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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) 
θεσπίστηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης.  Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο 
παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ειδικευµένο σε ζητήµατα που 
αφορούν το ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία. Αποτελείται από ανεξάρτητα και 
αµερόληπτα µέλη, τα οποία διορίζονται βάσει του ηθικού τους κύρους και της 
αναγνωρισµένης εµπειρογνωµοσύνης τους σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση του 
ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας. 

Στα πλαίσια των θεσµοθετηµένων δραστηριοτήτων της, η ECRI διενεργεί εργασίες 
επιτήρησης ανά χώρα, που αναλύουν την κατάσταση σε καθένα από τα κράτη µέλη 
όσον αφορά τον ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία και καταρτίζει υποδείξεις και προτάσεις 
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προσδιορίζονται. 

Η επιτήρηση της ECRI ανά χώρα αφορά όλα τα κράτη µέλη του Συµβουλίου της 
Ευρώπης σε ισότιµη βάση.  Η εργασία διεκπεραιώνεται σε πενταετείς κύκλους που 
καλύπτουν εννέα µε δέκα χώρες το χρόνο.  Οι εκθέσεις του πρώτου κύκλου 
ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 1998, εκείνες του δευτέρου κύκλου στα τέλη του 2002 και 
εκείνες του τρίτου κύκλου στα τέλη του 2007. Η εργασία πάνω στον τέταρτο κύκλο 
εκθέσεων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008.  

Η µεθοδολογία εργασίας για την προετοιµασία των εκθέσεων περιλαµβάνει την 
ανάλυση εγγράφων, µια επίσκεψη επαφής στη σχετική χώρα και έπειτα, έναν 
εµπιστευτικό διάλογο που διεξάγεται µε τις εθνικές αρχές.  

Οι εκθέσεις της ECRI δεν είναι αποτέλεσµα ερευνών ή µαρτυριών.  Αποτελούν 
αναλύσεις ικανού όγκου πληροφοριών που συλλέγονται από µια ευρεία ποικιλία πηγών.  
Οι µελέτες της τεκµηρίωσης στηρίζονται σε σηµαντικό αριθµό εθνικών αλλά και 
διεθνών γραπτών πηγών.  Η επί τόπου επίσκεψη παρέχει την δυνατότητα απ’ ευθείας 
συναντήσεων µε τους σχετικούς κύκλους (κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς) µε 
στόχο την συλλογή εµπεριστατωµένων πληροφοριών.  Η διαδικασία του εµπιστευτικού 
διαλόγου µε τις εθνικές αρχές επιτρέπει σε αυτές, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να 
παρέχουν σχόλια για το προσχέδιο της έκθεσης µε σκοπό την αποκατάσταση τυχόν 
ουσιαστικών λαθών που θα µπορούσε να περιέχει η έκθεση. Με την ολοκλήρωση του 
διαλόγου οι εθνικές αρχές µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να ζητήσουν να 
επισυναφθούν οι απόψεις τους στην τελική έκθεση της ECRI. 

Ο Τέταρτος κύκλος των εκθέσεων ανά χώρα  επικεντρώνεται στην εφαρµογή και την 
αξιολόγηση. Εξετάζουν κατά πόσο έχουν ακολουθηθεί οι κύριες συστάσεις των 
προηγούµενων εκθέσεων της ECRI και περιλαµβάνουν µια αξιολόγηση των πολιτικών 
που υιοθετήθηκαν και των µέτρων που ελήφθησαν. Οι εκθέσεις αυτές περιέχουν 
επίσης µια ανάλυση των νέων εξελίξεων στην εν λόγω χώρα. 

Απαιτείται προτεραιότητα στην εφαρµογή κάποιων συγκεκριµένων συστάσεων που 
επιλέγονται από εκείνες που γίνονται στη νέα έκθεση του τέταρτου κύκλου. Μέσα σε 
όχι περισσότερα από δύο χρόνια µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης αυτής, η ECRI θα 
εφαρµόσει µια διαδικασία ενδιάµεσης παρακολούθησης σχετικά µε αυτές τις 
συγκεκριµένες συστάσεις. 

Η έκθεση που ακολουθεί συντάχθηκε από την ECRI µε τη δική της πλήρη ευθύνη.  
Εκτός από τα σηµεία όπου υποδεικνύεται ρητά, καλύπτει την κατάσταση όπως 
είχε µέχρι τις 9 ∆εκεµβρίου 2010 και οποιαδήποτε µεταγενέστερη εξέλιξη µετά 
την ηµεροµηνία αυτή δεν καλύπτεται στην ακόλουθη ανάλυση ούτε λαµβάνεται 
υπόψη στα συµπεράσµατα και τις προτάσεις που υπέβαλε η ECRI. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από τη δηµοσίευση της τρίτης έκθεσης της ECRI για την Κύπρο στις 16 Μαΐου 
2006, παρουσιάστηκε πρόοδος σε αρκετούς τοµείς που καλύφθηκαν από την 
έκθεση αυτή. 

Η Κύπρος υιοθέτησε νόµους που παρέχουν ένα περιεκτικό νοµικό πλαίσιο για τη 
διαφύλαξη της ισότητας και την καταπολέµηση των διακρίσεων.  Νέα ποινική 
νοµοθεσία πρόκειται να θεσπιστεί σύντοµα που δηλώνει ρητά ότι τα ρατσιστικά κίνητρα 
για οποιοδήποτε αδίκηµα, αποτελούν επιβαρυντικό στοιχείο.  Έχουν γίνει σηµαντικές 
προσπάθειες για τη διάδοση πληροφοριών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης µέσα 
από εκδόσεις, φεστιβάλ και  δηµόσιες εκδηλώσεις.   

Το ηλεκτρονικό Σύστηµα Αναφοράς Εγκληµάτων µέσω διαδικτύου εξασφαλίζει κάποια 
καταγραφή των περιστατικών και των αδικηµάτων µε ρατσιστικά κίνητρα.  Γίνονται 
προσπάθειες εκπαίδευσης και ενηµέρωσης της αστυνοµίας σχετικά µε το ρατσισµό.  
Έχει ιδρυθεί µια Ανεξάρτητη Αρχή ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων σχετικά µε 
την αστυνοµία. Οι έρευνες της έχουν σαν αποτέλεσµα ποινικές ή πειθαρχικές κυρώσεις 
εναντίον µελών της αστυνοµίας.  

Έχει υπάρξει πρόοδος στην «πολυπολιτισµική εκπαίδευση».  Η εκπαίδευση των 
δασκάλων έχει ενισχυθεί, µε επικέντρωση στη συνεχή κατάρτιση στη διδασκαλία των 
Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας, τη διδασκαλία των παιδιών µε µεταναστευτικό 
υπόβαθρο και τις εθνοτικές και γλωσσικές διακρίσεις.  Ένα Παρατηρητήριο κατά της 
Βίας έχει δηµιουργηθεί για την καταγραφή και την ανάλυση επεισοδίων βίας στα 
σχολεία και αξιολόγησης των περιστατικών µε ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόµενο.  

Θετικά µέτρα υπέρ των Τουρκοκυπρίων περιλαµβάνουν τη δωρεάν υγειονοµική 
περίθαλψη, τη δωρεάν εκπαίδευση σε δηµόσια ή ιδιωτικά σχολεία και τη συντήρηση 
των τζαµιών, των κοιµητηρίων και των τουρκοκυπριακών περιουσιών.  Ένας νόµος 
που υιοθετήθηκε το 2006 επιτρέπει στους Τουρκοκύπριους κατοίκους να ψηφίζουν και 
να εκλέγονται στις κοινοβουλευτικές, δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές και να ψηφίζουν 
στις προεδρικές εκλογές.  

Πρόσθετο προσωπικό έχει διοριστεί στην Υπηρεσία Ασύλου µε αποτέλεσµα µια 
σηµαντική µείωση στις συσσωρευµένες εκκρεµούσες αιτήσεις ασυλίας.   

Η ECRI χαιρετίζει τις θετικές αυτές εξελίξεις στην Κύπρο. Ωστόσο, παρά την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί, κάποια ζητήµατα συνεχίζουν να προκαλούν 
ανησυχία. 

Οι διατάξεις του ποινικού, αστικού και διοικητικού δικαίου ενάντια στο ρατσισµό και τις 
φυλετικές διακρίσεις, σπάνια εφαρµόζονται.  ∆εν κρατιούνται αρχεία προσφυγής στα 
δικαστήρια υποθέσεων διάκρισης ή των αποτελεσµάτων τους.  Το Γραφείο της 
Επιτρόπου ∆ιοίκησης (Συνηγόρου του Πολίτη) στερείται επαρκών ανθρώπινων και 
οικονοµικών πόρων και δεν απολαµβάνει την ελευθερία του διορισµού του 
προσωπικού του.  ∆εν είναι πολύ γνωστό στις ευπαθείς οµάδες. 

Υπάρχει µια δυσανάλογα υψηλή συγκέντρωση Τουρκοκυπρίων και Ροµά µαθητών σε 
συγκεκριµένα σχολεία.  Η αδυναµία να ικανοποιηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 
παιδιών αυτών αποτελεί µια πραγµατική άρνηση του δικαιώµατος εκπαίδευσής τους.  
Η έλλειψη οποιασδήποτε πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα παιδιά των Ροµά στον 
οικισµό στα Πολεµίδια, έξω από τη Λεµεσό, αποτελεί παραβίαση του ιδίου δικαιώµατος.  
Επιπλέον, αυτός ο οικισµός αποτελεί πραγµατικό διαχωρισµό από τον πληθυσµό της 
πλειοψηφίας.  Υπάρχει µια αξιοσηµείωτη αύξηση του ρατσισµού στα σχολεία.  

Η Κύπρος δεν έχει πολιτική ένταξης.  Η ευπαθής κατάσταση των ξένων οικιακών 
βοηθών δεν έχει βελτιωθεί.  Ετοιµάζεται νοµοθεσία για την καταπολέµηση της 
παράνοµης µετανάστευσης µέσω των «εικονικών γάµων».  Αρνητικές συµπεριφορές 
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προς τους µετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες εκφράζονται 
συνήθως στον πολιτικό λόγο και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.  Υπάρχει αύξηση της 
προβολής των εξτρεµιστικών οµάδων κατά της µετανάστευσής. Ορισµένοι ακραίοι 
εθνικιστικοί ιστότοποι διαδίδουν οµιλίες µίσους. 

Οι αιτούντες άσυλο, όπως όλοι οι άλλοι αιτούντες δηµόσια βοήθεια, πρέπει να 
περιµένουν αρκετούς µήνες για την επεξεργασία των αιτηµάτων τους και τη λήψη 
επιδοµάτων πρόνοιας. Αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες στην εύρεση στέγασης.  Η 
πρόσβασή τους στην απασχόληση περιορίζεται σε συγκεκριµένους ανειδίκευτους 
τοµείς έξι µήνες µετά την καταχώρηση της αίτησής τους για διεθνή προστασία. Η 
εργοδότηση των αιτούντων άσυλο µε προβλήµατα υγείας δεν είναι σαφώς 
συντονισµένη µεταξύ των διαφόρων συναρµόδιων υπηρεσιών. Η νοµική αρωγή 
παρέχεται µόνο κατά το στάδιο της έφεσης σε σχέση µε απορριπτικές αποφάσεις 
ασυλίας και οι συνθήκες είναι τέτοιες που λίγοι την λαµβάνουν.  

Στην παρούσα έκθεση, η ECRI ζητά όπως οι Κυπριακές αρχές αναλάβουν 
επιπρόσθετη δράση σε αρκετούς τοµείς. Στα πλαίσια αυτά, παρέχει µια σειρά 
συστάσεων, περιλαµβανοµένων και των παρακάτω.  

∆εδοµένα πρέπει να συγκεντρώνονται συστηµατικά σχετικά µε την εφαρµογή των 
διατάξεων του αστικού και διοικητικού δικαίου ενάντια στο ρατσισµό και τις φυλετικές 
διακρίσεις. Το Σύστηµα Αναφοράς Εγκλήµατος θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω 
και το σύστηµα αρχειοθέτησης των δικαστηρίων θα πρέπει να ταξινοµεί τις υποθέσεις 
ανάλογα µε το αντικείµενο και να υποδεικνύει τα ρατσιστικά στοιχεία*. Οι αρχές θα 
πρέπει να επιδιώκουν αυτό το στόχο της διασφάλισης του ότι η ποινική νοµοθεσία 
δηλώνει ρητά ότι τα ρατσιστικά κίνητρα οποιουδήποτε αδικήµατος αποτελεί 
επιβαρυντικό στοιχείο.  

Στο Γραφείο της Επιτρόπου ∆ιοίκησης θα πρέπει να παραχωρηθούν οι απαραίτητοι 
ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι για να λειτουργεί αποτελεσµατικά και πρέπει να 
διασφαλιστεί η ανεξαρτησία µε την παροχή της ελευθερίας να διορίζει το δικό του 
προσωπικό.  Οι πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα και τη µη-διάκριση θα πρέπει 
να παράγονται και να κατανέµονται στις γλώσσες των ευπαθών οµάδων.  

Θα πρέπει να υπάρχει πιο ίση κατανοµή ελληνόφωνων και µη ελληνόφωνων παιδιών 
σε διαφορετικά σχολεία.  Πρέπει να ληφθούν επείγοντα µέτρα για την πλήρη εφαρµογή 
του προγράµµατος Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας σχετικά µε το 18ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο, για να διασφαλιστεί το ότι το δικαίωµα εκπαίδευσης το οποίο διαφυλάσσεται 
από το Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου της ΕΣΑ∆ τυγχάνει σεβασµού*. ∆ωρεάν µεταφορά 
προς και από το σχολείο θα πρέπει να παρασχεθεί επειγόντως στα παιδιά των Ροµά 
που ζουν στον οικισµό Πτολεµίδια για να ασκήσουν το δικαίωµά τους στην εκπαίδευση. 
∆ιαβουλεύσεις µε την κοινότητα των Ροµά που ζει σε αυτόν τον οικισµό θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν µε σκοπό το κλείσιµό του και τη µεταφορά των κατοίκων του σε 
κανονική στέγαση.   

Πρέπει να γίνουν προσπάθειες παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των 
εξτρεµιστικών οµάδων και τιµωρίας της υποκίνησης του µίσους.  Επίσης πρέπει να 
ληφθούν µέτρα αποτροπής του Ίντερνετ από το να χρησιµοποιείται για τη διάδοση 
ρατσιστικών σχολίων και υλικού.  Όλες οι πράξεις ρατσιστικής βίας θα πρέπει να 
ερευνώνται λεπτοµερώς µε σκοπό τη δίωξη και την δέουσα τιµωρία των δραστών. 

Οι αρχές θα πρέπει να τροποποιήσουν τα νοµοθετικά τους σχέδια για την  υιοθέτηση 
µιας πολιτικής που απαιτεί από τους υπηκόους τρίτων κρατών να περάσουν µια 
προγαµιαία συνέντευξη µε τις αρχές µετανάστευσης πριν δοθεί άδεια γάµου µε 

                                                 
* Η σύσταση στην παράγραφο αυτή θα υπόκειται σε µια διαδικασία ενδιάµεσης παρακολούθησης από την 
ECRI µέσα στα επόµενα δύο χρόνια από τη δηµοσίευση της παρούσας έκθεσης 
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Κύπριους πολίτες  ή πολίτες της ΕΕ*. Μια ολοκληρωµένη πολιτική στέγασης για τους 
µετανάστες και τους αιτούντες άσυλο θα πρέπει να υιοθετηθεί καθώς επίσης να 
καθοριστεί ένα όργανο για την παροχή υπηρεσιών στέγασης. 

Μια λιγότερο περιοριστική προσέγγιση στην απασχόληση των αιτούντων άσυλο θα 
πρέπει να υιοθετηθεί και θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για τη διευκόλυνση της 
ενσωµάτωσής τους στην αγορά εργασίας.  Οι αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση σε νοµική αρωγή κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
διαδικασίας ασυλίας και όχι µόνο στο στάδιο έφεσης.  Θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
οι αιτούντες άσυλο έχουν την επίγνωση της παροχής νοµικής αρωγής για την 
αµφισβήτηση απορριπτικών αποφάσεων ασυλίας ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

I. Ύπαρξη και Εφαρµογή Νοµικών ∆ιατάξεων 

∆ιεθνή νοµικά κείµενα  

1. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε οι Κυπριακές Αρχές να επικυρώσουν 
τη Σύµβαση για τη Συµµετοχή Αλλοδαπών στη ∆ηµόσια Ζωή σε Τοπικό 
Επίπεδο και να εφαρµόσουν όλες τις διατάξεις που περιλαµβάνονται σε αυτό το 
κείµενο, περιλαµβανοµένου του Κεφαλαίου Γ, το οποίο αφορά τη χορήγηση 
δικαιωµάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους αλλοδαπούς κατοίκους. Συνέστησε 
επίσης οι Κυπριακές αρχές να επικυρώσουν την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την 
Ιθαγένεια, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για το Νοµικό Καθεστώς των 
∆ιακινούµενων Εργαζοµένων και τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την Προστασία των 
∆ικαιωµάτων Όλων των ∆ιακινούµενων Εργαζοµένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους. 

2. Η ECRI σηµειώνει ότι κανένα από τα παραπάνω νοµικά κείµενα δεν έχει 
επικυρωθεί από την Κύπρο και λυπάται που δεν υπάρχουν σχέδια να γίνει κάτι 
τέτοιο.  Η επικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Ιθαγένεια θα παρείχε 
µια διεθνή νοµική βάση για την απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας και την 
αποµάκρυνση των πρακτικών διάκρισης πολιτικής φύσης σε ορισµένες στενά 
καθορισµένες περιπτώσεις, οι οποίες συζητιούνται παρακάτω.  Λαµβανοµένου 
υπόψη του αυξανόµενου πληθυσµού µεταναστών στην Κύπρο, η επικύρωση 
της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων Όλων των 
∆ιακινούµενων Εργαζοµένων και των Μελών των Οικογενειών τους θα 
σηµατοδοτούσε µια οριστική δέσµευση για την ανάπτυξη µιας πολιτικής ένταξης 
και το σεβασµό των δικαιωµάτων αυτού του τµήµατος της κοινωνίας.  Θα 
βοηθούσε επίσης τις αρχές στον αγώνα τους να ελέγξουν την παράνοµη 
µετανάστευση εξαλείφοντας τα κίνητρα για εργατική εκµετάλλευση και εργασία 
υπό καταχρηστικές συνθήκες που πυροδοτούν τη λαθροµετανάστευση.  
Επιπλέον, η επικύρωση της Σύµβασης για την Συµµετοχή των Αλλοδαπών στον 
∆ηµόσιο Βίο σε Τοπικό Επίπεδο θα έδινε την ευκαιρία στους οµολογουµένως 
λίγους ξένους υπηκόους που διαµένουν νόµιµα στην Κύπρο για πέντε χρόνια, 
να συµµετέχουν στη ζωή της κοινότητας ψηφίζοντας και υποβάλλοντας 
υποψηφιότητα στις τοπικές εκλογές.  

