπηρεσία 

Ασύλου δεν συνάδει με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Υπάτης Αρμοστείας για τους 

Πρόσφυγες αναφορικά με τη Συρία2, σύμφωνα με τις οποίες, η πλειοψηφία των Σύριων για 

τους λόγους που εκεί αναφέρονται, εμπίπτει στην έννοια του πρόσφυγα και επομένως θα 

έπρεπε να τους παραχωρείται το εν λόγω καθεστώς.  

 

Γ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

6. Η Αρχή της  Διασφάλιση του Συμφέροντος του Παιδιού, είναι μια από τις 

τέσσερις βασικές Αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού (στο εξής «η Σύμβαση») και καθορίζει ότι, σε όλες τις αποφάσεις που 

αφορούν στα παιδιά, πρέπει να λαμβάνεται, πρωτίστως, υπόψη το συμφέρον του 

παιδιού. Κατά τη διαδικασία του προσδιορισμού του Συμφέροντος ενός Παιδιού 

πρέπει να συνυπολογίζονται και άλλες σχετικές, με το αναφερόμενο θέμα, πρόνοιες 

της Σύμβασης. Στην προκείμενη περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται και η Αρχή της 

Μη Διάκρισης βάση της οποίας τα Κράτη υποχρεούνται να διασφαλίζουν τα 

δικαιώματα κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από την κατάσταση και το καθεστώς των 

γονέων του (άρθρο 2) και η Αρχή του Δικαιώματος στη Ζωή, στην Επιβίωση και 

στην Ανάπτυξη που καθορίζει ότι, τα κράτη οφείλουν να αναγνωρίζουν ότι κάθε 

παιδί έχει εγγενές δικαίωμα στη ζωή και ότι έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να το διασφαλίζουν (άρθρο 6). Δυνάμει της 

Σύμβασης, τα Κράτη οφείλουν να αναγνωρίζουν ότι και οι δύο γονείς είναι, από 

κοινού, υπεύθυνοι για την ανατροφή και την ανάπτυξή του παιδιού τους [άρθρο 

18 (1)], ότι το παιδί δεν πρέπει αποχωρίζεται από αυτούς, εκτός εάν ο χωρισμός 

αυτός είναι αναγκαίος για το συμφέρον του (άρθρο 9) και ότι κανένα παιδί δεν μπορεί 

να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική 

του ζωή και στην οικογένεια του (άρθρο 16). Δυνάμει του άρθρου 9, τα Κράτη 

οφείλουν να αντιμετωπίζουν με θετικό πνεύμα και ανθρωπισμό κάθε αίτηση 

από ένα παιδί ή από τους γονείς του για την είσοδο σε ένα Συμβαλλόμενο 

Κράτος ή την έξοδο από αυτό µε σκοπό την οικογενειακή επανένωση (άρθρο 

10). 

                                                           

1 https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2019/01/Cyprus-Stats-2002-2018_DEC.pdf 

2 International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Syrian Arab Republic,  Update V United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) November 2017 HCR/PC/SYR/17/01. 
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7. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) προστατεύει 

το δικαίωμα κάθε προσώπου στην απόλαυση της ιδιωτικής και οικογενειακής του 

ζωής, χωρίς αδικαιολόγητη και δυσανάλογη επέμβαση, στο οποίο περιλαμβάνεται 

και το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση των μεταναστών και προσφύγων 

(άρθρο 8).  Το ΕΔΑΔ με τη νομολογία του3 αναγνώρισε ότι η οικογενειακή ενότητα 

αποτελεί ουσιώδες δικαίωμα των προσφύγων και ότι η οικογενειακή επανένωση 

συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν διώξεις 

και πόλεμο να επανεγκαθιδρύσουν μια κανονική ζωή. Το ΕΔΑΔ υπογράμμισε 

μάλιστα ότι οι διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης θα πρέπει να είναι ευέλικτες, 

έγκαιρες και αποτελεσματικές. Περαιτέρω, το ΕΔΑΔ με τη νομολογία του αναγνωρίζει 

ότι αυθαίρετες κατηγοριοποιήσεις μεταναστών /προσφύγων σε σχέση με το 

δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης δυνατό να συνιστούν διάκριση σύμφωνα με το 

άρθρο 14 σε συνδυασμό πάντοτε με το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ4.  