3. Η ECRI συνιστά και πάλι την επικύρωση από την Κύπρο της Σύµβασης για την 
Συµµετοχή των Αλλοδαπών στον ∆ηµόσιο Βίο σε Τοπικό Επίπεδο, την 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ιθαγένεια και τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την 
Προστασία των ∆ικαιωµάτων Όλων των ∆ιακινούµενων Εργαζοµένων και των 
Μελών των Οικογενειών. 

4. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να κάνουν 
βήµατα για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης της νοµικής κοινότητας και του 
κοινού σχετικά µε τις διατάξεις κατά των φυλετικών διακρίσεων που 
περιλαµβάνονται στα διεθνή νοµικά κείµενα τα οποία επικύρωσε η Κύπρος. 
Συνέστησε ότι, για να γίνει αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 
τρόπους µε τους οποίους οι διατάξεις αυτές συµπληρώνουν και ενισχύουν την 
προστασία κατά των διακρίσεων η οποία παρέχεται από την πρωτογενή 
νοµοθεσία κατά των διακρίσεων. 

5. Η επίδραση των σχετικών εκστρατειών αύξησης της ευαισθητοποίησης που 
οργανώνεται από τις αρχές συζητιέται σε άλλο σηµείο αυτής της έκθεσης.  
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Συνταγµατικές και άλλες βασικές διατάξεις  

6. Το Σύνταγµα του 1960 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας περιέχει µια πρόβλεψη 
κατά της διάκρισης που αντιστοιχεί στο Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΕΣ∆Α), αλλά περιλαµβάνει επιπλέον την πρόβλεψη 
να ανήκει κάποιος είτε στην ελληνική είτε στην τουρκική «κοινότητα».  Επίσης 
αναγνωρίζει τρεις «θρησκευτικές οµάδες», τους Λατίνους, τους Μαρωνίτες και 
τους Αρµένιους οι οποίοι ήταν υποχρεωµένοι να επιλέξουν να ανήκουν σε µια 
από τις δυο κοινότητες για να µπορούν τα µέλη τους να ασκούν τα πολιτικά 
τους καθήκοντα και να απολαµβάνουν τα πολιτικά τους δικαιώµατα.  Όλοι 
επέλεξαν να ανήκουν στην ελληνική κοινότητα.  Το σύνταγµα δεν αναγνωρίζει 
καµία οµάδα ως εθνική µειονότητα.  Οι Ροµά θεωρούνται ως µέρος της 
τουρκικής κοινότητας1. Η ECRI σηµειώνει ότι το Σύνταγµα συνεχίζει να συντηρεί 
τη διαίρεση των Κύπριων πολιτών όσον πάνω σε εθνικές γραµµές.  

7. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να 
διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις για την πολιτογράφηση εφαρµόζονται σε όλες τις 
περιπτώσεις χωρίς διάκριση και ιδιαίτερα ότι ενισχύουν τη διαφάνεια όσον 
αφορά την εφαρµογή των αιτηµάτων για πολιτογράφηση, όπως κριτήρια για 
δηµόσια τάξη, διαµονή και γλώσσα.  

8. Η ECRI σηµειώνει ότι η κατάσταση σχετικά µε την πολιτογράφηση δεν έχει 
αλλάξει.  ∆εδοµένης της πολύ περιοριστικής πολιτικής µετανάστευσης που 
ισχύει αυτή τη στιγµή, αυτό έχει γίνει θέµα µικρότερης σηµασίας.  

9. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να κάνουν το 
καλύτερο που µπορούν για να διασφαλίσουν ότι το δικαίωµα των παιδιών στην 
Κυπριακή ιθαγένεια, όπως θεσπίζεται από το νόµο, γίνεται σεβαστό εις βάθος. 
Ενθάρρυνε τις αρχές να επικοινωνούν ευρέως και αποτελεσµατικά αναφορικά 
µε την ανάγκη να γίνεται σεβαστό αυτό το δικαίωµα, προκειµένου να 
αποφεύγονται οι µισαλλόδοξες και ξενοφοβικές συµπεριφορές στο δηµόσιο 
διάλογο. 

10. Όπως περιγράφηκε στην τρίτη έκθεση, η απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας 
είναι δια της αρχής του αίµατος, εκτός των περιπτώσεων όπου ο ένας γονέας 
θεωρείται ότι εισήλθε ή κατοικεί παράνοµα στην Κύπρο.  Η ECRI σηµειώνει ότι 
συνεχίζουν να υπάρχουν νοµικά εµπόδια για παιδιά Κυπρίων πολιτών να 
παντρευτούν Τούρκους υπηκόους.  Αυτό εξηγείται από τις αρχές ως µια νόµιµη 
προσπάθεια πρόληψης δραστικών αλλαγών στη δηµογραφική σύνθεση της 
Κύπρου. Το θέµα εξακολουθεί να αποτελεί ένα αµφιλεγόµενο πολιτικό ζήτηµα 
στην καρδιά του «Κυπριακού προβλήµατος» και αναπόφευκτα ξυπνά 
ξενοφοβικά συναισθήµατα. Το Υπουργικό Συµβούλιο συνεχίζει ν’ αποφαίνεται 
επί των αιτήσεων χορήγησης ιθαγένειας σε αυτές τις περιπτώσεις. Παρόλο που 
οι αρχές ισχυρίζονται ότι οι αιτήσεις εξετάζονται κατά περίπτωση µε βάση ένα 
σύνολο κριτηρίων που υιοθετήθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο και ότι η 
µεγάλη πλειοψηφία των αποφάσεων είναι θετικές, η διαδικασία είναι χρονοβόρα 
και στο µεταξύ τα παιδιά τα οποία αφορούν οι αιτήσεις αυτές παραµένουν χωρίς 
έγγραφα ταυτότητας.  Η ECRI λυπάται που αυτή η κατάσταση από πενταετίας 
δεν έχει εξελιχθεί σε έναν πιο ευνοϊκό τρόπο και ανησυχεί ιδιαίτερα ότι τα παιδιά 
πληρώνουν το τίµηµα µιας ανεπίλυτης πολιτικής διαµάχης και διάκρισης που 
βασίζεται στην ιθαγένεια ενός από τους γονείς.  Όπως τονίστηκε παραπάνω, η 
επικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Ιθαγένεια θα µπορούσε να 
επιφέρει µια άµεση λύση παρέχοντας ξεκάθαρους κανόνες για την απόκτηση 
ιθαγένειας.  

                                                 
1 Βλ. τρίτη Γνωµοδότηση για την Κύπρο της Συµβουλευτικής Επιτροπής για της Σύµβαση Πλαίσιο για την 
Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων που υιοθετήθηκε στις 19 Μαρτίου 2010, § 36. 
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∆ιατάξεις του ποινικού δικαίου  

11. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να προβούν σε 
περαιτέρω βήµατα για τη βελτίωση της εφαρµογής των υφιστάµενων διατάξεων 
του ποινικού δικαίου κατά του ρατσισµού 2  και των φυλετικών διακρίσεων 3 . 
Συνιστά συγκεκριµένα να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για να 
διασφαλίσουν ότι όλοι όσοι εµπλέκονται στο σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης, 
από τους δικηγόρους ως την αστυνοµία, τις διωκτικές αρχές και τα δικαστήρια, 
να εφοδιάζονται µε εκτενή γνώση αναφορικά µε τις ισχύουσες διατάξεις κατά 
του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων και να είναι πλήρως 
συνειδητοποιηµένοι αναφορικά µε την ανάγκη να αντιµετωπίζουν δραστικά και 
εις βάθος όλες τις εκδηλώσεις των φαινοµένων εκείνων, και ιδιαίτερα, των 
φυλετικά υποκινούµενων αδικηµάτων. 

12. Οι αρχές έχουν διαβεβαιώσει την ECRI ότι όλοι όσοι συµµετέχουν στο σύστηµα 
ποινικής δικαιοσύνης έχουν πλήρη γνώση των ισχυουσών διατάξεων ενάντια 
στο ρατσισµό και τις φυλετικές διακρίσεις4. ∆εν θα µπορούσε να δοθεί  ιδιαίτερη 
εξήγηση για το γιατί αυτές οι διατάξεις του ποινικού δικαίου σπάνια 
εφαρµόζονται, αλλά δεν θεωρείται ως λόγος η έλλειψη γνώσης, ούτε η έλλειψη 
εκπαίδευσης.  Ένας δηµόσιος λειτουργός τόνισε ότι δεν είχε εµφανιστεί καµία 
υπόθεση που θα έχρηζε δίωξης και ότι ένας βαθµός ανεκτικότητας απαιτείτο για 
την εγγύηση της ελευθερίας έκφρασης.  Μια άλλη ανεπίσηµη πηγή ανέφερε ότι 
υπάρχει γενικός δισταγµός εκ µέρους του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα να 
ασκήσει δίωξη για αδικήµατα που σχετίζονται µε το ρατσισµό. Η ECRI θεωρεί 
ότι οι παραπάνω ανησυχίες θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε την 
εκπαίδευση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης (βλ. παρακάτω τµήµα 
σχετικά µε την εκπαίδευση των  οργάνων επιβολής του νόµου, των εισαγγελέων 
και των δικαστών).   

13. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε σθεναρά όπως οι Κυπριακές αρχές 
εισαγάγουν µια διάταξη η οποία να αντιµετωπίζει ρητά τα ρατσιστικά κίνητρα 
ενός αδικήµατος ως ειδικό επιβαρυντικό στοιχείο. 

14. Οι αρχές έχουν πληροφορήσει την ECRI ότι η Επιτροπή Νοµικών της Βουλής 
έχει ολοκληρώσει τις συζητήσεις για ένα νοµοσχέδιο που υιοθετεί την Απόφαση 
Πλαίσιο του Συµβουλίου της ΕΕ 2008/913/JHA και περιλαµβάνει µια πρόνοια 
που δηλώνει ρητά ότι τα ρατσιστικά κίνητρα για οποιοδήποτε αδίκηµα 
αποτελούν επιβαρυντικό στοιχείο κατά την επιµέτρηση της ποινής. Ο νόµος θα 
υιοθετηθεί το Φεβρουάριο 20115. Η ECRI καλωσορίζει αυτή τη θετική εξέλιξη. 

                                                 
2 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 7 Σύσταση Γενικής Πολιτικής, ρατσισµός είναι η πεποίθηση ότι λόγοι όπως 
«η φυλή», το χρώµα, η γλώσσα, η θρησκεία, η ιθαγένεια, η εθνική ή εθνοτική καταγωγή, δικαιολογούν την 
καταφρόνηση για ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων ή την έννοια της ανωτερότητας ενός ατόµου ή µιας 
οµάδας ατόµων. 
3 Σύµφωνα µε την Σύσταση Γενικής Πολιτικής Αριθ. 7, «άµεση φυλετική διάκριση» είναι οποιαδήποτε 
διαφορετική µεταχείριση βασίζεται σε λόγους όπως «η φυλή», το χρώµα, η γλώσσα, η θρησκεία, η 
ιθαγένεια ή η εθνική ή εθνοτική καταγωγή που δεν έχει αντικειµενική και λογική αιτιολόγηση. 
4 Οι διατάξεις αυτές περιλαµβάνουν: Άρθρο 2A (1) του Νόµου 13/1967 όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 
11(III)/92 και από το Νόµο 28(III)/99 (υποκίνηση πράξεων ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να 
προκαλέσουν φυλετικές διακρίσεις, βία ή µίσος)˙ Άρθρο 2A (3) του ίδιου νόµου (δηµόσια έκφραση ιδεών οι 
οποίες είναι φυλετικά προσβλητικές). Άρθρο 2A (4) του ίδιου νόµου (απόρριψη για την παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών κατά την άσκηση του επαγγέλµατος κάποιου, που εισάγει διακρίσεις). Άρθρο 2A (2) του ίδιου 
νόµου (σύσταση ή συµµετοχή σε οργανώσεις οι οποίες προωθούν τις φυλετικές διακρίσεις). Άρθρο 47 σε 
συνδυασµό µε το Άρθρο 48 (στ) του Ποινικού Κώδικα (δηµοσίευση υλικού που προωθεί την έχθρα ή την 
εχθρικότητα µεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων). Άρθρο 51 (1) του Ποινικού Κώδικα (δηµόσιες δηλώσεις 
οι οποίες ενδέχεται να υποδαυλίσουν την έχθρα µεταξύ των κοινοτήτων). Άρθρο 51 A (1) του Ποινικού 
Κώδικα (προαγωγή των πράξεων βίας, αµοιβαίας έριδας ή πνεύµατος µισαλλοδοξίας)˙ και Άρθρο 105 του 
Ποινικού Κώδικα (συµπεριφορά από τα µέλη του δηµόσιου τοµέα που εισάγει διακρίσεις). 
5 Παρόλο που η έκθεση καλύπτει την κατάσταση µέχρι τις 9 ∆εκεµβρίου 2010, η ECRI θεώρησε σηµαντικό 
να συµπεριλάβει αυτή την πληροφορία για την οποία οι Κυπριακές αρχές επέσυραν την προσοχή της. 
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15. Η ECRI συνιστά στις αρχές να επιδιώξουν το στόχο τους να διασφαλίσουν ότι η 
νέα ποινική νοµοθεσία δηλώνει ρητά ότι τα ρατσιστικά κίνητρα για οποιοδήποτε 
αδίκηµα θα αποτελούν επιβαρυντικό στοιχείο.  

16. Σχετικά µε τις άλλες εξελίξεις στο ποινικό δίκαιο, η ECRI σηµειώνει ότι το 
Μάρτιο 2006, ο νόµος που επικύρωσε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύµβασης 
για το Έγκληµα στον Κυβερνοχώρο σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων 
ρατσιστικού ή ξενοφοβικού χαρακτήρα που διαπράττονται µέσω συστήµατος 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηµιούργησε νέα ποινικά αδικήµατα για θέµατα 
όπως η άρνηση του ολοκαυτώµατος και η διάδοση ρατσιστικού υλικού µέσω 
του ∆ιαδικτύου. ∆εν υπάρχει ακόµα νοµολογία που να επικαλείται αυτό το νόµο.  

∆ιατάξεις αστικού και διοικητικού δικαίου  

17. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να 
εξακολουθήσουν την εφαρµογή των υφιστάµενων διατάξεων του αστικού και 
διοικητικού δικαίου κατά των φυλετικών διακρίσεων των οποίων γίνεται 
ανασκόπηση και να κάνει βήµατα για τη βελτίωσή τους. Για το σκοπό αυτό, η 
ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να αναλάβουν ή να στηρίξουν 
περαιτέρω πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση αναφορικά µε το ισχύον 
νοµικό πλαίσιο κατά των φυλετικών διακρίσεων, ιδιαίτερα µεταξύ των οµάδων οι 
οποίες εκτίθενται περισσότερο σε αυτό το φαινόµενο. 

18. Το 2004, θεσπίστηκαν δύο νόµοι που θα µεταφέρουν τις Οδηγίες 2000/43 και 
2000/78, της ΕΕ Κατά της ∆ιάκρισης. Ένας  τρίτος νόµος διόρισε την Επίτροπο 
∆ιοικήσεως ως το ειδικευµένο σώµα («σώµα ισότητας»).  Κατά γενική οµολογία, 
οι εθνικοί νόµοι συµµορφώνονται µε τις Οδηγίες και η Κύπρος θεωρείται γενικά 
ότι έχει ένα εµπεριστατωµένο νοµικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ισότητας και 
την καταπολέµηση της διάκρισης.  

19. Ωστόσο, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσες υποθέσεις διάκρισης 
έχουν οδηγηθεί ενώπιον των δικαστηρίων και δεν υπάρχει βάση δεδοµένων για 
τις δικαστικές αποφάσεις, είναι αδύνατο να εκτιµηθεί η εφαρµογή των διατάξεων 
του αστικού και διοικητικού δικαίου ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις6. Παρόλα 
αυτά είναι γενικά αποδεκτό ότι οι νόµοι κατά της διάκρισης σχεδόν ποτέ δεν 
έχουν επικληθεί στα δικαστήρια και, σύµφωνα µε τον Επίτροπο ∆ιοικήσεως, 
καµιά απόφαση δεν έχει ληφθεί από το δικαστήριο πάνω σε αυτή τη νοµοθεσία.  
Όπως παρατηρήθηκε στην τρίτη έκθεση, αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί στο 
γεγονός ότι ένας µεγάλος αριθµός παραπόνων έχει αποσυρθεί πριν τον τελικό 
καθορισµό σαν αποτέλεσµα διαµεσολάβησης από το σώµα ισότητας ή φιλικού 
διακανονισµού. Επίσης πιστεύεται ότι η έλλειψη γνώσης των νοµοθετικών 
διατάξεων ή το µεγάλο κόστος των αντιδικιών, όπου δεν διατίθεται νοµική 
αρωγή για τα θύµατα της διάκρισης, θα µπορεί να ερµηνεύσει την περιορισµένη 
εφαρµογή της νοµοθεσίας.  Το ζήτηµα της νοµικής αρωγής συζητιέται 
παρακάτω.  

20. Σχετικά µε την αύξηση της ευαισθητοποίησης, οι Κυπριακές αρχές έχουν κάνει 
βήµατα για τη διάδοση πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά µε τα δικαιώµατά 
του και σχετικά µε τη µη-διάκριση.  Μια πλειάδα εκδηλώσεων έχουν οργανωθεί 
και µερικές εκδόσεις αύξησης της ευαισθητοποίησης έχουν εκδοθεί από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης.  Ιδιαίτερα, φυλλάδια 
πληροφοριών για τη διάκριση στον χώρο εργασίας έχουν µεταφραστεί στα 
Αγγλικά για να διευκολύνουν µια ευρύτερη κατανόηση από τους αλλοδαπούς 
εργάτες.  Το Τµήµα Εργασίας έχει παράγει µια πλειάδα οδηγιών που παρέχουν 
χρήσιµες πληροφορίες για τη νοµιµοποίηση της εργασίας και άλλα θέµατα 
απασχόλησης, κυρίως στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, αλλά επίσης στο Τούρκικα, 

                                                 
6 Βλ §§ 27-29. 
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τα Βουλγάρικα, τα Ρουµανικά και τα Πολωνικά.  Η ECRI καλωσορίζει αυτές τις 
πρωτοβουλίες.  

21. Η ECRI συνιστά στις αρχές να συνεχίσουν να παράγουν και να διανέµουν 
πληροφορίες για τα δικαιώµατα και τη µη-διάκριση στις γλώσσες των ευπαθών 
οµάδων και οι εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης να στοχεύουν 
συγκεκριµένα αυτές τις οµάδες.  

22. Στην τρίτη της έκθεση η ECRI συνιστά στις Κυπριακές αρχές να θεσπίσουν την 
απαραίτητη νοµοθεσία ώστε να συµµορφωθούν µε την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην περίπτωση Aziz vs. 
Κύπρος7. 

23. Οι Κυπριακές αρχές πληροφόρησαν την ECRI ότι τα δικαιώµατα του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι χορηγούνταν µε το Νόµο 2(I)2006 περί «υπάρξεως του 
δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από τα µέλη της Τουρκικής κοινότητας 
µε συνήθη διαµονή στην ελεύθερη περιοχή της ∆ηµοκρατίας».  Σύµφωνα µε την 
απόφαση του ∆ικαστηρίου (που σηµειώθηκε στην εισαγωγή του Νόµου), ο 
Νόµος δίνει ισχύ στο δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε κοινοβουλευτικές, 
δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές.  Επιπλέον, τα µέλη της Τουρκικής κοινότητας 
µε συνήθη διαµονή έχουν πλέον το δικαίωµα του εκλέγειν στις προεδρικές 
εκλογές.  Η απόφαση του δικαστηρίου µεταφράστηκε αµέσως και δηµοσιεύτηκε 
στον ιστότοπο του Παγκυπριακού ∆ικηγορικού Συλλόγου.  Η ECRI σηµειώνει 
ότι τον Ιούνιο 2007 η Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης 
εξέτασε τα µέτρα που έλαβε η Κύπρος για την εκτέλεση της δικαστικής 
απόφασης, δήλωσε ότι είχε ασκήσει τα καθήκοντά της σύµφωνα µε το Άρθρο 
46, παράγραφος 2, της Σύµβασης και αποφάσισε να κλείσει την εξέταση της 
υπόθεσης.   

-  Νοµική αρωγή 

24. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενεθάρρυνε τις Κυπριακές αρχές να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλίσουν ότι διατίθεται η δωρεάν νοµική 
αρωγή στα θύµατα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
περιλαµβανοµένου του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων. Συνέστησε 
στις Κυπριακές Αρχές να διατηρήσουν υπό εξέταση τις διατάξεις για τη νοµική 
αρωγή, προκειµένου να διασφαλίσουν ότι δε θέτουν ορισµένες κατηγορίες 
ατόµων, όπως είναι οι αιτούντες άσυλο και οι µετανάστες, σε ιδιαίτερα δυσµενή 
θέση. 

25. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν υπάρχει καµία νοµική αρωγή για τα θύµατα 
διάκρισης στις διοικητικές διαδικασίες.  Ωστόσο, η ECRI σηµειώνει ότι ο Νόµος 
περί Παροχής Νοµικής Αρωγής (2002) προβλέπει την παραχώρηση δωρεάν 
νοµικής αρωγής σε διαδικασίες (και ποινικές και αστικές) ενώπιον των 
δικαστηρίων για συγκεκριµένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  
Ένας πίνακας στο τέλος του νόµου δηλώνει ότι αυτό αναφέρεται σε 
παραβιάσεις των δικαιωµάτων που αναφέρονται στο σύνταγµα και σε έξι 
νόµους που συµπεριλαµβάνουν διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα συµπεριλαµβανοµένης της ΕΣΑ∆ και της ∆ιεθνούς Σύµβασης για 
την Κατάργηση Κάθε Μορφής Φυλετικής ∆ιάκρισης. Η ECRI δεν έχει 
πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή αυτών των διατάξεων σε περιπτώσεις 
ρατσισµού ή φυλετικών διακρίσεων.  Θυµίζει στις Κυπριακές αρχές την υπ’ 
αριθµό 7 Σύσταση Γενικής Πολιτικής για την εθνική νοµοθεσία να 
καταπολεµήσει τον ρατσισµό και τις φυλετικές διακρίσεις, που συνιστά ότι ο 

                                                 
7 Ο ενάγων διαµαρτυρήθηκε ότι του αρνήθηκαν άδεια να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, για να 
ψηφίσει στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 27ης Μαΐου 2001, επειδή ήταν µέλος της Τουρκοκυπριακής 
κοινότητας.  Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Κύπρος παραβίαζε το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου Αριθ. 1 
(δικαίωµα για ελεύθερες εκλογές) και το Άρθρο 14 (απαγόρευση διάκρισης) σε συνδυασµό µε το Άρθρο 3 
του Πρωτοκόλλου Αριθ. 1. 
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νόµος θα πρέπει να εγγυάται δωρεάν νοµική αρωγή για τα θύµατα που 
επιθυµούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη ως αιτητές ή ενάγοντες και δεν 
διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για το σκοπό αυτό.  

26. Η ECRI συνιστά και πάλι στις αρχές να λάβουν µέτρα για να διασφαλίσουν ότι 
οι διατάξεις για την παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής για την προσφυγή στα 
δικαστήρια σε θύµατα συγκεκριµένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων εφαρµόζονται επίσης συστηµατικά σε υποθέσεις ρατσισµού και 
φυλετικής διάκρισης.  

∆εδοµένα για την εφαρµογή των νοµικών διατάξεων του αστικού, διοικητικού και 
ποινικού δικαίου 

27. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να 
συγκεντρώνουν στοιχεία σε συστηµατική βάση για την εφαρµογή των 
υφιστάµενων διατάξεων του αστικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου κατά του 
ρατσισµού και των διακρίσεων. Τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τον 
αριθµό και τη φύση των παραπόνων που υποβάλλονται, τις έρευνες που 
διενεργούνται και τα αποτελέσµατά τους, τις κατηγορίες που προσάπτονται, 
καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται ή/  και την επανόρθωση ή αποζηµίωση 
που επιδικάζεται.  

28. Η ECRI λυπάται που δεν έχουν συλλεχθεί δεδοµένα στον τοµέα του αστικού και 
διοικητικού δικαίου σύµφωνα µε την παραπάνω σύσταση.  ∆εν υπάρχει κανένα 
στοιχείο για το πόσες υποθέσεις διάκρισης έχουν παραπεµφθεί σε δίκη.  ∆εν 
υπάρχει καµία δηµόσια προσβάσιµη βάση δεδοµένων που αναφέρει τις 
δικαστικές αποφάσεις.  Μόνο το σώµα ισότητας δηµοσιεύει ετήσια δεδοµένα 
σχετικά µε τον αριθµό παραπόνων που έχει λάβει, το λόγο του παραπόνου και 
το αποτέλεσµα.  

29. Η ECRI συνιστά έντονα στις Κυπριακές αρχές να συγκεντρώνουν συστηµατικά 
δεδοµένα για την εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του αστικού και 
διοικητικού δικαίου ενάντια στη διάκριση και στις φυλετικές διακρίσεις, 
περιλαµβανοµένου του αριθµού και της φύσης των παραπόνων που 
καταχωρήθηκαν καθώς επίσης και των αποφάσεων που ελήφθησαν και/ή της 
επανόρθωσης ή της αποζηµίωσης που επιδικάστηκε.  

30. Όσο για τα δεδοµένα για την εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του 
ποινικού δικαίου, η ECRI σηµειώνει ότι έχουν υπάρξει θετικές εξελίξεις. Το 
διαδικτυακό Σύστηµα Αναφοράς Εγκληµάτων της αστυνοµίας, ως εσωτερική 
µέθοδος καταγραφής αδικηµάτων µε ρατσιστικά κίνητρα, δηµιουργήθηκε το 
2005 και επεκτάθηκε το 2008 για να καλύπτει επίσης περιστατικά µε ρατσιστικά 
κίνητρα.  Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της αστυνοµίας από το 2005 ως το 2009, 
καταγράφηκαν 37 εγκληµατικές υποθέσεις ή εγκληµατικά περιστατικά µε 
ρατσιστικά κίνητρα. Είκοσι από αυτές είχαν σαν αποτέλεσµα την ποινική δίωξη 
και έχουν υπάρξει 16 καταδίκες.  Ωστόσο, τα δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν 
πόσες από αυτές, αν υπάρχουν κάποιες, σχετίζονται µε συγκεκριµένες 
νοµοθετικές διατάξεις ενάντια στον ρατσισµό και τις φυλετικές διακρίσεις.  
Σύµφωνα και µε τους δηµόσιους λειτουργούς και µε ανεξάρτητους 
εµπειρογνώµονες, δεν έχει υπάρξει ούτε µία  δίωξη που επικαλείται αυτές τις 
διατάξεις και οι καταδίκες που αναφέρθηκαν παραπάνω σχετίζονται µε άλλα 
αδικήµατα.   

31. Η ECRI σηµειώνει ότι σαν αποτέλεσµα του Συστήµατος Αναφοράς Εγκλήµατος, 
ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα 
µε την έκθεσή του το 2009 έχει µεταφέρει την Κύπρο από τη Σειρά 4 (δεν 
διατίθενται καθόλου επίσηµα δεδοµένα) στη Σειρά 3 (περιορισµένη αναφορά σε 
ερευνητικές και δικαστικές υποθέσεις, µε λεπτοµερείς πληροφορίες διαθέσιµες 
κατόπιν αίτησης, ή επικέντρωσης σε γενική διάκριση).  
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32. Ωστόσο, η ECRI επίσης σηµειώνει ότι ο συνολικός αριθµός των περιστατικών 
µε ρατσιστικά κίνητρα που έχουν καταγραφεί, είναι ιδιαίτερα χαµηλός.  Η 
σχετική αστυνοµική µονάδα αναφέρεται ότι είναι ανεπαρκώς επανδρωµένη και 
επιφορτισµένη µε άλλες αρµοδιότητες µε αποτέλεσµα την λίγη παρακολούθηση 
του ρατσιστικού εγκλήµατος.  Οι εκθέσεις τονίζουν ότι ο αριθµός των 
ρατσιστικών περιστατικών και αδικηµάτων είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από 
αυτόν που υποδεικνύουν τα δεδοµένα της αστυνοµίας και ότι υπάρχει ελλιπής 
αναφορά από τα θύµατα.   

33. Επιπλέον, η ECRI λυπάται που ούτε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ούτε τα 
δικαστήρια συγκεντρώνουν δεδοµένα για υποθέσεις µε ρατσιστικά στοιχεία.  Οι 
δικαστικές υποθέσεις καταγράφονται µε το όνοµα και τον αριθµό της υπόθεσης, 
όχι µε το αντικείµενο. 

34. Η ECRI ενθαρρύνει τις αρχές να αναπτύξουν περισσότερο το Σύστηµα 
Αναφοράς Εγκλήµατος για να διασφαλίσουν ότι συγκεντρώνονται και 
δηµοσιεύονται ακριβή δεδοµένα και στατιστικές σχετικά µε τον αριθµό των 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών περιστατικών και αδικηµάτων που αναφέρονται 
στην αστυνοµία, τον αριθµό των υποθέσεων οι οποίες εκδικάζονται, τους 
λόγους της µη εκδίκασης και το αποτέλεσµα των υποθέσεων που εκδικάζονται, 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 1 Σύσταση Γενικής Πολιτικής της, για την 
καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της 
µισαλλοδοξίας.  Ενθαρρύνει τις αρχές να βελτιώσουν το σύστηµα 
αρχειοθέτησης στα δικαστήρια έτσι ώστε οι υποθέσεις να ταξινοµούνται επίσης 
ανάλογα µε το αντικείµενο και σαφώς να υποδεικνύουν τα ρατσιστικά στοιχεία.  

Εκπαίδευση για τα όργανα επιβολής του νόµου, τους εισαγγελείς και τους 
δικαστές  

35. Στην τρίτη της έκθεση η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να συνεχίσουν 
και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή εκτενούς και εντός της 
υπηρεσίας εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στους αξιωµατούχους 
επιβολής του νόµου. Συγκεκριµένα, συνέστησε όλοι οι υπηρετούντες 
αστυνοµικοί να λάβουν ειδική εκπαίδευση για την αστυνόµευση µιας 
ποικιλόµορφης κοινωνίας. 

36. Σύµφωνα µε διάφορες εκθέσεις, έχει γίνει σηµαντική προσπάθεια για την 
εκπαίδευση της αστυνοµίας και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε το 
ρατσισµό µέσα από προγράµµατα κατάρτισης και σεµινάρια στην Αστυνοµική 
Ακαδηµία Κύπρου.  Η ECRI χαίρεται που σηµειώνει αυτή την πρόοδο και 
ιδιαίτερα ότι η εντατική εκπαίδευση σε διάφορες πτυχές των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και της µη-διάκρισης αποτελεί τµήµα και της βασικής εκπαίδευσης 
και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εντός υπηρεσίας.  Η βασική εκπαίδευση 
περιλαµβάνει σειρά µαθηµάτων στην ηθική της αστυνοµίας, την επικοινωνία σε 
µια πολυπολιτισµική κοινωνία, το Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, θέµατα 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σχετικά µε τη µετανάστευση και το άσυλο και τη 
διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την αστυνοµία.  Στη Σχολή 
Αξιωµατικών, µαθήµατα περιλαµβάνουν την πολιτισµική-επαγγελµατική 
συµπεριφορά της αστυνοµίας, το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από 
τις αρχές επιβολής του νόµου, την αστυνόµευση σε µια πολυπολιτισµική 
κοινωνία και την αστυνοµική ηθική – ανεκτικότητα.  Η εκπαίδευση 
πραγµατοποιείται από επαγγελµατίες όπως εγκληµατολόγους, δικηγόρους, 
δικαστές, ψυχολόγους, µέλη ΜΚΟ και καθηγητές πανεπιστηµίου.  

37. Επιπλέον, η ECRI καλωσορίζει τη δηµιουργία του Γραφείου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων στην αστυνοµία.  Το Γραφείο αυτό έχει παράγει έναν Κώδικα 
Ηθικής καθώς και πολυάριθµα φυλλάδια για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις 
διακρίσεις, το ρατσισµό και την ξενοφοβία, τα οποία έχουν διανεµηθεί σε όλους 
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τους αστυνοµικούς.  Άλλα φυλλάδια που προορίζονται για το κοινό έχουν 
δηµοσιευθεί σε µια ποικιλία γλωσσών.  

38. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενεθάρρυνε τις Κυπριακές αρχές να παρέχουν 
στους αστυνοµικούς τη στήριξη και την εκπαίδευση αναφορικά µε τη χρήση των 
νεοεισαχθεισών κατευθυντηρίων γραµµών για την καταγραφή των φυλετικά 
υποκινούµενων περιστατικών. 

39. Οι Κυπριακές αρχές πληροφόρησαν την ECRI ότι τα κριτήρια προσδιορισµού 
αδικηµάτων ή περιστατικών µε ρατσιστικό κίνητρο καλύπτονται στο µάθηµα 
«φυλετικές και άλλες διακρίσεις».  Η καταγραφή τέτοιων αδικηµάτων στο 
ηλεκτρονικό διαδικτυακό Σύστηµα Αναφοράς Εγκλήµατος αποτελεί µέρος 
επιπλέον µαθηµάτων σχετικά µε τη χρήση των µηχανογραφηµένων 
συστηµάτων πληροφορικής της αστυνοµίας.  Φαίνεται ότι όλοι οι αστυνοµικοί 
διδάσκονται πλέον πως να αναφέρουν αξιόπιστα δεδοµένα.  

40. Η ECRI σηµειώνει ότι οι  εισαγγελικές και δικαστικές αρχές δεν λαµβάνουν 
καµία ειδική εκπαίδευση στον τοµέα του ρατσισµού και των φυλετικών 
διακρίσεων.  Παρέχονται σεµινάρια και σειρές µαθηµάτων αρκετές φορές το 
χρόνο για συγκεκριµένα θέµατα που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

41. Η ECRI συνιστά στις Κυπριακές αρχές να ενισχύσουν την αρχική και την εντός 
υπηρεσίας εκπαίδευση που παρέχεται στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές 
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ίση µεταχείριση, τη µη διάκριση και τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την καταπολέµηση του ρατσισµού 
και των φυλετικών διακρίσεων.  

Όργανα κατά των διακρίσεων και άλλα ιδρύµατα  

-  Επίτροπος ∆ιοικήσεως (Συνήγορος του Πολίτη) 

42. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI έκανε µερικές συστάσεις που σχετίζονται µε την 
Επίτροπο ∆ιοικήσεως: (i) οι εξουσίες και τα καθήκοντα της Επιτρόπου 
∆ιοικήσεως στον τοµέα της καταπολέµησης του ρατσισµού και των φυλετικών 
διακρίσεων πρέπει να τεθούν υπό εξέταση, (ii) οι ανθρώπινοι και οικονοµικοί 
πόροι που είναι απαραίτητοι για το θεσµό αυτό προκειµένου να εκτελεί 
αποτελεσµατικά τα καθήκοντά του πρέπει να διατεθούν ταχέως, (iii) η επάρκεια 
τέτοιων πόρων πρέπει να τεθεί υπό τακτική εξέταση, (iv) όλες οι συστάσεις της 
Επιτρόπου, ιδιαίτερα στους τοµείς που καλύπτει η εντολή της ECRI πρέπει να 
τυγχάνουν ταχείας και εις βάθους συµµόρφωσης. 

43. Το 2004, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως διορίσθηκε ως η εθνική αρχή ισότητας, σε 
συµµόρφωση µε το Άρθρο 13 της Οδηγίας της ΕΕ για τη Φυλετική Ισότητα.  
Σύµφωνα µε τον εφαρµοζόµενο νόµο, δύο ξεχωριστές αρχές δηµιουργήθηκαν 
µέσα στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως: το «Σώµα Ισότητας» και το «Σώµα Μη-
∆ιάκρισης». Η Αρχή Ισότητας ασχολείται µε θέµατα απασχόλησης.  Το Σώµα 
Μη-∆ιάκρισης ασχολείται µε θέµατα διάκρισης σε άλλους τοµείς.  Συνεπώς, η 
Επίτροπος ∆ιοίκησης (Συνήγορος του Πολίτη), υπό την ιδιότητά της αυτή, θα 
ερευνά τα παράπονα ατόµων, για κακή διαχείριση και διάκριση από δηµόσια 
όργανα. Υπό την ιδιότητά της ως εθνικό σώµα ισότητας, θα ερευνά παράπονα 
και στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα.  

44. Από τη δηµιουργία του, έχουν κατατεθεί πάνω από 800 παράπονα.  Σύµφωνα 
µε τις στατιστικές, από την τέταρτη Ετήσια Έκθεση της Κυπριακής Αρχής Μη-
∆ιάκρισης για το έτος 2008, 57 τοις εκατό των παραπόνων προήλθαν από 
υπηκόους Ευρωπαϊκών κρατών, ενώ το πέντε τοις εκατό έγιναν από 
Τουρκοκύπριους και ένα τοις εκατό από Ροµά.  Η µεγάλη πλειοψηφία των 
παραπόνων (89 τοις εκατό) αφορούσαν τη διάκριση µε βάση την φυλετική, 
εθνική ή εθνοτική καταγωγή.  Η Ετήσια Έκθεση του 2010 του Οργανισµού 
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Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνει ότι σύµφωνα µε 
τις στατιστικές παραπόνων το 2009, υπάρχει µια αύξηση παραπόνων µε βάση 
την εθνική διάκριση στην Κύπρο. 