 

8. Στα πλαίσια του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο  Χάρτης Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ε.Ε., κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε προσώπου, 

συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή (άρθρο 

7), ενώ με το άρθρο 24 κατοχυρώνει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα κάθε παιδιού στην 

προστασία και φροντίδα που απαιτείται για την καλή διαβίωσή του, το δικαίωμά του 

να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του σε ζητήματα που το αφορούν,  σε συνάρτηση με 

την ηλικία και την ωριμότητά του, ενώ επιβάλλεται υποχρέωση όπως, σε όλες τις 

πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε από δημόσιες Αρχές είτε από ιδιωτικούς 

οργανισμούς, να δίνεται πρωταρχική σημασία στο συμφέρον του παιδιού. Το άρθρο 

24(3), κατοχυρώνει επίσης το δικαίωμα του παιδιού, να διατηρεί τακτικά προσωπικές 

σχέσεις και απ’ ευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι 

αντίθετο προς το συμφέρον του. 

 

9. Συνακόλουθα, η ΕΕ, έχει υιοθετήσει αριθμό Οδηγιών οι οποίες ρυθμίζουν το 

δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης προσφύγων και μεταναστών. Σχετική είναι η 

Οδηγία 2001/55/ΕΚ5 σε σχέση με άτομα με καθεστώς προσωρινής προστασίας και 

                                                           

3 Mugenzi v. France, Application No. 52701/09 (10 July 2014) paragraph 54; Tanda-Muzinga v. France, Application No. 
2260/10 (10 July 2014) paragraph 75. 

4 Bah v. the United Kingdom, Application No. 56328/07 (27 September 2011), paragraph 47;  Hode and Abdi v. the 
United Kingdom,Application No. 22341/09 (6 November 2012).  

5 Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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. 
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η Οδηγία 2003/86/ΕΚ6 η οποία αφορά σε υπηκόους τρίτων χωρών γενικότερα, η 

οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης και καθορίζει τους 

όρους άσκησης του εν λόγω δικαιώματος. Ειδικότερα, η Οδηγία 2003/86/ΕΚ, ενώ 

περιλαμβάνει τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, με την εισαγωγή μάλιστα 

ευνοϊκότερων διατάξεων σε σχέση με την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος (βλέπε 

άρθρα 4-8), εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της τους κατόχους αδειών διαμονής 

δυνάμει επικουρικών μορφών προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις, 

την εθνική νομοθεσία ή τις πρακτικές των κρατών μελών (βλέπε άρθρο 3.2), στους 

οποίους προφανώς εμπίπτουν οι κάτοχοι καθεστώτος συμπληρωματικής 

προστασίας.7 
 

10. Η εθνική Νομοθεσία έχει ενσωματώσει τις σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Οδηγιών 

της ΕΕ και παράλληλα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Σύμβασης της Γενεύης 

του 1951 αναφορικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης των 

αναγνωρισμένων δυνάμει της εν λόγω Σύμβασης Προσφύγων. Ως εκ τούτου, στη 

βάση και των πιο πάνω, η εθνική Νομοθεσία ρυθμίζει τα εξής: 

I. Ο περί Προσφύγων Νόμος [Ν. 6(I)/2000, όπως τροποποιήθηκε] (στο εξής 

ο περί Προσφύγων Νόμος), με το  άρθρο 20(Θ), ρυθμίζει την οικογενειακή 

επανένωση των ατόμων με καθεστώς προσωρινής προστασίας8.  

II. Ο περί Προσφύγων Νόμος, με το  άρθρο 25 (εδάφια 5-19), ρυθμίζει τη 

διαδικασία για οικογενειακή επανένωση μόνο των αναγνωρισμένων 

προσφύγων και μάλιστα μόνο σε σχέση με μέλη της οικογένειας με τα 

οποία η οικογενειακή σχέση προϋπήρχε της εισόδου του πρόσφυγα 

στη Δημοκρατία9. 

                                                           

6 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά µε το δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσης, 22/09/2003. 

7 Σχετική με το δικαίωμα στην οικογενειακή ενότητα είναι και η Οδηγία 2011/95/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την 
αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων 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. Η εν λόγω Οδηγία, εντούτοις περιορίζει το δικαίωμα στην οικογενειακή ενότητα μόνο σε 
σχέση με τα μέλη της οικογένειας εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη χώρα καταγωγής και μόνο σε σχέση με τα 
μέλη της οικογένειας που βρίσκονται ήδη στο έδαφος των κρατών μελών μαζί με τον συντηρούντα. 

8 Διατάξεις εντούτοις οι οποίες ουδέποτε εφαρμόστηκαν είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφού ουδέποτε 
παραχωρήθηκε προσωρινή προστασίας στις περιπτώσεις μαζικής εισροής  λόγω, εξ όσων φαίνεται,  αδυναμίας των 
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και άρνησης των κρατών μελών της να την εφαρμόσουν.  