45. Η ECRI χαίρεται που σηµειώνει ότι η Επίτροπος ∆ιοίκησης έχει υψηλό κύρος 
στην Κύπρο και τυγχάνει µεγάλου σεβασµού.  Η Αρχή Μη-∆ιάκρισης θεωρείται 
ένα από τα πιο αποτελεσµατικά όργανα για την καταπολέµηση του ρατσισµού 
και των διακρίσεων.  Έχει εξουσίες διερεύνησης ατοµικών παραπόνων, καθώς 
και δικαιοδοσίες για την πρόληψη, την επιβολή και την εκπαίδευση. Επίσης, η 
Επίτροπος συµµετέχει στην ανάπτυξη της πολιτικής.  

46. Η ECRI σηµειώνει ότι έχει ασκηθεί κριτική στην Αρχή Μη-∆ιάκρισης ότι σπάνια 
χρησιµοποιεί τις εξουσίες της για την επιβολή κυρώσεων. Η Επίτροπος δήλωσε 
ότι  δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην διαµεσολαβητική δράση και την 
κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για την αύξηση της ενηµέρωσης.  Για 
παράδειγµα, αντί να επιβάλλει πρόστιµο σε ορισµένες οµάδες των ΜΜΕ για 
ρεπορτάζ διάκρισης, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κάλεσε όλες τις ενδιαφερόµενες 
πλευρές µαζί µε τους δηµοσιογράφους να συµµετάσχουν στην σύνταξη ενός 
κώδικα συµπεριφοράς για τα ΜΜΕ (βλ. τµήµα για τα ΜΜΕ, περιλαµβανοµένου 
του ∆ιαδικτύου και των δηµοσιεύσεων, παρακάτω).  

47. Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, η ECRI επιθυµεί να επισηµάνει ορισµένες 
αδυναµίες στο υφιστάµενο πλαίσιο, οι οποίες επηρέασαν τη γενική 
αποτελεσµατικότητα της Αρχής Ισότητας.  Πρώτον, όπως σηµειώθηκε στην 
Ετήσια Έκθεση του 2010 του Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έλλειψη επαρκών ανθρωπίνων και οικονοµικών πόρων 
αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα Επιπλέον, η κατάσταση χειροτερεύει: λόγω 
των περικοπών του προϋπολογισµού, το τµήµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
διάκρισης έχει πρόσφατα µειωθεί σε προσωπικό από πέντε σε τρία µέλη. 

48. Η ECRI συνιστά και πάλι στις αρχές να διαθέσουν ταχέως στην Επίτροπο 
∆ιοικήσεως τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που είναι απαραίτητοι 
για το θεσµό αυτό προκειµένου να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά της. 

49. ∆εύτερον, η πλήρης ανεξαρτησία της Αρχής Ισότητας είναι αµφισβητήσιµη 
εφόσον δεν απολαµβάνει την ελευθερία να διορίζει µόνη της το προσωπικό της, 
όπως συνέστησε η ECRI στην υπ’ αριθµό 2 Σύσταση Γενικής Πολιτικής ως 
προς τα ειδικευµένα όργανα για την καταπολέµηση του ρατσισµού, της 
ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας σε εθνικό επίπεδο (αρχή 
5) και στην υπ' αριθµό 7 ως προς την εθνική νοµοθεσία για την καταπολέµηση 
του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων.  

50. Η ECRI συνιστά την εγγύηση της πλήρους ανεξαρτησίας της Επιτρόπου 
∆ιοικήσεως, ιδιαίτερα όσον αφορά την ελευθερία να διορίζει µόνη της το 
προσωπικό της, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 2 Σύσταση Γενικής Πολιτικής της 
ECRI ως προς τα ειδικευµένα όργανα για την καταπολέµηση του ρατσισµού, 
της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας σε εθνικό επίπεδο 
και στην υπ' αριθµό 7 ως προς την εθνική νοµοθεσία για την καταπολέµηση του 
ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων.  

51. Τρίτον, σύµφωνα µε την έκθεση EU-MIDIS (10 ∆εκεµβρίου 2009) του 
Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µόνο έξι τοις 
εκατό των ατόµων που ανήκουν σε συγκεκριµένες µειονοτικές οµάδες έχει 
ακούσει για την Αρχή Ισότητας στην Κύπρο. Η έλλειψη ενηµέρωσης φαίνεται ότι 
αποτελεί πρόβληµα, παρά τις αµετάβλητες εκθέσεις περί ευρέως διαδεδοµένων 
πληροφοριών και διαφηµιστικών εκστρατειών, περιλαµβανοµένων τακτικών 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφηµιστικών σποτ για το ρόλο της Επιτρόπου 
∆ιοικήσεως.  Αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί µε την αποτυχία στόχευσης των 
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ευπαθών οµάδων συγκεκριµένα ή της διάδοσης των πληροφοριών στις 
γλώσσες των ευπαθών οµάδων.   

52. Η ECRI σηµειώνει ότι ο ιστότοπος της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως παρέχει βασικές 
πληροφορίες στα Ελληνικά και Αγγλικά, αλλά µόνο λίγους τίτλους στα Τούρκικα 
χωρίς να υπάρχει καµία συνηµµένη πληροφορία.  

53. Η ECRI συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες αύξησης της 
ενηµέρωσης της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για τη στόχευση ευπαθών οµάδων και 
την παροχή πληροφοριών, περιλαµβανοµένου και του επίσηµου ιστοτόπου, 
στις γλώσσες των ευπαθών οµάδων.   

54. Όσον αφορά της συµµόρφωση µε τις αποφάσεις και τις συστάσεις, η ECRI 
σηµειώνει ότι και οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί λειτουργοί συµµορφώνονται σε 
µεγάλο βαθµό.  Το Νοέµβριο 2008 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως δήλωσε ότι η 
Κυβέρνηση είχε συµµορφωθεί µε 80 τοις εκατό των συστάσεων του Γραφείου. 

-  Εθνικό Ινστιτούτο για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

55. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να παράσχουν 
στο Εθνικό Ινστιτούτο για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
(NIPHR) µια νοµική βάση και ένα πλαίσιο και ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
διασφαλίζουν ότι διατίθενται επαρκείς πόροι προκειµένου αυτό το Ινστιτούτο να 
εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά του. 

56. Η ECRI πληροφορήθηκε ότι λόγω του ότι η εργασία του συµπίπτει εν µέρει µε 
εκείνη της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, το Εθνικό Ινστιτούτο για την Προστασία των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σταµάτησε να λειτουργεί. Ένα νοµοσχέδιο που 
εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Υπουργών τον Οκτώβριο 2010 που στοχεύει στην 
ενίσχυση της λειτουργίας της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως σχετικά µε την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει κατατεθεί στη Βουλή για έγκριση και ψήφιση. 
Συνεπώς η Επίτροπος ∆ιοικήσεως θα γίνει επίσης Επίτροπος Προστασίας 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Η ECRI ελπίζει ότι οι νέες ευθύνες και οι εξουσίες 
της Επιτρόπου θα περιλαµβάνουν επίσης µια αύξηση του προϋπολογισµού, 
έτσι ώστε, όπως συστήθηκε παραπάνω, να έχει την απαραίτητη 
χρηµατοδότηση και προσωπικό ώστε να λειτουργεί αποτελεσµατικά.  

-  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

57. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να 
διασφαλίσουν την πλήρη συµµόρφωση µε τις συστάσεις της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

58. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων συνεχίζει να 
δραστηριοποιείται στην παρακολούθηση, την εξέταση και τη µελέτη των 
διατάξεων που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο Σύνταγµα και τη 
νοµοθεσία. Εκδίδει εκθέσεις, σχόλια και συστάσεις για την Κυβέρνηση και το 
Κοινοβούλιο σχετικά µε τα ευρήµατά της.  Η ECRI χαίρεται που σηµειώνει ότι οι 
προτάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής λαµβάνονται υπόψη και έχουν σαν 
αποτέλεσµα τις τροποποιήσεις της τρέχουσας νοµοθεσίας ή νέους νόµους.  

II. ∆ιακρίσεις σε ∆ιάφορους Τοµείς 

Απονοµή δικαιοσύνης  

59. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε σθεναρά στις Κυπριακές αρχές να 
διεξάγουν και να στηρίξουν την έρευνα σχετικά µε τα πιθανά πρότυπα άµεσων 
και έµµεσων διακρίσεων τις οποίες αντιµετωπίζουν οι µη Κύπριοι πολίτες στο 
σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης. 
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60. Η ECRI σηµειώνει ότι τέτοιου είδους έρευνα δεν έχει πραγµατοποιηθεί.  
Υπενθυµίζει ότι η υπ’ αριθµό 4 Σύσταση Γενικής Πολιτικής σχετικά µε τις εθνικές 
έρευνες για την εµπειρία και την αντίληψη του ρατσισµού και της διάκρισης από 
την πλευρά των πιθανών θυµάτων, παρέχει λεπτοµερείς κατευθυντήριες 
γραµµές για τα οφέλη της πραγµατοποίησης τέτοιων ερευνών, καθώς επίσης 
και για τους στόχους, την πρακτική οργάνωση και το σχεδιασµό της µελέτης. 
∆εδοµένα για τις αντιλήψεις των ευπαθών οµάδων, ιδιαίτερα τους αλλοδαπούς, 
θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικά αυτή τη στιγµή στην Κύπρο όπου µια 
ολοκληρωµένη πολιτική µετανάστευσης εξετάζεται για πρώτη φορά (βλ. τµήµα 
σχετικά µε τους Αλλοδαπούς παρακάτω). 

Εκπαίδευση  

61. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις κυπριακές αρχές (i) να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για την παροχή καλής ποιότητας διδασκαλίας της 
Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά που δεν έχουν µητρική γλώσσα τα 
Ελληνικά και να εκπαιδευτούν οι καθηγητές για τον σκοπό αυτό, (ii) να 
διασφαλίσουν ότι το συνταγµατικό δικαίωµα των Τουρκοκύπριων παιδιών στην 
εκπαίδευση στη µητρική γλώσσα8 τυγχάνει σεβασµού, (iii) να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση στα σχολεία 
στην Κύπρο ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας πολύµορφης κοινωνίας και να 
οδηγεί πραγµατικά σε µια ατµόσφαιρα συµφιλίωσης µεταξύ της Ελληνικής και 
της  Τουρκικής κοινότητας, (iv) να διασφαλίσουν ότι το δικαίωµα τον παιδιών 
στην Κύπρο για πρόσβαση στην εκπαίδευση διασφαλίζεται χωρίς άµεση ή 
έµµεση διάκριση, ιδιαίτερα για λόγους όπως η εθνικότητα ή η εθνική ή η 
εθνοτική καταγωγή, (v) να εφοδιάσουν τους καθηγητές µε τα απαραίτητα 
εργαλεία για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των εκδηλώσεων ρατσισµού 
και φυλετικών διακρίσεων στα σχολεία, (vi) να λάβουν µέτρα για την 
αντιµετώπιση και την πρόληψη του στιγµατισµού των παιδιών που δεν 
παρακολουθούν µαθήµατα Ελληνο-Ορθόδοξης θρησκείας στο σχολικό 
περιβάλλον και να παρέχουν σε αυτά τα παιδιά επαρκείς πιθανότητες 
εναλλακτικής εκπαίδευσης. 

62. Η ECRI σηµειώνει ότι µια µεγάλη µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος 
βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο.  Αυτή η µεταρρύθµιση βασίζεται στην ιδέα της 
«πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης», προσαρµοσµένης στις ανάγκες µιας όλο και 
πιο πολύµορφης κοινωνίας.  Αλλαγές και καινοτοµίες έχουν εισαχθεί σε όλα τα 
επίπεδα για τον εκσυγχρονισµό της εθνικής διδακτέας ύλης, τη δηµιουργία ενός 
δηµοκρατικού και προσανατολισµένου στο µαθητή περιβάλλοντος και την 
προαγωγή της ενσωµάτωσης όλων των µαθητών ανεξαρτήτως κοινωνικής, 
φυλετικής εθνοτικής καταγωγής, φύλου ή φυσικής ή πνευµατικής ικανότητας.  

63. Στις ενέργειες προτεραιότητας αναφορικά µε τους µαθητές περιλαµβάνονται 
προγράµµατα για την εντατική εισαγωγή των Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας 
σε µαθητές των οποίων δεν είναι η µητρική τους γλώσσα και η διδασκαλία της 
µητρικής γλώσσας σε ξένους µαθητές (περιλαµβανοµένων των µεταναστών, 
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο).  Όσον αφορά τους δασκάλους, 
ένας από τους στόχους της µεταρρύθµισης είναι η βελτίωση της ποιότητας της 
διδασκαλίας.  Η εκπαίδευση των δασκάλων έχει πλέον ανατεθεί στο 
Πανεπιστήµιο Κύπρου. Μεγάλη έµφαση δίνεται στην εκπαίδευση εντός 
υπηρεσίας µέσω σεµιναρίων που οργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Σειρές 
µαθηµάτων και συνέδρια παρέχονται κάθε χρόνο για τη διδασκαλία των 
Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας, διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µε έµφαση στη 
διδασκαλία παιδιών µε µεταναστευτικό υπόβαθρο και ειρηνικής συνύπαρξης µε 
έµφαση στην εθνοτική και γλωσσική διάκριση και θέµατα προσφύγων.  

                                                 
8 Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, τα Τούρκικα είναι µια επίσηµη γλώσσα της Κύπρου. 
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64. Η ECRI υπενθυµίζει ότι το 2003, σε µια προσπάθεια µείωσης των ανισοτήτων 
για τους µαθητές που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση και αντιµετώπισης των 
προβληµάτων που σχετίζονται µε τους µεγάλους αριθµούς παιδιών µεταναστών 
που δε µιλάνε ελληνικά, τα υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας και το 
λειτουργικό αναλφαβητισµό στις οικονοµικά και κοινωνικά στερηµένες περιοχές, 
το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε το πρόγραµµα «Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας».  Αρχικά καθιερώθηκαν τρεις ζώνες στη Λευκωσία, τη Λεµεσό 
και την Πάφο και µια τέταρτη ζώνη προστέθηκε το έτος 2008-2009, στη 
Λάρνακα.  Μέτρα για τα σχολεία στις ζώνες, περιλαµβάνουν τη µείωση του 
αριθµού των παιδιών ανά τάξη, την απασχόληση δασκάλων που µιλάνε τη 
µητρική γλώσσα των ξένων µαθητών, δωρεάν γεύµατα (πρωινό και 
µεσηµεριανό) στους µη προνοµιούχους µαθητές και την ολοήµερη λειτουργία 
των δηµοτικών και γυµνασίων για την παροχή επιπλέον τάξεων τα απογεύµατα.  
Η ECRI χαίρεται που σηµειώνει ότι, παρόλο που δεν έχουν εφαρµοστεί τα 
προβλεπόµενα µέτρα (βλ. παρακάτω), σύµφωνα και µε τις αρχές και µε τις 
οργανώσεις της κοινωνίας, το πρόγραµµα έχει επιφέρει αποτελέσµατα, όπως η 
µείωση στα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και τη σχολική αποτυχία.   

65. Η ECRI σηµειώνει ότι αρκετά θετικά µέτρα έχουν ληφθεί υπέρ των παιδιών των 
Τουρκοκυπρίων στον τοµέα της εκπαίδευσης.  Τα παιδιά των Τουρκοκυπρίων 
που κατοικούν στις ελεύθερες περιοχές έχουν δικαίωµα δωρεάν εκπαίδευσης 
σε δηµόσια ή ιδιωτικά σχολεία, περιλαµβανοµένου του γνωστού δικοινοτικού 
Αγγλικού σχολείου στη Λευκωσία.  Οι Τουρκοκύπριοι που ζουν στο βόρειο 
τµήµα του νησιού έχουν επίσης το δικαίωµα εκπαίδευσης των παιδιών τους στο 
Αγγλικό Σχολείο δωρεάν.  Η ECRI εκτιµά την υιοθέτηση αυτής της πολιτικής 
που συµβάλλει στη συµφιλίωση µε την Τουρκική κοινότητα.  Επιπλέον, δωρεάν 
γεύµατα παρέχονται σε όλους τους Τουρκόφωνους µαθητές στα δηµόσια 
σχολεία καθώς και δωρεάν τάξεις Ελληνικών και Τούρκικων προσφέρονται στα 
παιδιά των Τουρκοκυπρίων και στους γονείς τους σε κέντρα εκπαίδευσης 
ενηλίκων.   

66. Η ECRI σηµειώνει επίσης ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού εξέδωσε µία 
εγκύκλιο τον Σεπτέµβριο του 2008 στην οποία δίνεται έµφαση στον στόχο 
προτεραιότητας για δύο συνεχή χρόνια, ο οποίος είναι ο «τονισµός του 
αµοιβαίου σεβασµού και κατανόησης ανάµεσα στους διαφορετικούς 
πολιτισµούς του νησιού για την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης». Η 
συνδικαλιστική οργάνωση των δασκάλων δηµοτικών σχολείων εξέδωσε µια 
εγκύκλιο ζητώντας από τα µέλη του να αρνηθούν την εφαρµογή των στόχων 
που τέθηκαν από το Υπουργείο.  Παρά την εχθρότητα αυτή, φαίνεται ότι 
κάποιες δικοινοτικές ανταλλαγές και επαφές έχουν λάβει χώρα, αλλά καµία 
επίσκεψη µεταξύ των σχολείων στις ελεύθερες περιοχές και το βόρειο τµήµα 
του νησιού9.  

67. Η ECRI σηµειώνει ότι υπάρχει µια δυσανάλογα υψηλή συγκέντρωση 
Τουρκοκυπρίων (περιλαµβανοµένων και Ροµά) παιδιών σε συγκεκριµένα 
σχολεία.  Οι αρχές το αποδίδουν αυτό στην συγκέντρωση αυτών των 
κοινοτήτων σε ορισµένες οικιστικές περιοχές.  Τα κριτήρια εγγραφής στο 
σχολείο ορίζουν ρητώς ότι οι µαθητές θα πρέπει να εγγράφονται στο σχολείο 
που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο στον οποίο µένουν.  Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα σε µια πλειοψηφία τουρκοκύπριων 
µαθητών στις τάξεις.  Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µητρική γλώσσα αυτών των 
παιδιών είναι τα Τούρκικα.  Αφού η διδακτέα ύλη διδάσκεται αποκλειστικά στα 
Ελληνικά και η µεγάλη πλειοψηφία των δασκάλων είναι Ελληνοκύπριοι, οι 
µαθητές αυτοί αντιµετωπίζουν ένα µεγάλο µειονέκτηµα ευθύς εξ αρχής.  Η ECRI 
σηµειώνει ότι όχι µόνο η κατάσταση είναι µη διαχειρίσηµη για τους δασκάλους, 
αλλά είναι και µη παραγωγική για τους µαθητές.  Χωρίς µια πλειοψηφία 

                                                 
9 Βλ. § 131. 
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µαθητών στην τάξη, που να µιλάει µια κοινή γλώσσα, καµιά διδασκαλία  έχει  
σηµασία.  

68. Επιπλέον, η ECRI άκουσε για πρακτική διάκρισης των κριτηρίων εγγραφής στα 
σχολεία.  Οι Ελληνοκύπριοι γονείς δεν φαίνεται να έχουν κανένα πρόβληµα 
στην εγγραφή των παιδιών τους που δεν είναι κοντύτερα στο µέρος που 
κατοικούν και τα οποία έχουν µεγαλύτερα ποσοστά Ελληνοκύπριων µαθητών.  
Η ανεκτικότητα των αρχών σε αυτήν την πρακτική διαιωνίζει τους 
δυσανάλογους αριθµούς παιδιών Τουρκοκυπρίων σε ορισµένα σχολεία. 

69. Η ECRI συνιστά έντονα στις αρχές να αναθεωρήσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι 
µαθητές εγγράφονται στα σχολεία για να εξαλείψει τυχόν πρακτικές διάκρισης 
και να λάβει άλλα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει µια πιο ίση κατανοµή 
Ελληνόφωνων και µη Ελληνόφωνων παιδιών σε διαφορετικά σχολεία.  

70. Η ECRI επιθυµεί να επισύρει την προσοχή σε ένα παράδειγµα που καταδεικνύει 
τα προβλήµατα που τονίστηκαν παραπάνω.  Η Κύπρος έχει ένα αποκαλούµενο 
«µεικτό» δηµόσιο σχολείο. Το 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο (το οποίο επίσης 
ονοµάζεται Άγιος Αντώνης), που βρίσκεται σε ένα υπανάπτυκτο µέρος της 
Λεµεσού.  Το 2006 αυτό το σχολείο κέρδισε το Βραβείο Καλής Πρακτικής της 
Κοινοπολιτειακής εκπαίδευσης για πράξεις που τόνιζαν την πρόσβαση σε 
ποιοτική εκπαίδευση για το καλό όλων.  Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, πολλοί 
στην Κύπρο συνεχίζουν να θεωρούν το σχολείο ως πηγή έµπνευσης στην 
πετυχηµένη δικοινοτική εκπαίδευση.  Η αντιπροσωπεία της ECRI επισκέφθηκε 
το σχολείο και βρέθηκε µάρτυρας µιας πολύ διαφορετικής πραγµατικότητας.  
Κατά το χρόνο της επίσκεψης υπήρχαν 75 µαθητές ηλικίας έξι έως 12 χρονών. 
31 από αυτούς ήταν Ελληνοκύπριοι, 40 Τουρκοκύπριοι και οι υπόλοιποι 
τέσσερις ήταν από τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, τη Συρία και το Ιράν.  Οι 
µαθητές ήταν κατανεµηµένοι σε πέντε τάξεις.  Στις πρώτες τέσσερις τάξεις, η 
πλειοψηφία ήταν Τουρκοκύπριοι. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2010-2011, 
ενεγράφησαν µόνο Τουρκοκύπριοι. Το σχολείο είχε έναν διερµηνέα. Κανένας 
από τους δασκάλους δεν ήταν ειδικά εκπαιδευµένος να διδάσκει µη 
ελληνόφωνους µαθητές και δεν είχαν παρασχεθεί επιπλέον δάσκαλοι για να 
διδάσκουν Ελληνικά. Η διδακτέα ύλη διδασκόταν στα Ελληνικά και δεν υπήρχε 
επίσηµη διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας.  ∆ύο δάσκαλοι ήταν 
Τουρκοκύπριοι, αλλά είχαν προσληφθεί για άλλα αντικείµενα και όχι τη γλώσσα.  
Το προσωπικό το οποίο έδωσε συνεντεύξεις αποδοκίµασε το γεγονός ότι δεν 
µπορούσε να επικοινωνήσει µε τους µαθητές του.  Επιπλέον, παρά τις µικρές 
τάξεις, η τήρηση της πειθαρχίας ήταν µια σηµαντική πρόκληση.    

71. Η ECRI ανησυχεί βαθύτατα για την κατάσταση σε αυτό το συγκεκριµένο σχολείο.  
Θεωρεί ότι, λόγω της αποτυχίας του σχολείου να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των συγκεκριµένων παιδιών, οι µαθητές ουσιαστικά στερούνται του 
δικαιώµατος εκπαίδευσης, το οποίο εµπεριέχεται στο Άρθρο 2 του 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΑ∆, µε σοβαρές συνέπειες για αυτά όσον αφορά την 
περιθωριοποίηση και τον αποκλεισµό τους.  

72. Η ECRI παροτρύνει τις αρχές να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες.  Αυτές 
πρέπει να περιλαµβάνουν την πλήρη εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται 
στο πρόγραµµα «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» και ιδιαίτερα την 
πρόσληψη δασκάλων που µιλάνε τη µητρική γλώσσα των µη ελληνόφωνων 
µαθητών.  Τουρκόφωνοι δάσκαλοι ή Τουρκόφωνοι βοηθοί δασκάλων που 
συνεργάζονται µε τους Ελληνόφωνους δασκάλους και τους βοηθούν, πρέπει να 
τοποθετούνται σε κάθε τάξη.  Ειδικευµένοι δάσκαλοι της Ελληνικής γλώσσας 
χρειάζονται επειγόντως.  Το άνοιγµα του σχολείου τα απογεύµατα ως 
«ολοήµερου σχολείου» θα επέτρεπε στα παιδιά που χρειάζονται ειδική 
υποστήριξη να ωφεληθούν από τις επιπλέον τάξεις.  ∆εδοµένων των χαµηλών 
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αριθµών Τουρκοκύπριων και Ροµά παιδιών, η ECRI πιστεύει ότι η εύρεση 
γρήγορων λύσεων δεν θα παρουσιάσει προβλήµατα.   

73. Η ECRI συνιστά έντονα στις Κυπριακές αρχές να λάβουν επείγοντα µέτρα για 
την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά το 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο, για να διασφαλίσει ότι το 
δικαίωµα εκπαίδευσης  όπως εµπεριέχεται στο Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου της 
ΕΣΑ∆ τυγχάνει σεβασµού και στην πράξη.  

74. Όσον αφορά το συνταγµατικό δικαίωµα των παιδιών των Τουρκοκυπρίων σε 
εκπαίδευση στη µητρική τους γλώσσα, η ECRI αναφέρεται στην έκθεση της 
Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων στον Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές 
Γλώσσες της 23ης Σεπτεµβρίου 2009, η οποία αναφέρεται σε αυτό το ζήτηµα.  Η 
ECRI σηµειώνει ότι το δικαίωµα το οποίο εγγυάται το Σύνταγµα δεν τυγχάνει 
πλήρους σεβασµού.  

75. Μια άλλη περιοχή σοβαρής ανησυχίας για την ECRI είναι η έλλειψη πρόσβασης 
στην εκπαίδευση για τα παιδιά των Ροµά που ζουν στον οικισµό Πολεµίδια που 
ιδρύθηκε από τις αρχές έξω από τη Λεµεσό.  Η αντιπροσωπεία της ECRI 
επισκέφθηκε το χώρο αυτό και ανακάλυψε ότι κανένα παιδί δεν πηγαίνει επί του 
παρόντος σχολείο. Το πλησιέστερο σχολείο του χωριού είναι πολύ µακριά µε τα 
πόδια και δεν υπάρχει πρόσβαση σε δηµόσια µέσα µεταφοράς. Κατά το 
παρελθόν φαίνεται ότι λειτουργούσε ένα σύστηµα λεωφορείων αλλά αυτό 
σταµάτησε πριν από καιρό.  Η ECRI και πάλι υπενθυµίζει ότι το Άρθρο 2 του 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΑ∆ δηλώνει ότι «κανένα άτοµο δεν πρέπει να στερείται του 
δικαιώµατος εκπαίδευσης». Η παρούσα κατάσταση, όπου δεν υπάρχει 
πρόσβαση στα σχολεία, αποτελεί µια ουσιαστική αφαίρεση αυτού του 
δικαιώµατος από τα συγκεκριµένα παιδιά των Ροµά.  Η ECRI υπενθυµίζει ότι 
ένας σηµαντικός παράγοντας της αποδυνάµωσης των Ροµά είναι η δυσκολία 
πρόσβασης στην εκπαίδευση.  Για περαιτέρω πληροφορίες για τον οικισµό 
αυτό, βλ. τµήµα παρακάτω για τους Ροµά.  

76. Η ECRI συνιστά έντονα στις αρχές να παρέχουν επειγόντως δωρεάν µεταφορά 
από και προς το σχολείο στα παιδιά των Ροµά που ζουν στον οικισµό Πολεµίδια 
για να µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµά τους για εκπαίδευση σύµφωνα µε το 
Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου της ΕΣΑ∆. 

77. Η ECRI ανησυχεί για τις ενδείξεις µιας αξιοσηµείωτης αύξησης του ρατσισµού 
στα σχολεία και µεταξύ των µαθητών.  Μία έκθεση περιγράφει µια «βαθιά δοµή 
ρατσισµού» στα σχολεία.  Το 2008 δύο παράπονα κατατέθηκαν στην Επίτροπο 
∆ιοικήσεως. Το ένα αφορούσε επαναλαµβανόµενα περιστατικά ρατσιστικού 
βανδαλισµού και γκράφιτι στους τοίχους σχολείου που δηµιουργούσαν µια 
απειλητική ατµόσφαιρα για τις ευπαθείς οµάδες.  Το άλλο αφορούσε µια 
13χρονη µετανάστρια που σταµάτησε να παρακολουθεί το σχολείο λόγω 
ρατσιστικού εκφοβισµού.  Σε καµία περίπτωση δεν έλαβε το σχολείο κάποια 
µέτρα αλλά µείωσε τη σηµασία των περιστατικών ως εγκληµατική συµπεριφορά. 
Στην έκθεση, η επίτροπος ∆ιοικήσεως επέκρινε την απροθυµία των αρχών να 
εντοπίσουν και να αντιµετωπίσουν περιστατικά ρατσισµού στα σχολεία.  Οι 
συστάσεις της περιελάµβαναν την άµεση δηµιουργία ενός µηχανισµού 
καταγραφής, αξιολόγησης και παρακολούθησης τέτοιων περιστατικών στα 
σχολεία.  

78. Λόγο µετά, το Υπουργείο Παιδείας δηµιούργησε το Παρατηρητήριο ενάντια στη 
Βία για να καταγράφει και να αναλύει επεισόδια βίας στα σχολεία και να 
καταγράφει χωριστά και να αξιολογεί όλα τα περιστατικά ρατσιστικού και 
ξενοφοβικού περιεχοµένου.  Το Παρατηρητήριο παρέχει βοήθεια στα θύµατα 
και στα σχολεία καθώς και συµβουλές στα ΜΜΕ για το πώς να περιγράφουν 
τέτοια περιστατικά.  Η ECRI το θεωρεί ένα αξιοσηµείωτο παράδειγµα καλύτερης 
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πρακτικής στην καταπολέµηση του ρατσισµού στην εκπαίδευση.  Η ECRI 
επίσης γνωρίζει µια ιδιωτική πρωτοβουλία που λήφθηκε από το δικοινοτικό 
Αγγλικό Σχολείο στη Λευκωσία, το οποίο υιοθέτησε µια πρώτη πολιτική κατά 
του σχολικού εκφοβισµού συµπεριλαµβανόµενου του εκφοβισµού που 
συνδέεται µε φυλή ή εθνικότητα.  

79. Η ECRI σηµειώνει ότι ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ετήσια Έκθεσή του το 2010, υπέδειξε ότι σε µια 
προσπάθεια καλύτερης πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας 
παρείχε οδηγίες σε όλα τα δηµόσια σχολεία να εγγράφουν όλους τους µαθητές 
ανεξαιρέτως, άσχετα µε το αν οι γονείς τους κατοικούν στην Κύπρο νόµιµα ή 
παράνοµα και µε το αν µπορούν να παρουσιάσουν τα απαραίτητα έγγραφα.  Η 
έκθεση σηµείωσε ότι αυτό αποτελούσε µια αποµάκρυνση από την 
προηγούµενη πολιτική η οποία έδινε οδηγίες να ζητούνται από τους µετανάστες 
µαθητές να παρουσιάζουν στοιχεία επικοινωνίας των γονέων τους, σε µια 
προσπάθεια εντοπισµού των παράνοµων µεταναστών.  Παρά αυτή την θετική 
εξέλιξη, η ECRI σηµειώνει ότι ακόµα και οι δηµόσιοι λειτουργοί υπέδειξαν ότι 
αυτή η νέα πολιτική δεν εφαρµόζεται πάντοτε στην πράξη και τα στοιχεία 
επικοινωνίας των παιδιών των µεταναστών στέλλονται τακτικά στην αστυνοµία.  
Επιπλέον, η αρχική εγκύκλιος δεν έχει επίσηµα αποσυρθεί. 

80. Η ECRI συνιστά την επίσηµη απόσυρση της εγκυκλίου που εκδόθηκε το 2004 
και ζητούσε από τα σχολεία να αναφέρουν στις αρχές µετανάστευσης τα 
στοιχεία επικοινωνίας των γονέων αλλοδαπών παιδιών που εγγράφονται στο 
σχολείο, και την δέουσα ενηµέρωση όλων των σχετικών υπηρεσιών.  

81. Πολυάριθµες εκθέσεις έχουν επικρίνει τα βιβλία της ιστορίας τα οποία 
παρουσιάζουν ρατσιστικά στερεότυπα και δείχνουν µια αποκλειστικά 
Ελληνοκυπριακή σκοπιά.  Η ECRI έχει κάνει µια σύσταση για αυτό στο τµήµα 
παρακάτω για την Εκπαίδευση και την αύξησης της ενηµέρωσης.  

82. Τέλος, αναφορικά µε τα µέτρα πρόληψης του αισθήµατος αποκλεισµού των 
παιδιών που δεν παρακολουθούν Ελληνορθόδοξα θρησκευτικά στα σχολεία και 
της παροχής σε αυτά εναλλακτικής εκπαίδευσης, η κατάσταση δεν έχει εξελιχθεί 
από την τρίτη έκθεση της ECRI. Η διδασκαλία των θρησκευτικών είναι 
Ορθόδοξη, αλλά η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική.  Οι Ελληνοκύπριοι 
γονείς που δεν επιθυµούν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν πρέπει να 
λάβουν µια απαλλαγή από το Υπουργείο Παιδείας.  Σύµφωνα µε κάποιες πηγές, 
είναι σπάνιο για τους µαθητές να επιλέξουν να µην παρακολουθούν µαθήµατα 
θρησκευτικών από φόβο να είναι διαφορετικοί.  Σαν αποτέλεσµα, εναλλακτικές 
λύσεις σπάνια χρειάζονται.  Εξαρτάται από το σχολείο να αποφασίσει πώς θα 
απασχολούνται αυτά τα παιδιά κατά τη διάρκεια των δύο σχετικών µαθηµάτων 
τη βδοµάδα.  Η ECRI πιστεύει ότι αν παρέχονταν κατάλληλα ρυθµισµένες 
εναλλακτικές λύσεις, τα παιδιά που δεν παρακολουθούν Ελληνορθόδοξες τάξεις 
θρησκευτικών δεν θα ένιωθαν ότι ντροπιάζονται ή εξαιρούνται. 

83. Η ECRI ενθαρρύνει τις αρχές να καθιερώσουν κρατικά ρυθµισµένες 
εναλλακτικές λύσεις για τους µαθητές που δεν παρακολουθούν τάξεις 
Ελληνορθόδοξων θρησκευτικών έτσι ώστε αυτοί οι µαθητές να µην υποφέρουν 
από αισθήµατα ντροπής ή αποκλεισµού.  

Απασχόληση  

84. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέµηση των φυλετικών διακρίσεων στην 
απασχόληση, επαναλαµβάνοντας την έκκλησή της για πρωτοβουλίες που θα 
αυξήσουν τη ενηµέρωση για την ισχύουσα νοµοθεσία κατά της διάκρισης 
µεταξύ των εργαζοµένων και ιδιαίτερα αυτών που είναι περισσότερο σε κίνδυνο 
να εκτεθούν σε εναντίον τους διάκριση.  Η ECRI ενεθάρρυνε τις Κυπριακές 
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αρχές στις προσπάθειές τους να προωθήσουν την ενσωµάτωση και την 
καταπολέµηση της διάκρισης ενάντια ατόµων σε µειονεκτική θέση στην αγορά 
εργασίας και συνέστησε στις αρχές να αντιµετωπίσουν µε στοχευόµενα µέτρα 
τα συγκεκριµένα µειονεκτήµατα που αντιµετωπίζουν άτοµα, µε βάση τους 
λόγους που καλύπτονται από την εντολή της ECRI. 

85. Η ECRI χαίρεται που σηµειώνει ότι ορισµένα βήµατα έχουν γίνει για την 
εφαρµογή των παραπάνω συστάσεων.  Οι αρχές ενηµέρωσαν την ECRI ότι η 
αύξηση της ενηµέρωσης αποτελούν προτεραιότητα.  Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευηµερίας εφάρµοσαν το πρόγραµµα «∆ιάλογοι» το έτος  2008, µε το οποίο 
αναλήφθηκαν δραστηριότητας µέσα στο πλαίσιο των δύο Οδηγιών της ΕΕ Κατά 
της ∆ιάκρισης 2000/43 και 2000/78. Επιπλέον, το Τµήµα Εργασίας συµµετείχε 
στο δηµόσιο φεστιβάλ «Ηµέρα Πολυµορφίας» που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο 
του 2009, κατά τη διάρκεια του οποίοι ο Νόµος Ισότητας στην Εργασία και 
Απασχόληση, ο οποίος ασχολείται µε τη διάκριση λόγω ηλικίας, σεξουαλικού 
προσανατολισµού, φυλής και εθνικής καταγωγής και θρησκείας και 
πεποιθήσεων, παρουσιάστηκε σε εργαστήρια και διανεµήθηκε πληροφοριακό 
υλικό.  Επιπλέον, έχει παραχθεί µια πλειάδα δηµοσιεύσεων και φυλλαδίων που 
δίνουν οδηγίες σχετικά µε τα δικαιώµατα απασχόλησης γενικά, την προαγωγή 
της ισότητας και ποικιλοµορφίας στον χώρο εργασίας και τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των ξένων υπαλλήλων.  