9 Σημειώνεται ότι, αυτός ο περιορισμός παραβιάζει τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ αφού, η εν λόγω Οδηγία, 
δεν περιορίζει την επανένωση προσφύγων με τις οικογένειές τους μόνο εφόσον οι οικογενειακές σχέσεις προϋπήρχαν 
της εισόδου του πρόσφυγα στο κράτος αλλά, απλώς, καθορίζει ότι οι ευνοϊκότερες για τους πρόσφυγες διατάξεις 
μπορούν να περιοριστούν μόνο σε σχέση με τα εν λόγω μέλη της οικογένειας, χωρίς να αποκλείεται η οικογενειακή 
επανένωση με άλλα μέλη της οικογένειας. Η παρούσα, εντούτοις, Τοποθέτηση δεν πραγματεύεται  το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης συνολικά,  αλλά μόνο των προσώπων με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας  
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III. Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος (Κεφ. 105), στα άρθρα 

18ΚΙ μέχρι 18ΛΗ ρυθμίζει το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης των 

υπηκόων τρίτων χωρών γενικότερα, εξαιρώντας όμως από το πεδίο 

εφαρμογής των σχετικών διατάξεων τόσο τους πρόσφυγες όσο και τα 

πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας. 

11. Παρά το γεγονός ότι η Οδηγία 2003/86/ΕΚ εξαιρεί από το δικαίωμα 

οικογενειακής επανένωσης τους κατόχους καθεστώτος συμπληρωματικής 

προστασίας, στο Προοίμιό της αναγνωρίζει ότι, η οικογενειακή επανένωση αποτελεί 

απαραίτητο µέσο προκειμένου να καταστεί δυνατός ο οικογενειακός βίος, ότι 

συμβάλλει στη δημιουργία κοινωνικοπολιτιστικής σταθερότητας που διευκολύνει την 

ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη µέλη, γεγονός που επιτρέπει 

την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Περαιτέρω, καλεί τα κράτη 

µέλη να εφαρμόζουν τις διατάξεις της Οδηγίας χωρίς διακρίσεις καθώς και ότι 

ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδουν στην κατάσταση των προσφύγων, εξαιτίας 

των λόγων που τους υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και που τους 

εμποδίζουν να διεξάγουν εκεί κανονικό οικογενειακό βίο. Ως εκ τούτου, η Οδηγία 

προβλέπει, πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για την άσκηση από τη συγκεκριμένη ομάδα, 

του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης.  

12. Η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ανακοίνωση COM(2014) 21010, η οποία 

αποσκοπεί στην παροχή οδηγιών στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής 

της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ (στο εξής «Ανακοίνωση της Επιτροπής»), τονίζει ότι ««η 

Οδηγία δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά την έννοια ότι υποχρεώνει τα κράτη μέλη 

να αρνούνται στους δικαιούχους προσωρινής ή επικουρικής προστασίας το δικαίωμα 

της οικογενειακής επανένωσης11. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανάγκες ανθρωπιστικής 

προστασίας των προσώπων που τυγχάνουν επικουρικής προστασίας δεν διαφέρουν 

από εκείνες των προσφύγων, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν κανόνες 

που παρέχουν παρόμοια δικαιώματα στους πρόσφυγες και στους δικαιούχους 

προσωρινής ή επικουρικής προστασίας. Η σύγκλιση των δύο καθεστώτων 

προστασίας επιβεβαιώνεται επίσης στην αναδιατυπωμένη οδηγία για τη θέσπιση 

ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση 2011/95/ΕΕ12 στο πλαίσιο της «δέσμης 

                                                           

10 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οδηγίες όσον αφορά την εφαρμογή 
της Οδηγίας 2003/86/EΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, COM(2014) 210. 

11 Η  Οδηγία 2001/55/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου  επιτρέπει  ρητά  στους  δικαιούχους  
προσωρινής  προστασίας  να επανενωθούν με τα μέλη της οικογενείας τους. 

12 Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου2011 , σχετικά με τις 
απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων 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, ΕΕL 337 της 20.12.2011, σ. 9. 
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μέτρων της ΕΕ για το άσυλο13». Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν μια κατάσταση 

δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη 

εξακολουθούν να υποχρεούνται να τηρούν το άρθρο 8 και το άρθρο 14 της 

ΕΣΔΑ14.»» 