86. Ωστόσο, οι εκθέσεις ακόµα υποδεικνύουν ότι οι αιτούντες άσυλο, οι µετανάστες 
εργάτες, η µη λευκοί και οι Μουσουλµάνοι Κύπριοι συνεχίζουν να 
αντιµετωπίζουν ευρέως διαδεδοµένη διάκριση στην απασχόληση, που 
αποδίδεται συχνά σε µια βαθιά ριζωµένη συµπεριφορά προστατευτισµού.  
Πράγµατι, σαν αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης και της ανόδου της ανεργίας 
(αυτή τη στιγµή 7,2%, από το οποίο 25% είναι υπήκοοι της ΕΕ), η ECRI 
σηµειώνει ότι οι αρχές έχουν εισαγάγει και, ευρέως δηµοσιοποιήσει, ένα 
πρόγραµµα µε το οποίο παρέχονται κίνητρα στους εργοδότες να 
αντικαταστήσουν τους εργάτες τρίτων χωρών µε Κύπριους υπηκόους ή 
υπηκόους της ΕΕ. Οι άδειες εργασίας δεν αποσύρονται, αλλά δεν ανανεώνονται.  
Η ECRI θεωρεί ότι αυτή η πολιτική θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως ένδειξη µιας  
συµπεριφοράς της Κυβέρνησης που δείχνει ότι οι ξένοι είναι ανεπιθύµητοι.  Για 
να αποφευχθούν οι ξενοφοβικές αντιδράσεις, οι αρχές θα πρέπει να κάνουν 
σαφείς προσπάθειες να αντισταθµίσουν αυτά τα µέτρα µε θετικά µηνύµατα στο 
κοινό σχετικά µε τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν επηρεάζονται.  

87. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους να διασφαλίσουν ότι οι οικιακοί βοηθοί και άλλοι αλλοδαποί 
εργαζόµενοι δεν υπόκεινται σε εκµετάλλευση και κακοµεταχείριση από τους 
εργοδότες τους. Γι’ αυτό το σκοπό, επαναλαµβάνει την έκκλησή της να 
εφαρµοστούν δίκαιες διαδικασίες και αποτελεσµατικά ένδικα µέσα γι’ αυτούς 
τους εργαζόµενους των οποίων τα συµβατικά ή άλλα δικαιώµατα παραβιάζονται 
από τους εργοδότές τους.  

88. Εργαζόµενοι από χώρες του τρίτου κόσµου επιτρέπεται να εργάζονται µόνο σε 
συγκεκριµένους τοµείς που αποτελούν εκ των πραγµάτων τις χαµηλότερες 
κλίµακες της εργατικής ιεραρχίας.  Η µεγάλη πλειοψηφία των αλλοδαπών 
εργάζονται σε νοικοκυριά ως οικιακοί βοηθοί ή στον αγροτικό τοµέα.  Οι 
εργαζόµενοι στη γεωργία είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι καθώς υπάρχει λίγη 
ουσιαστική παρακολούθηση της απασχόλησης στον τοµέα αυτό.  Επιπλέον, η 
απασχόληση είναι συνήθως βραχυχρόνια, µε χαµηλές αµοιβές και απαιτεί 
σκληρή χειρονακτική εργασία.   

89. Όσον αφορά τις ξένες οικιακές βοηθούς, η ECRI σηµειώνει µε ανησυχία ότι η 
κατάστασή τους όπως περιγράφεται στην τρίτη της έκθεση, δεν έχει βελτιωθεί.  
Η Ετήσια Έκθεση 2010 του Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηµειώνει ότι περιπτώσεις ιδιαίτερης εκµετάλλευσης των 
γυναικών οικιακών βοηθών στην Κύπρο αναφέρθηκαν κατά το 2009. Παρά το 
γεγονός ότι 60 τοις εκατό του πληθυσµού των µεταναστών είναι οικιακές βοηθοί, 
συνεχίζουν να αποτελούν τη µόνη κατηγορία εργαζοµένων που δεν είναι 
οργανωµένη σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στην πραγµατικότητα είναι 
δύσκολο για την οµάδα αυτή να οργανωθεί δεδοµένου ότι κάθε οικιακή βοηθός 
εργάζεται για έναν διαφορετικό εργοδότη (υπάρχουν περίπου 37.000 τέτοιοι 
εργαζόµενοι µε 37.000 εργοδότες). Σαν αποτέλεσµα, εξακολουθούν να 
αποτελούν µία από τις πιο ευπαθείς οµάδες ξένων εργαζοµένων.   

90. Η ECRI σηµειώνει ότι οι αρχές τώρα αντιµετωπίζουν αυτό το ζήτηµα.  Η 
Επίτροπος ∆ιοικήσεως συνεργάζεται µε το Υπουργείο Εσωτερικών και µε το 
Υπουργείο Εργασίας πάνω σε µια νέα πολιτική που αφορά τις οικιακές βοηθούς, 
η οποία θα περιλαµβάνει τη ρύθµιση των συµβολαίων, των µισθών και των 
συνθηκών εργασίας. 

91. Η ECRI συνιστά στις αρχές να ολοκληρώσουν αυτήν την πολιτική για τη 
βελτίωση της κατάστασης των ξένων οικιακών βοηθών το συντοµότερο δυνατό 
και να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα των µέτρων εν ευθέτω χρόνω. 

92. Όσον αφορά τους ξένους εργάτες, η ECRI γνωρίζει πολλές εκθέσεις που 
τονίζουν την ιδιαίτερη έκθεση των εργαζοµένων αυτών σε κακοµεταχείριση και 
εκµετάλλευση, περιλαµβανοµένων των πολλών  ωρών εργασίας, των χαµηλών 
ηµεροµισθίων και της υποβαθµισµένης στέγασης.  Υπήκοοι τρίτων χωρών 
µπορούν να εισέλθουν στην Κύπρο µόνον µε µία βίζα εργασίας για 
συγκεκριµένο εργοδότη και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, υπό τον όρο ότι 
δεν υπάρχουν Κύπριοι ή υπήκοοι της ΕΕ διαθέσιµοι για την εργασία αυτή.  Σαν 
γενικός κανόνας, σύµφωνα µε τους όρους της βίζας τους, οι µετανάστες δεν 
µπορούν να αλλάξουν εργοδότη ή τοµέα απασχόλησης.  Οι αλλοδαποί εργάτες 
σπάνια παραπονιούνται στις αρχές για κακοµεταχείριση ή εκµετάλλευση από 
φόβο µη χάσουν τη δουλειά τους και συνεπώς και την άδεια παραµονής τους.   

93. Η ECRI σηµειώνει ότι, παρόλο που ο νόµος προβλέπει ίσες πληρωµές για 
ξένους και ντόπιους εργάτες, αυτό δεν εφαρµόζεται πάντα στην πραγµατικότητα.  
Οι εκθέσεις υποδεικνύουν ότι οι παράνοµοι µετανάστες συχνά πληρώνονται 
µισθούς πολύ χαµηλότερους από αυτούς που προβλέπουν οι συλλογικές 
συµβάσεις και ότι οι αιτούντες άσυλο λαµβάνουν περίπου το µισό του ποσού 
που λαµβάνουν οι Κύπριοι εργάτες.  Αυτό µπορεί να εξηγηθεί εν µέρει από το 
γεγονός ότι οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή στέγης στους ξένους 
εργάτες και δικαιούνται να αφαιρέσουν µέχρι και 10 τοις εκατό από τους 
µισθούς των εργατών.  Ακόµα, σε περίπτωση που ο εργοδότης επίσης παρέχει 
δωρεάν φαγητό, ένα επιπρόσθετο ποσό µέχρι και 15 τοις εκατό µπορεί να 
αφαιρεθεί από το µισθό.  ∆εδοµένου ότι ο ελάχιστος µισθός στην Κύπρο ισχύει 
µόνο σε ένα µικρό αριθµό επαγγελµάτων (που αφορούν κυρίως τη νοσηλευτική 
και την φροντίδα των παιδιών ή των ηλικιωµένων) και συλλογικές συµβάσεις 
δεν υπάρχουν σε όλους τους τοµείς, η ECRI πιστεύει ότι αυτό το σύστηµα δίνει 
ένα µεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στους εργοδότες.   

94. Η ECRI ενθαρρύνει τις αρχές να σκεφθούν την τροποποίησης της νοµοθεσίας 
που σχετίζεται µε την παροχή στέγης και τροφής στους ξένους εργάτες µε 
ποσοστιαίες µειώσεις από τους µισθούς τους, για να διασφαλισθεί εκ των 
πραγµάτων η ίση πληρωµή µε τους Κυπρίους.  

95. Οι αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας έξι µήνες µετά την 
κατάθεση της αίτησής τους για διεθνή προστασία. Η ECRI αναγνωρίζει ότι αυτό 
είναι πιο επιεικής από ό,τι απαιτείται σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/9/EC του 
Συµβουλίου της ΕΕ, που περιγράφει ότι αν µια απόφαση δεν έχει ληφθεί 
πρωτοδίκως µέσα σε ένα χρόνο, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας θα πρέπει 
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να παραχωρείται. Ωστόσο, η ECRI θεωρεί ότι ένα εξάµηνο χωρίς πρόσβαση σε 
απασχόληση συµβάλλει στην εξάρτηση των αιτούντων άσυλο από την πρόνοια 
και αυξάνει την αρνητική τους εικόνα στην κοινωνία 10 . Για να προωθηθεί η 
αυτάρκεια και να αντισταθµιστεί η αρνητική συµπεριφορά προς τους αιτούντες 
άσυλο, οι αρχές ενθαρρύνονται να εξετάσουν την πιθανότητα να τους 
επιτρέψουν πρόσβαση στην απασχόληση γρηγορότερα από το τωρινό εξάµηνο 
µετά την κατάθεση της  αίτησης ασυλίας τους. 

96. Η απασχόληση των αιτούντων άσυλο ήταν συνήθως περιορισµένη µόνο στον 
αγροτικό τοµέα. Τον Οκτώβριο 2008, αφού οι αιτούντες άσυλο υπέβαλαν 
παράπονα στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως, ο νόµος τροποποιήθηκε για να τους 
επιτρέπει να απασχολούνται σε πέντε τοµείς: γεωργία, µεταποίηση, διαχείριση 
αποβλήτων, επισκευές χονδρεµπορίου και άλλοι τοµείς 11 . Ενώ η ECRI 
καλωσορίζει την επέκταση των επιτρεπόµενων περιοχών εργασίας, παρόλα 
αυτά σηµειώνει ότι όλοι οι τοµείς αφορούν την ανειδίκευτη σκληρή εργασία.  

97. Οι αιτούντες άσυλο που αρνούνται µια προσφορά εργασίας, µπορεί να 
αποκοπούν από τα κρατικά επιδόµατα, καθώς θεωρούνται ως «σκοπίµως 
άνεργοι».  Σύµφωνα µε τις ΜΚΟ, αυτό συµβαίνει τακτικά, δεδοµένου ότι µόνον  
οι εργοδότες επιβάλλεται να προβαίνουν σε καταχώρηση στοιχείων σχετικά µε 
συνεντεύξεις εργασίας.  Αν δεν επιθυµούν να προσλάβουν αιτούντες άσυλο, 
µπορούν να δηλώσουν ότι το άτοµο αρνήθηκε την εργασία.  

98. Επιπλέον, αναφέρεται ότι είναι πολύ δύσκολο για τους αιτούντες άσυλο µε 
προβλήµατα υγείας να απαλλαγούν από την απαίτηση να εργαστούν σε έναν 
από τους επιτρεπόµενους τοµείς.  Μια δυνατότητα «ελαφριάς εργασίας» έχει 
πρόσφατα εισαχθεί, αλλά στην πραγµατικότητα σπάνια προσφέρεται λόγω των 
διοικητικών δυσκολιών (βλ. τµήµα παρακάτω για τους αιτούντες άσυλο).  

99. Η ECRI συνιστά στις αρχές να υιοθετήσουν µια λιγότερο περιοριστική 
προσέγγιση απασχόλησης των αιτούντων άσυλο και να λάβουν µέτρα 
διευκόλυνσης της ενσωµάτωσής τους στην αγορά εργασίας.  

100. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να διακόψουν 
οποιαδήποτε πρακτική που σχετίζεται µε απαίτηση, από τους ανθρώπους οι 
οποίοι κάνουν αίτηση εργοδότησης, πληροφοριών σχετικά µε τη θρησκεία τους 
που δεν εξυπηρετούν οποιοδήποτε νόµιµο σκοπό. 

101. Η ECRI χαίρεται που σηµειώνει ότι αυτή η πρακτική φαίνεται να έχει σταµατήσει.  
Ένα από τα φυλλάδια πληροφοριών που αναφέρθηκε παραπάνω, 
συγκεκριµένα προειδοποιεί τους εργοδότες, όταν διαφηµίζουν θέσεις, να µην 
περιλαµβάνουν ερωτήσεις για θρησκευτικές πεποιθήσεις εκτός και αν τα 
κριτήρια αυτά µπορούν να δικαιολογηθούν αντικειµενικά.  

102. Τέλος, η ECRI σηµειώνει µια πρωτοβουλία αντιµετώπισης της εκµετάλλευσης 
στην απασχόληση.  Το 2009 το Υπουργείο Εργασίας, ενεργώντας πάνω σε 
αυτή την ιδέα, καθιέρωσε µια δωρεάν τηλεφωνική γραµµή για την αναφορά, µε 
έναν εµπιστευτικό ή ανώνυµο τρόπο, τέτοιων ζητηµάτων.  Κατά τη διάρκεια του 
2009, 380 τηλεφωνήµατα ελήφθησαν και εξετάστηκαν.  Σύµφωνα µε τις αρχές 
κάποιοι εργοδότες διώχθηκαν ποινικά σαν αποτέλεσµα. Η ECRI καλωσορίζει 

                                                 
10  Βλ. § 116. 
11 Γεωργία (αγροτικοί εργάτες, εργάτες κτηνοτροφίας, εργάτες αλιείας). Μεταποίηση εργάτες χορτονοµικής 
παραγωγής). ∆ιαχείριση Απορριµµάτων (εργάτες αποστραγγίσεων και κατεργασίας αποβλήτων, εργάτες 
συλλογής και επεξεργασίας απορριµµάτων και λυµάτων, εργάτες ανακύκλωσης, εργάτες επεξεργασίας 
προϊόντων σφαγείων).  Επισκευές Χονδρεµπορίου (εργάτες πρατηρίων βενζίνης και πλυντηρίων 
αυτοκινήτων, χειριστές εµπορευµάτων χονδρεµπορίου). Άλλοι τοµείς (καθαριστές κτηρίων και εξωτερικών 
χώρων, διανοµείς διαφηµιστικού και ενηµερωτικού υλικού, διανοµή φαγητών) 
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αυτό το µέτρο εφόσον χρησιµοποιείται για την αποκάλυψη της εκµετάλλευσης 
και της κακοµεταχείρισης από εργοδότες.  

Στέγαση 

103. Η ECRI έχει λάβει εκθέσεις που υποδεικνύουν ότι υπάρχουν σηµαντικές 
φυλετικές διακρίσεις καθώς και εκµετάλλευση στο θέµα της στέγασης.  Οι ξένοι 
συχνά αναφέρουν µεγάλες δυσκολίες στην εύρεση στέγασης στην ιδιωτική 
αγορά. Η Αρχή Μη-∆ιάκρισης σηµείωσε στην ετήσια έκθεσή της το 2008 ότι 74 
τοις εκατό των παραπόνων που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια του χρόνου, 
αφορούσαν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, περιλαµβανόµενης της 
στέγασης.  

104. Η ECRI σηµειώνει ότι δεν έχει υιοθετηθεί πολιτική στέγασης για τους 
αλλοδαπούς γενικά.  Επιπλέον, έχει πληροφορηθεί ότι τέθηκε σε εφαρµογή το 
2009 νοµοθεσία που ποινικοποιούσε την ενοικίαση ακινήτων σε παράνοµους 
µετανάστες.  Ενώ η ECRI κατανοεί ότι αυτό το µέτρο στοχεύει στην 
καταπολέµηση της σωµατεµπορίας, θεωρεί ότι το αποτέλεσµα µπορεί να είναι η 
άρνηση στους παράνοµους µετανάστες οποιασδήποτε πρόσβασης σε στέγαση.  
Μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τους νόµιµους µετανάστες, καθώς, 
ιδιώτες, ιδιοκτήτες ακινήτων µπορεί να µην επιθυµούν να διακινδυνεύσουν την 
ενοικίαση των ακινήτων τους σε αυτούς.  Η ECRI θεωρεί ότι το ζήτηµα αυτό 
σαφώς επιδεικνύει τη σηµασία της ανάπτυξης µιας περιεκτικής πολιτικής 
στέγασης για τους µετανάστες.  

105. Όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο, οι ΜΚΟ αναφέρουν ότι η πλειοψηφία 
αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην εξασφάλιση επαρκούς στέγασης.  
Σύµφωνα µε το Νόµο περί Προσφύγων (Κανονισµοί Συνθηκών Υποδοχής 
Αιτούντων Άσυλο) του 2005, η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να τους παρέχει 
στέγαση κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και της εξέτασης της αίτησής τους 
για άσυλο.  Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας είναι υπεύθυνες για την 
παροχή πληροφοριών και υποστήριξης για την εύρεση στέγης.  Ωστόσο, δεν 
υπάρχει επίσηµο σώµα υπεύθυνο για την πραγµατοποίηση αυτής της 
υποχρέωσης.  Σύµφωνα µε τις αρχές, τα στεγαστικά δικαιώµατα των αιτούντων 
άσυλο είναι εγγυηµένα µε την παροχή ενός «συµπληρώµατος ενοικίου» µε τις 
κοινωνικές τους παροχές.  Στην πράξη, ωστόσο, λόγω των συχνών 
καθυστερήσεων στη λήψη κοινωνικών παροχών (βλ. τµήµα παρακάτω για τους 
αιτούντες άσυλο), οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν τα µέσα ενοικίασης κατοικίας 
και σπάνια ικανοποιούν τη διοικητική απαίτηση να προσκοµίσουν µια επίσηµα 
σφραγισµένη συµφωνία µίσθωσης και απόδειξη πληρωµής ενοικίου για να 
λάβουν επίδοµα ενοικίου.   

106. Η ECRI συνιστά στις αρχές να αναπτύξουν µια περιεκτική πολιτική στέγασης για 
τους αλλοδαπούς και τους αιτούντες άσυλο και να ορίσουν ένα σώµα για την 
παροχή υπηρεσιών στέγασης.  

Υγεία  

107. Η ECRI σηµειώνει ενδείξεις ρατσιστικών και ξενοφοβικών τάσεων στο σύστηµα 
υγειονοµικής περίθαλψης.   

108. Τα εµπόδια της γλώσσας, µερικές φορές περιπλέκουν την πρόσβαση στον 
υγειονοµική περίθαλψη των ξένων.  Η Ετήσια Έκθεση του 2010 του 
Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι η 
φροντίδα ασθενών σε µειονοτικές γλώσσες έχει αποδειχθεί προβληµατική και 
ότι σε µερικά νοσοκοµεία το ιατρικό προσωπικό έχει αρνηθεί τις υπηρεσίες του 
σε ασθενείς που δεν µπορούσαν να επικοινωνήσουν στα Ελληνικά.   



32 

109. Η υγειονοµική περίθαλψη είναι δωρεάν για εκείνους των οποίων οι µισθοί είναι 
κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο.  Ωστόσο, εκθέσεις υποδεικνύουν ότι η 
άρνηση δωρεάν περίθαλψης σε αλλοδαπούς αποτελεί τυπική πολιτική ακόµα 
και αν ο µισθός τους είναι κάτω από αυτό το όριο. 