 

13. Περαιτέρω, στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, επισημαίνεται ότι η Οδηγία «πρέπει 

να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως το 

δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την αρχή της 

απαγόρευσης των διακρίσεων, τα δικαιώματα του παιδιού και το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής, όπως κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

ΕΕ». Πάρα πέρα, η οριζόντια ρήτρα του άρθρου 5(5) της Οδηγίας ορίζει ότι το μείζον 

συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όλων των πράξεων 

που αφορούν τα παιδιά. Συνεπώς, όπως η Ανακοίνωση της Επιτροπής επισημαίνει, 

τα κράτη μέλη πρέπει, «να λαμβάνουν υπόψη την ευημερία του παιδιού και την 

οικογενειακή του κατάσταση σύμφωνα με την αρχή του σεβασμού της οικογενειακής 

ζωής, όπως αναγνωρίζεται από τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ». 

 

14. Ο Επίτροπος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης 

σε μελέτη σχετικά με την εφαρμογή του δικαιώματος της οικογενειακής επανένωσης 

των προσφύγων στην Ευρώπη15 διαπιστώνει ότι, «drawing arbitrary distinctions 

between different categories of refugees and other international protection 

beneficiaries will often violate Article 14 of the Convention (read together with Article 

8 of the Convention). The inequality of status between 1951 Convention refugees 

and subsidiary (and other protection) beneficiaries as regards the apparent coverage 

of EU family reunification law does not justify that difference in treatment.» Ως εκ 

τούτου, εισηγείται όπως, τα συμβαλλόμενα στην ΕΣΔΑ κράτη «Urgently review and 

revise relevant state policies if they discriminate between 1951 Convention refugees, 

subsidiary and other protection beneficiaries.» 

 

15. Αναγνωρίζω την απόκλιση που παρατηρείται στα πρότυπα οικογενειακής 

επανένωσης που εφαρμόζονται  στα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

η οποία απορρέει, εν μέρει, από τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ και συγκεκριμένα 

την Οδηγία για την οικογενειακή επανένωση η οποία δεν καλύπτει εξίσου τους 

                                                           

13 Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. 

14 ΥπόθεσηC-256/11 Dereci, 15 Νοεμβρίου2011, σκέψη72. ΥπόθεσηC-127/08, Metock, 25 Ιουλίου2008, σκέψη79. 

15 Council of Europe, (2017). «Realising the right to family reunification of refugees in Europe». Issue paper published by 
the Council of Europe Commissioner for Human Rights. 
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πρόσφυγες και τους δικαιούχους συμπληρωματικής προστασίας. Θα, πρέπει, όμως, 

να επισημανθεί ότι, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα είναι από τις χώρες που 

εφαρμόζουν απόλυτο αποκλεισμό των δικαιούχων συμπληρωματικής προστασίας 

από το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση. Αντίθετα, υπάρχουν χώρες όπως, η 

Σουηδία και η Γερμανία οι οποίες παραχωρούν, έστω υπό χρονικούς περιορισμούς, 

δικαίωμα στην άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης των δικαιούχων 

συμπληρωματικής προστασίας, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις χώρες, η Αυστρία, 

η Ουγγαρία, η Ελβετία και η Σερβία που παρέχουν κάποιας μορφής προνομιακή 

μεταχείριση στους πρόσφυγες σε σχέση με τα διαφορετικά χρονικά και ουσιαστικά 

κριτήρια για οικογενειακή επανένωση σε σύγκριση με τους κατόχους επικουρικής 

προστασίας.16  

 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

 

16. Σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία, τα άτομα που λαμβάνουν καθεστώς 

συμπληρωματικής προστασίας στην Κύπρο, δεν έχουν, το δικαίωμα, να 

διεκδικήσουν επανένωση με την/τον σύζυγο ή/και με τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα, 

να οριστικοποιείται η διάσπαση της οικογενειακής τους ενότητας. Επιπλέον, όσον 

αφορά τα παιδιά που παραμένουν στη χώρα καταγωγής ή σε άλλες τρίτες 

χώρες χωρίς τους γονείς τους, βιώνουν καθημερινά παραβιάσεις των 

βασικών τους δικαιωμάτων με πρωταρχικό το δικαίωμα στην οικογενειακή 

ζωή και το δικαίωμα στην επιβίωση, τη ζωή και την ανάπτυξη. Λόγω του πιο 

πάνω αποκλεισμού που απορρέει από τη Νομοθεσία, πολλοί γονείς αποτείνονται 

στις αρμόδιες Αρχές (Υπουργό Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης), προκειμένου να ζητήσουν να τους παραχωρηθεί το δικαίωμα να 

υποβάλουν, κατ’ εξαίρεση, αίτημα για οικογενειακή επανένωση. Ενόψει του ότι, 

όπως έχει προαναφερθεί, τα κατ’ εξαίρεση αυτά αιτήματα δεν αντιμετωπίζονται 

θετικά, κάποιες οικογένειες καταφεύγουν σε άλλες πολύ επικίνδυνες επιλογές 

προκειμένου να επανασυνδεθούν με τα μέλη της οικογένειάς τους, όπως, το ταξίδι 

μέσω θαλάσσης και της εισόδου μέσω των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της  

Δημοκρατίας περιοχών. 

 

17. Περαιτέρω, το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αιτητών ασύλου από Συρία στην 

Κύπρο λαμβάνει καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, πρακτική η οποία, όπως 

προαναφέρθηκε (βλέπε παράγραφο 5) δεν συνάδει με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες αναφορικά με 

τη Συρία, θα πρέπει να προβληματίσει ως προς το κατά πόσο αυτή διασυνδέεται με 

                                                           

16 European Countries on Refugees and Exiles, (ECRE), (2017). “Refugee rights subsiding? Europe’s two-tier protection 
regime and its effect on the rights of beneficiaries”. A report by ECRE, with input from the latest update of the Asylum 
Information Database (AIDA) country reports. 
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τον περιορισμό/αποκλεισμό του δικαιώματος σε οικογενειακή επανένωση. 

Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι, τα δύο αυτά καθεστώτα διεθνούς προστασίας 

εμπεριέχουν τα ίδια δικαιώματα σε άλλους τομείς, η βασική και ουσιαστική τους 

διαφορά είναι, ακριβώς, ότι, οι μεν πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα οικογενειακής 

επανένωσης ενώ τα πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας όχι. 

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, άλλα κράτη μέλη παραχωρούν, έστω υπό 

συγκεκριμένους περιορισμούς, το εν λόγω δικαίωμα στους κατόχους 

συμπληρωματικής προστασίας. 

  

18. Στη βάση όλων των πιο πάνω, έχω την άποψη ότι, η νομοθετική ρύθμιση στην 

Κύπρο η οποία θέτει απόλυτη απαγόρευση του δικαιώματος οικογενειακής 

επανένωσης στους κατόχους συμπληρωματικής προστασίας, δεν συνάδει με 

το πνεύμα της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ για την οικογενειακή επανένωση όπως 

αυτή ερμηνεύεται και από την  Επιτροπή, αλλά κυρίως δεν συνάδει με 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΕΣΔΑ και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 14 

αυτής, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

διεθνείς πράξεις που δεσμεύουν νομικά τη Δημοκρατία, καθότι, 

επηρεάζει/παραβιάζει με άμεσο, αμετάκλητο και καθοριστικό τρόπο την 

πρόσβαση και διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων παιδιών, των οποίων 

οι γονείς λαμβάνουν το καθεστώς της συμπληρωματικής προστασίας στη 

χώρα μας.  

19. Στη βάση των πιο πάνω, συστήνω όπως, μελετηθεί το ενδεχόμενο 

προώθησης θεσμικής ρύθμισης, είτε μέσω τροποποίησης της Νομοθεσίας, 

είτε μέσω διαμόρφωσης διαδικασίας/διοικητικής πρακτικής, που να επιτρέπει 

και να ρυθμίζει, έστω και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, το δικαίωμα υποβολής 

αίτησης για οικογενειακή επανένωση από άτομα με καθεστώς 

συμπληρωματικής προστασίας.    

 

Η. ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 

20. Η παρούσα Τοποθέτηση πραγματεύεται το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση 

των ατόμων με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας.  

21. Για το λόγο αυτό, η παρούσα Τοποθέτηση17, διαβιβάζεται στον Υπουργό 

Εσωτερικών και τον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ασύλου για δικές τους ενέργειες στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

 

                                                           

17 Η παρούσα Τοποθέτηση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στο 
www.childcom.org.cy, στο σύνδεσμο Για ενήλικες/ Η άποψη της Επιτρόπου/ Επίσημες Θέσεις/ Εκθέσεις/ Πορίσματα. 

http://www.childcom.org.cy/
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22. Παράλληλα, κοινοποιείται στην Επίτροπο Διοικήσεως ως Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για σκοπούς ενημέρωσης, στον Πρόεδρο και Μέλη της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και την Πρόεδρο και Μέλη της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων ευκαιριών μεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών, για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς και στην 

Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο 

(UNHCR) και το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες που μου έχει διαβιβάσει 

περιπτώσεις οι οποίες έχουν αξιοποιηθεί στην κατάρτιση της παρούσας 

Τοποθέτησης, για σκοπούς ενημέρωσης. 

 
 

 

 

 

 

Λήδα Κουρσουμπά 

Επίτροπος Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 

Απρίλιος  2019    
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