110. Παρόλο που οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες δικαιούνται δωρεάν 
υγειονοµική περίθαλψη του ιδίου επιπέδου όπως οι Κύπριοι και οι υπήκοοι 
κρατών της ΕΕ, και οι κυβερνητικές και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν 
εκφράσει ανησυχία για την συστηµατική άρνηση παροχής στους αιτούντες 
άσυλο και στους πρόσφυγες θεραπείας στο εξωτερικό, παρ’ όλο που η ιατρική 
θεραπεία ή η διαδικασία που απαιτείται δεν µπορεί να παρασχεθεί στην Κύπρο.   

111. Η ECRI συνιστά στις αρχές να διασφαλίσουν ότι στους αιτούντες άσυλο και 
στους πρόσφυγες παρέχεται η ίδια ιατρική φροντίδα όπως στους Κυπρίους και 
στους υπηκόους κρατών της ΕΕ, σύµφωνα µε το νόµο, περιλαµβανόµενης της 
ειδικής θεραπείας στο εξωτερικό όταν οι απαιτούµενες υπηρεσίες δεν υπάρχουν 
στην Κύπρο.  

112. Όσον αφορά τους τουρκοκύπριους, η ECRI συνιστά να ληφθούν θετικά µέτρα 
στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης σε σχέση µε αυτή την κοινότητα.  Ενώ 
οι Ελληνοκύπριοι υπόκεινται σε έλεγχο εισοδηµάτων, η φροντίδα είναι δωρεάν 
για όλους τους Τουρκοκύπριους (περιλαµβανοµένων και των Ροµά), είτε 
κατοικούν στις ελεύθερες περιοχές είτε στο βόρειο τµήµα του νησιού12. 

III. Ο Ρατσισµός στο ∆ηµόσιο Λόγο  

Κλίµα απόψεων και πολιτικής συζήτησης  

113. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI επανέλαβε την έκκλησή της στις Κυπριακές 
αρχές να λάβουν µέτρα για την έρευνα και αντιµετώπιση των ρατσιστικών και 
ξενοφοβικών συµπεριφορών µεταξύ του κοινού και του αρνητικού κλίµατος 
προς τους µετανάστες στην Κύπρο. Συγκεκριµένα, συνέστησε στις Κυπριακές 
αρχές να αποφεύγουν τη χρήση ρατσιστικού ή ξενοφοβικού λόγου στο δηµόσιο 
διάλογο και να αντιδρούν µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα σε οποιαδήποτε 
περιστατικά όπου χρησιµοποιείται αυτό το είδος λόγου. 

114. Σύµφωνα µε διάφορες ανεπίσηµες πηγές, υπάρχει αύξηση της ξενοφοβίας στην 
Κύπρο και η «ωµή» ρατσιστική συµπεριφορά εκφράζεται πιο ανοιχτά από ότι 
στο παρελθόν.  Οι κύριοι στόχοι του ρατσισµού στο δηµόσιο λόγο είναι οι 
αλλοδαποί, οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες.  Η ECRI σηµειώνει ότι τα 
αποτελέσµατα µιας πρόσφατης έρευνας ανέφεραν ότι ο τύπος τον Ιούλιο του 
2010 ανέφερε ότι οι µισοί µαθητές των σχολείων θεωρούσαν τους αλλοδαπούς 
«ακάθαρτους», «επικίνδυνους» και «απολίτιστους».  

115. ∆εν έγινε καµία προσπάθεια διαφοροποίησης  ανάµεσα στις διάφορες οµάδες 
µεταναστών.  Ο δηµόσιος διάλογος απλώς επικεντρώνεται στις «ορδές» ξένων 
που κατακλύζουν την Κύπρο και όλη η µετανάστευση εξισώνεται µε την 
παράνοµη µετανάστευση, την εγκληµατικότητα και την ανεργία.  Η εικόνα 
ενισχύεται από ορισµένη δράση από πλευράς των αρχών, όπως επιχειρήσεις 
µαζικών συλλήψεων αλλοδαπών από την αστυνοµία που έτυχαν ευρείας 
δηµοσιότητας (βλ. συµπεριφορά οργάνων επιβολής του νόµου). 

116. Η παρουσίαση των αιτούντων άσυλο, ιδιαίτερα, ως «παράσιτα» που εξαρτώνται 
από τα κοινωνικά επιδόµατα πυροδοτεί τις αρνητικές συµπεριφορές προς 
αυτούς.  Πρόσφατα ένα απόσπασµα της δήλωσης πρόνοιας ενός αιτούντος 
άσυλο κυκλοφόρησε ευρέως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δείχνοντας 
µηνιαία επιδόµατα που ανερχόντουσαν σε περισσότερα χρήµατα από όσα 

                                                 
12 Βλ. § 131. 
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κερδίζει ένας µέσος Κύπριος το µήνα και προκαλώντας δηµόσια κατακραυγή. 
Αυτό που το απόσπασµα παρέλειψε να δείξει ήταν ότι το ποσό κάλυπτε µια 
περίοδο πολλών µηνών και έπρεπε να συντηρήσει τον αιτούντα άσυλο και τα 
εξαρτηµένα µέλη της οικογενείας του.  Μετά από αυτό, τρία κόµµατα της 
αντιπολίτευσης κατέθεσαν αίτηση στο Κοινοβούλιο να µειώσει τα επιδόµατα 
που παραχωρούσε στους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες.  Η ECRI 
λυπάται που τέτοια περιστατικά παραπλάνησαν το κοινό και υποκίνησαν 
ξενοφοβία.  

117. Η ECRI συνιστά στις αρχές να πραγµατοποιήσουν εκστρατείες αύξησης της 
ευαισθητοποίησης για την προώθηση µιας θετικής εικόνας των αιτούντων 
άσυλο και των προσφύγων.  Ενθαρρύνει τις αρχές να δεσµευτούν για έναν πιο 
ισορροπηµένο δηµόσιο διάλογο σχετικά µε το άσυλο, διασφαλίζοντας ότι η 
ανάγκη για διεθνή προστασία γίνεται αντιληπτή και σεβαστή.  

118. Η ECRI σηµειώνει ότι υπάρχουν ξενοφοβικές τάσεις σε δύο επικρατούντα 
πολιτικά κόµµατα, ένα µεγάλο και ένα µικρό, ενώ το µόνο ακροδεξιό 
στρατιωτικού τύπου πολιτικό κόµµα το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ), κερδίζει 
έδαφος.  Το ∆εκέµβριο 2009 έκανε µια διαδήλωση στη Λευκωσία εναντίον των 
παράνοµων µεταναστών.  Οι υποστηρικτές του τραγουδούσαν συνθήµατά 
όπως «Ξένοι έξω από την Κύπρο».  Τα ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο εκπρόσωπος του 
ΕΛΑΜ είπε «δεν θέλουµε περισσότερη  νοθεία της Ελληνικής φυλής στην 
Κύπρο».  

119. Οι Κυπριακές αρχές έχουν επίγνωση του ότι ορισµένες εξτρεµιστικές οµάδες 
κερδίζουν έδαφος.  Μερικές είναι εξαιρετικά εθνικιστικές οµάδες και οµάδες κατά 
της µετανάστευσης, που έχουν στόχο τους ιδιαίτερα τους Τουρκοκύπριους.  Οι 
περισσότερες λέγεται ότι είναι παρακλάδια υπερδεξιών εθνικιστικών 
οργανώσεων στην Ελλάδα, όπως η «Χρυσή Αυγή».  Ωστόσο, οι αρχές 
ανέφεραν ότι δεν έχουν βρει λόγο ανησυχίας και θεώρησαν ότι η τήρηση της 
αρχής του λόγου ήταν ουσιώδους σηµασίας.  ∆εν έχει πραγµατοποιηθεί καµιά 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των οµάδων αυτών, δεν έχει διωχθεί 
καµία υπόθεση σχετικά µε οµιλίες µίσους ή απειλές και δεν υπάρχει καµία 
κίνηση απαγόρευσης τέτοιου είδους οργανώσεων.  

120. Η ECRI συνιστά στις αρχές να καταβάλλουν προσπάθειες παρακολούθησης 
των δραστηριοτήτων των εξτρεµιστικών οργανώσεων και να αναλάβουν δράση 
για να καταδικάσουν από ηθικής πλευράς αλλά επίσης να προλάβουν και να 
τιµωρήσουν εκφράσεις υποκίνησης µίσους ενάντια σε άτοµα ή οµάδες εξαιτίας 
της εθνοτικής καταγωγής, της γλώσσας ή της θρησκείας τους  

ΜΜΕ, περιλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου και των δηµοσιεύσεων 

121. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενεθάρρυνε τις Κυπριακές αρχές να επιστήσουν 
την προσοχή των µέσων ενηµέρωσης, χωρίς να παραβιάζει την συντακτική 
τους ανεξαρτησία, την ανάγκη να διασφαλίζουν ότι η παρουσίαση θεµάτων δεν 
συµβάλλει στη δηµιουργία µιας ατµόσφαιρας εχθρικότητας και απόρριψης προς 
τα µέλη οποιωνδήποτε µειονοτικών οµάδων. Η ECRI ενεθάρρυνε τις Κυπριακές 
αρχές να ξεκινήσουν διάλογο µε τα µέσα ενηµέρωσης και τα µέλη άλλων 
σχετικών οµάδων της κοινωνίας των πολιτών για το πως αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί µε τον καλύτερο τρόπο. 

122. Η ECRI σηµειώνει ότι στην Κύπρο υπάρχει ευρεία δηµοσίευση ξενοφοβικών 
άρθρων και ο φτηνός εντυπωσιασµός συνεχίζει να είναι συνήθης στα ΜΜΕ.  
Όπως παρατηρήθηκε παραπάνω, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως ήταν σηµαντικός 
παράγοντας στη σύνταξη ενός κώδικα ηθικής για τα ΜΜΕ σε στενή συνεργασία 
µε τους δηµοσιογράφους.  Ο κώδικας δηλώνει ότι τα ΜΜΕ θα πρέπει να 
αποφεύγουν αναφορές στις µειονότητες, τη θρησκεία και την εθνοτική καταγωγή 



34 

στα ρεπορτάζ.  Ενώ η ECRI καλωσορίζει αυτό το µέτρο, τονίζει την ανάγκη 
αξιολόγησης της επίδρασης αυτού του κώδικα πρακτικής.  

123. Η ECRI συνιστά στις αρχές να αξιολογήσουν το αν ο νέος κώδικας ηθικής για τα 
ΜΜΕ αποτελεί έναν αποτελεσµατικό τρόπο καταπολέµησης των ρατσιστικού 
και ξενοφοβικού λόγου στα ΜΜΕ και να τον ενισχύσει αν είναι απαραίτητο.   

124. Η ECRI σηµειώνει ότι εξτρεµιστικοί εθνικιστικοί ιστότοποι, όπως το Hellenic 
Nationalist Blog, ασχολείται µε οµιλίες µίσους και ρατσιστικές επιθέσεις κατά 
των Τουρκοκυπρίων.  Ενώ η ECRI καλωσορίζει την επικύρωση από την Κύπρο 
του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα που αφορά 
την ποινικοποίηση των πράξεων φυλετικής ή ξενοφοβικής φύσης και 
διαπράττονται µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, σηµειώνει ότι η 
νοµοθεσία δεν έχει µέχρι τώρα εφαρµοστεί. Οι αρχές ενθαρρύνονται να 
εµπνευσθούν επίσης από την υπ’ αριθµό 6 Σύσταση Γενικής Πολιτικής της 
ECRI για την καταπολέµηση της διάδοσης ρατσιστικού, ξενοφοβικού και 
αντισηµιτικού υλικού µέσω του ∆ιαδικτύου. 

125. Η ECRI συνιστά στις αρχές να κάνουν βήµατα για την πρόληψη της χρήσης του 
διαδικτύου για τη διάδοση ρατσιστικών και ξενοφοβικών σχολίων και υλικού και 
να διώκει τους δράστες τέτοιων πράξεων.   

IV. Ρατσιστική βία 

126. Όπως ήδη σηµειώθηκε, είναι δύσκολο να εξευρεθούν ακριβή δεδοµένα για 
ρατσιστικά εγκλήµατα.  Αφ ετέρου, πολλές ανεπίσηµες πηγές υποδεικνύουν ότι 
υπάρχει κλιµάκωση της ρατσιστικής βίας τα τελευταία χρόνια.  ΜΚΟ αναφέρουν 
ότι οι αλλοδαποί ιδιαίτερα είναι θύµατα σοβαρών ρατσιστικών εγκληµάτων σε 
σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό από αυτόν που δείχνουν τα αρχεία της 
αστυνοµίας.  Έχουν επίσης αναφερθεί περιπτώσεις Τουρκοκυπρίων που έχουν 
αποτελέσει στόχο επίθεσης.  Αφ ετέρου, η ECRI χαίρεται που σηµειώνει ότι 
υπάρχει ελάχιστη έκφραση αντισηµιτισµού ή Ισλαµοφοβίας στην Κύπρο και 
κανένα επεισόδιο ρατσιστικής βίας κατά των Ροµά δεν έχει καταγραφεί 
πρόσφατα.  

127. Αναφορικά µε τη βία εναντίον των Τουρκοκυπρίων, οι αρχές έχουν 
διαβεβαιώσει την  ECRI ότι µεµονωµένα επεισόδια που διαπράχθηκαν από 
άτοµα έχουν καταδικαστεί ανεπιφύλακτα και αδιαµφισβήτητα από την πολιτική 
ηγεσία. 

128. Η αύξηση στη ρατσιστική βία αποδίδεται στην αύξηση εξτρεµιστικών οµάδων 
µαζί µε µια απροθυµία από πλευράς αρχών να ασκήσουν δίωξη για 
παραβάσεις που σχετίζονται µε το ρατσισµό ή την ξενοφοβία, δηµιουργώντας 
µε αυτόν τον τρόπο µια ατµόσφαιρα ατιµωρησίας και επιδεικνύοντας µια 
έλλειψη θέλησης να καταπολεµήσουν τον ρατσισµό και τις φυλετικές διακρίσεις.  

129. Ένα από τα πλέον σοβαρά επεισόδια ρατσιστικής βίας από την τρίτη έκθεση 
της ECRI σηµειώθηκε το ∆εκέµβριο 2008 και αφορούσε µια άγρια επίθεση 
εναντίον µιας 14χρονης Κύπριας κοπέλας αφρικανικής καταγωγής από µια 
οµάδα 40 εφήβων, που φώναζαν επίσης ρατσιστικές ύβρεις κατά τη διάρκεια 
της επίθεσης, µετά από ένα σχολικό αγώνα βόλεϊ.  Η κοπέλα νοσηλεύτηκε στο 
νοσοκοµείο για τα τραύµατά της.  Καθώς η αστυνοµία της Κύπρου συνήθως 
αποφεύγει τις συλλήψεις ανηλίκων κάτω της ηλικίας των 16 ετών, δεν 
πραγµατοποιήθηκε καµία σύλληψη σε σχέση µε την επίθεση και ο Γενικός 
Εισαγγελέας αποφάσισε ότι δεν υπήρχαν λόγοι για την ποινική δίωξη εξαιτίας 
της ηλικίας των µαθητών που είχαν αναµειχθεί και των αντιφατικών καταθέσεων 
των µαρτύρων.  Η ECRI σηµειώνει ότι παρόλο που οι δάσκαλοι αποδίδουν το 
περιστατικό σε εκδήλωση νεανικής εγκληµατικής συµπεριφοράς, ο Υπουργός 
Παιδείας έλαβε µια αυστηρή θέση και καταδίκασε δηµόσια την επίθεση ως 
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ρατσιστική.  Η έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως θεώρησε ότι η έρευνα της 
αστυνοµίας επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο αν είχαν γίνει ρατσιστικά σχόλια 
αντί να προσπαθήσει να εξακριβώσει την παρουσία ή µη ρατσιστικών κινήτρων 
βάσει ενός αριθµού παραγόντων.  Η αστυνοµία επίσης επικρίθηκε διότι 
ουσιαστικά αποθάρρυνε τον πατέρα του θύµατος να καταθέσει ένα παράπονο.  
Η έκθεση συµπέρανε ότι εφόσον τέτοια επεισόδια δεν αντιµετωπίζονται και η 
φύση τους δεν γίνεται αποδεκτή, προωθείται η σύγχυση και η ατιµωρησία και τα 
φαινόµενα της ρατσιστικής βίας θα αναπαράγονται και θα πολλαπλασιάζονται.   

130. Η ECRI συνιστά στις αρχές να διασφαλίσουν ότι όλες οι πράξεις ρατσιστικής 
βίας ερευνώνται εκτενώς µε σκοπό την ποινική δίωξη και οι δράστες 
τιµωρούνται δεόντως.  

V. Ευπαθείς / Στοχευόµενες Οµάδες 

131. Όπως ήδη επισηµάνθηκε στις προηγούµενες εκθέσεις της ECRI, η κατάσταση 
εµποδίζει την ECRI να καλύψει τον πληθυσµό που ζει στο βόρειο τµήµα του 
νησιού, καθώς αυτή τη στιγµή, η επικράτεια δεν βρίσκεται κάτω από τον 
ουσιαστικό έλεγχο των Κυπριακών αρχών προς τις οποίες απευθύνεται η 
τρέχουσα έκθεση.  

132. Η ECRI σηµειώνει ότι οι ελεύθερες περιοχές της Κύπρου περιέχουν περίπου 
140.000 άτοµα που δεν ανήκουν στην εθνοτική πλειοψηφία των 
Ελληνοκυπρίων. Εκτιµάται ότι επίσης υπάρχουν περίπου 30.000 αλλοδαποί 
χωρίς έγγραφα (άτοµα που παρέµειναν µετά τη λήξη της βίζας τους, αιτούντες 
στους οποίους δεν παραχωρήθηκε άσυλο και κατά άλλους τρόπους παράνοµοι 
µετανάστες).   

Τουρκοκύπριοι 

133. Όπως παρατηρήθηκε στην τρίτη έκθεση της ECRI, οι περιορισµοί της 
ελευθερίας κίνησης δια µέσου της γραµµής κατάπαυσης του πυρός («Πράσινη 
Γραµµή») άρθηκαν εν µέρει τον Απρίλιο 2003. Το Μάρτιο 2008, 
διαπραγµατεύσεις για τη λύση µερικών από τα σηµαντικότερα θέµατα του 
Κυπριακού άρχισαν εκ νέου.  Η Οδός Λήδρας που διασχίζει τη Λευκωσία, που 
είχε θεωρηθεί σύµβολο της διαίρεσης για δεκαετίες, άνοιξε στις 3 Απριλίου 2008.  
Η ECRI σηµειώνει ότι αυτό το γεγονός είχε τεράστια θετική επίδραση στην 
επαφή µεταξύ των δύο κοινοτήτων. Εκτιµάται ότι περίπου 1000 Τουρκοκύπριοι 
ζουν σήµερα στις ελεύθερες περιοχές και αρκετές χιλιάδες περνούν για δουλειά 
στις ελεύθερες περιοχές καθηµερινά. 

134. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές (i) να 
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων 
που αντιµετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι πολίτες, ιδιαίτερα σχετικά µε τα 
παρακάτω θέµατα: τη συµπεριφορά των αξιωµατούχων επιβολής του νόµου, 
την πρόσβαση στις υπηρεσίες, τη διάκριση στην απασχόληση, τη διαθεσιµότητα 
πληροφοριών στην Τουρκική γλώσσα, την αποκατάσταση και την αποζηµίωση 
της περιουσίας, (ii) να αναγνωρίσουν και να αντιµετωπίσουν επαρκώς τα 
προβλήµατα των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων κατά των µελών της 
Τουρκικής κοινότητας, περιλαµβανοµένου, ενός τρόπου περαιτέρω 
διευκόλυνσης της διαδικασίας συµφιλίωσης και αποκατάστασης της 
εµπιστοσύνης µεταξύ αυτής της κοινότητας και της Ελληνοκυπριακής 
κοινότητας, (iii) να υιοθετήσουν µία πιο προενεργή προσέγγιση στην ανάπτυξη 
επαφών και καλών σχέσεων µεταξύ της Ελληνοκυπριακής και της 
Τουρκοκυπριακής κοινότητας και να εντείνουν τις πρωτοβουλίες τους ειδικά µε 
σκοπό τη συµµετοχή των µελών της Ελληνοκυπριακής και της 
Τουρκοκυπριακής κοινότητας σε διάλογο και από κοινού δραστηριότητες σε 
διάφορους τοµείς της ζωής, (iv) να στηρίξουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
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πολιτών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της προώθησης του 
διαλόγου και της συµφιλίωσης.  

135. Πολλά από τα παραπάνω ζητήµατα έχουν αντιµετωπιστεί σε άλλα τµήµατα 
αυτής της έκθεσης όπου συγκεκριµένες αναφορές έγιναν είτε σε συγκεκριµένες 
δυσκολίες των Τουρκοκυπρίων είτε σε µέτρα υπέρ των Τουρκοκυπρίων.  Τα 
παρακάτω είναι πρόσθετα θέµατα που σχετίζονται µε αυτή την κοινότητα, τα 
οποία η ECRI επιθυµεί να τονίσει.  

136. Σαν µια θετική πλευρά, η ECRI σηµειώνει ότι οι τουρκοκύπριοι απολαµβάνουν 
τα οφέλη µιας µεγάλης ποικιλίας υπηρεσιών και επιδοµάτων που παρέχονται 
από την Κυβέρνηση µαζί µε αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί, περιλαµβανοµένης 
της Κυβερνητικής συνεισφοράς στην κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις και τις 
κοινωνικές παροχές (µητρότητας, ανεργίας, ασθενείας).  άλλα θετικά µέτρα που 
στοχεύουν συγκεκριµένα την κοινότητα αυτή περιλαµβάνουν τις επισκευές και 
την συντήρηση των τζαµιών, των νεκροταφείων και των Τουρκοκυπριακών 
ακινήτων.  Παρόλο που η ECRI λυπάται που δεν έχουν γίνει περισσότερα όσον 
αφορά την παροχή πληροφοριών στα Τούρκικα, η ECRI καλωσορίζει τη 
µετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων στα Τούρκικα.   

137. Η ECRI σηµειώνει µια σηµαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών και στην Τουρκοκυπριακή και στην Ελληνοκυπριακή 
κοινότητα στη Λεµεσό. Το «∆ικοινοτικό Κέντρο» ιδρύθηκε το 2006 στην καρδιά 
της παλιάς Τουρκοκυπριακής συνοικίας, όπου κατοικούσαν κυρίως 
Τουρκοκύπριοι (περιλαµβανοµένων των Ροµά) αλλοδαποί. Τη λειτουργία του 
Κέντρου έχει αναλάβει µία ΜΚΟ και χρηµατοδοτείται από το ∆ήµο, την 
Κυβέρνηση και ιδιωτικές δωρεές.  Εκτός του ότι είναι ένα ανεπίσηµο µέρος 
κοινωνικών συγκεντρώσεων, προσφέρει συµβουλές και υποστήριξη και µια 
ποικιλία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για παιδιά, εφήβους, γυναίκες 
οικογένειες και ηλικιωµένους, που επικεντρώνονται ιδίως στην εκµάθηση των 
Ελληνικών και στην απόκτηση δεξιοτήτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
Το Κέντρο είναι ανοιχτό όλες τις καθηµερινές  και δύο απογεύµατα την 
εβδοµάδα είναι παρόντες ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας ψυχολόγος. Η 
ECRI πληροφορήθηκε ότι η ήρεµη ατµόσφαιρα και τα ανεπίσηµα προγράµµατα 
προσέλκυσαν πολλές γυναίκες και παιδία Ροµά και έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην 
αύξηση της αυτοπεποίθησης, των δεξιοτήτων, των ευκαιριών εργασίας τους και 
της γενικής τους ενσωµάτωσης.  Η ECRI εντυπωσιάστηκε από το αφοσιωµένο 
και δυναµικό προσωπικό και θεωρεί αυτό το Κέντρο ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 
παράδειγµα καλής πρακτικής στην προώθηση της βελτίωσης των ευπαθών 
οµάδων.  

138. Η ECRI πληροφορήθηκε ότι το Κέντρο σχεδιάζει να επεκτείνει το χώρο και τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατά του για να εξυπηρετήσει ένα µεγάλο αριθµό 
αιτούντων.   

139. Η ECRI ενθαρρύνει έντονα τις αρχές να παρέχουν αυξηµένη χρηµατοδότηση 
στο ∆ικοινοτικό Κέντρο, ώστε να επεκτείνει τη λειτουργία του και να 
µεγιστοποιήσει τα οφέλη για όσο το δυνατό περισσότερα άτοµα.  

140. Τέλος, η ECRI θα ήθελε να επισηµάνει ότι οι αρχές αρνούνται έντονα τους 
ισχυρισµούς ότι υπάρχει άµεση ή έµµεση διάκριση εναντίον µελών της 
Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Επιµένουν, ότι πρόσφατες δηµοσκοπήσεις έχουν 
δείξει επανειληµµένα ότι οι Κύπριοι δεν έχουν εχθρικότητα µεταξύ τους.   

Ροµά  

141. Στην τρίτη της έκθεση, η ΕCRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να προβούν 
στα απαραίτητα βήµατα για τη βελτίωση της κατάστασης των Ροµά και την 
καταπολέµηση και την αποφυγή του ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων 
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εναντίον αυτής της µερίδας πληθυσµού της Κύπρου. Η ECRI επέστησε την 
προσοχή των Κυπριακών αρχών στην υπ αριθ. 3 Γενική Σύσταση Πολιτικής τη, 
που προτείνει ένα εύρος νοµοθετικών µέτρων και µέτρων πολιτικής που 
µπορούν να αναλάβουν οι κυβερνήσεις για το σκοπό αυτό. 

142. Οι Ροµά στην Κύπρο σε µεγάλο βαθµό αγνοούνται, αποφεύγονται και είναι 
περιθωριοποιηµένοι στην κοινωνία.  ∆εν έχουν ποτέ αναγνωριστεί σαν εθνική 
µειονότητα, θρησκευτική οµάδα ή κάτι το οποίο αναφέρεται στην ταυτότητα και 
τον πολιτισµό τους.  Ούτε αναγνωρίζονται ως κοινότητα των «Ροµά», αλλά 
θεωρούνται µέρος της Τουρκοκυπριακής κοινότητας.  Το 2003, όταν άνοιξαν τα 
σηµεία ελέγχου, πολλοί Ροµά µετακόµισαν στις ελεύθερες περιοχές.  Σύµφωνα 
µε πληροφορίες που ελήφθησαν από τις αρχές, αυτή τη στιγµή κατοικούν 160 
Ροµά στην επαρχία Πάφου και 700 στην Επαρχία Λεµεσού. 

143. Η ECRI λυπάται που οι Ροµά συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν ευρέως 
διαδεδοµένη προκατάληψη και διάκριση σε όλους τους τοµείς της ζωής.  Η 
έλλειψη πολιτικής ή µέτρων που θα τους βοηθήσουν αυτούς ειδικά, αποδίδεται 
από τις αρχές στο γεγονός ότι οι Ροµά, ως τµήµα της Τουρκοκυπριακής 
κοινότητας, µπορούν να ωφεληθούν από όλα τα µέτρα που ισχύουν για τη 
βοήθεια και την υποστήριξη της κοινότητας.  Επιπλέον, οι αρχές δήλωσαν ότι οι 
συχνές µετακινήσεις των Ροµά µεταξύ ελεύθερων περιοχών και βορείων του 
νησιού κάνει  δύσκολη την οργάνωση και διατήρηση συγκεκριµένων µέτρων. 

144. Όσον αφορά τη στέγαση, διαθέσιµα δεδοµένα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν Ροµά 
που ζουν σε αντίσκηνα.  Η απόκτηση στέγασης στον ιδιωτικό τοµέα αναφέρεται 
ότι είναι σχεδόν αδύνατη. Συνεπώς, µένουν είτε σε εγκαταλελειµµένες 
Τουρκοκυπριακές κατοικίες τις οποίες διαχειρίζεται η Κυβέρνηση ή σε 
προκατασκευασµένα σπίτια σε ειδικά καθορισµένους οικισµούς Ροµά. Ο ένας 
τέτοιος οικισµός βρίσκεται στη Λεµεσό και ο άλλος στην Πάφο και αποτελούνται 
συνολικά από 40 προκατασκευασµένες οικιστικές µονάδες.  Είναι εξοπλισµένοι 
µε βασικές ανέσεις όπως συστήµατα ύδρευσης, ηλεκτρισµού και αποχέτευσης 
και ηλιακή θέρµανση.  Η στέγαση είναι δωρεάν.  Σύµφωνα µε µερικές πηγές, οι 
Ροµά µετακινήθηκαν σε αποµακρυσµένες περιοχές πρωτίστως για να 
ικανοποιηθούν οι τοπικές κοινότητες, που τους φέρονταν εχθρικά και δεν 
επιθυµούσαν να µένουν κοντά τους.   

145. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αντιπροσωπεία της ECRI επισκέφθηκε το οικιστικό 
πρόγραµµα κοντά στην πόλη Πολεµίδια, έξω από τη Λεµεσό. Είναι ο 
προηγούµενος χώρος µιας χωµατερής, µακριά από άλλο χωριό ή πόλη και 
εντελώς αποµονωµένη από άλλες κοινότητες, µε καµία πρόσβαση σε κάποιο 
είδος δηµόσιας συγκοινωνίας.  

146. Όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, η ECRI σηµειώνει ότι όλες οι 
προκατασκευασµένες οικιστικές µονάδες, η καθεµία από τις οποίες αποτελείται 
από δύο µικρά δωµάτια, µια κουζίνα και ένα µπάνιο, φαίνεται ότι ήταν σε καλή 
κατάσταση, µε τις απαραίτητες ανέσεις.  Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη ότι 
περίπου 300 άτοµα λέγεται ότι κατοικούν στην τοποθεσία αυτή, η ECRI 
σηµειώνει ότι η παροχή 16 οικιστικών µονάδων είναι τελείως ανεπαρκής.  
Αρκετά άλλα προχειροφτιαγµένα σπίτια από αυλακωτό τσίγκο έχουν 
δηµιουργηθεί στα περίχωρα του συµπλέγµατος.  

147. Οι κάτοικοι παραπονέθηκαν πρωτίστως για τις συνθήκες υγιεινής και την 
έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα παιδιά τους (βλ. τµήµα παραπάνω 
για την Εκπαίδευση). Η αντιπροσωπεία σηµείωσε, κατά το χρόνο της 
επίσκεψης, ότι η αποχέτευση από µια σηπτική δεξαµενή στην είσοδο του 
οικισµού υπερχείλιζε στο µοναδικό δρόµο που εξυπηρετεί την περιοχή.  Οι 
κάτοικοι ισχυρίστηκαν ότι έχουν κάνει πολυάριθµα παράπονα στις αρχές αλλά 
δεν είχε γίνει τίποτα.  Ανέφεραν προβλήµατα υγείας ως αποτέλεσµα.   
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148. Η ECRI ανησυχεί βαθύτατα για την ύπαρξη αυτού του Κυβερνητικού οικιστικού 
προγράµµατος για τους Ροµά το οποίο αποτελεί εκ των πραγµάτων διαχωρισµό.  
Σηµειώνει έναν αριθµό σοβαρών ελλείψεων οι οποίες πρέπει να 
αντιµετωπιστούν επειγόντως.  Πολλοί από τους Ροµά από τους οποίους 
λήφθηκε συνέντευξη εξέφρασαν την επιθυµία να επιστρέψουν στην παλιά 
Τουρκοκυπριακή συνοικία της Λεµεσού, η οποία παρότι επίσης αποτελεί µια 
υποβαθµισµένη περιοχή, τουλάχιστο τους επέτρεπε την επαφή µε άλλες 
κοινότητες καθώς και την πρόσβαση σε απασχόληση, υγειονοµικές 
εγκαταστάσεις και σχολεία.  

149. Η ECRI προτρέπει τις αρχές να ξεκινήσουν διάλογο µε την κοινότητα των Ροµά 
για να αντιµετωπίσουν τις πιο πιεστικές πλευρές και να βρουν µια αµοιβαία 
αποδεκτή µακροχρόνια λύση, µε σκοπό να κλείσουν τον οικισµό και να 
µετακινήσουν τους κατοίκους σε κανονική στέγαση στη Λεµεσό όπου µπορούν 
να ενσωµατωθούν µε τον υπόλοιπο πληθυσµό.  Είναι αναγκαίο για τις αρχές να 
διασφαλίσουν ότι οι Ροµά συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων που τους επηρεάζουν. 

150. Η ECRI συνιστά έντονα στις αρχές να αρχίσουν διαβουλεύσεις µε την κοινότητα 
των Ροµά στον οικισµό Πολεµίδια µε σκοπό το κλείσιµό του και τη µεταφορά 
των κατοίκων σε κανονική στέγαση  στη Λεµεσό όπου µπορούν να 
ενσωµατωθούν µε τον πληθυσµό της πλειοψηφίας. 

151. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από µια ευρεία ποικιλία µέτρων που θα 
διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθούν εκδηλώσεις ρατσισµού και 
µισαλλοδοξίας εναντίον των Ροµά. Οι αρχές ενθαρρύνονται να ανατρέξουν στην 
υπ’ αριθµό 3 Σύσταση Γενικής Πολιτικής της ECRI σχετικά µε την 
καταπολέµηση του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας ενάντια στους Ροµά / 
Τσιγγάνους για καθοδήγηση.  

152. Όσον αφορά την απασχόληση, στην πλειοψηφία του ο πληθυσµός των Ροµά 
είναι άνεργος.  Αυτό αποδίδεται στον σχεδόν καθολικό τους αναλφαβητισµό. Οι 
περισσότεροι άνδρες συλλέγουν παλιοσίδερα ή αναλαµβάνουν χειρωνακτικές 
εργασίες.  Λέγεται ότι απολύτως καµία γυναίκα των Ροµά δεν εργάζεται. Η ECRI 
σηµειώνει ότι το καλοκαίρι του 2008 και κάθε καλοκαίρι από τότε, ο ∆ήµος 
Λεµεσού προσλαµβάνει Ροµά για τον καθαρισµό των δρόµων και των 
δηµοσίων χώρων στην Τουρκοκυπριακή συνοικία. Αναφέρεται ότι το µέτρο είναι 
δηµοφιλές και πολλοί Ροµά συµµετέχουν. Η ECRI ενθαρρύνει τις αρχές να 
εξετάσουν περαιτέρω τρόπους εύρεσης τακτικής απασχόλησης για τους Ροµά.  

153. Η ECRI σηµειώνει ότι δεν υπάρχουν Ροµά ΜΚΟ ή κάποια άλλη οργάνωση που 
συγκεκριµένα να εκπροσωπεί ή να βοηθάει τους Ροµά στην Κύπρο.  

154. Η ECRI συνιστά στις αρχές να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των ΜΚΟ που 
παίζουν ρόλο στην καταπολέµηση του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας 
εναντίον των Ροµά και οι οποίες τους παρέχουν βοήθεια.  

Aρµένιοι, Λατίνοι και Μαρωνίτες 

155. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να συνεχίσουν 
και να εντείνουν τις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 
µελών των κοινοτήτων των Αρµένιων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών και να 
διασφαλίσουν ότι τα µέλη αυτών των κοινοτήτων µπορούν να ασκούν πλήρως 
τα δικαιώµατά τους. Για το σκοπό αυτό, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές 
αρχές να συνεργαστούν όσο πιο στενά και αποτελεσµατικά είναι δυνατό µε τους 
εκπροσώπους αυτών των κοινοτήτων. 

156. Η ECRI υπενθυµίζει ότι η Τρίτη Γνωµοδότηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
για τη Σύµβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων που 
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υιοθετήθηκε στις 19 Μαρτίου 2010 και την Έκθεση του δεύτερου κύκλου 
επιτήρησης της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων στον Χάρτη για τις 
Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες, που υιοθετήθηκε στις 23 Σεπτεµβρίου 
2009, ασχολούνται µε πολλά θέµατα που αφορούν αυτές τις κοινότητες, 
περιλαµβανοµένων των υποτιθέµενων δυσκολιών που αφορούν την οργάνωση 
των σχολείων τους.  

157. Η ECRI σηµειώνει ότι αυτές οι θρησκευτικές οµάδες γενικά απολαµβάνουν 
θετικών σχέσεων µε τις αρχές και πλήρη ελευθερία να ασκούν τη θρησκεία τους. 
Εξέφρασαν ανησυχία ότι οι κοινότητές τους είτε δεν αναφέρονταν καθόλου ή 
αναφέρονταν µόνο εν συντοµία στα σχολικά βιβλία. Αυτό συµβάλλει στη γενική 
άγνοια του πληθυσµού της πλειοψηφίας σχετικά µε αυτούς. Η ECRI σηµειώνει 
ότι αυτή τη στιγµή υπάρχει µία πρόταση ενώπιον της Βουλής να δώσει στους 
Εκπροσώπους των τριών θρησκευτικών οµάδων το δικαίωµα έκφρασης θετικής 
ή αρνητικής γνώµης για θέµατα που αφορούν τις κοινότητές τους.  

158. Ενώ η ECRI είναι ευχαριστηµένη που σηµειώνει ότι έχουν γίνει ορισµένα θετικά 
βήµατα 13 τα οποία επιδεικνύουν ότι η στάση των αρχών προς τις µειονότητες 
είναι καλοπροαίρετη, η ECRI αισθάνεται ότι περισσότερα θα µπορούσαν να 
γίνουν για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη θρησκεία και τον πολιτισµό 
των Αρµενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών. 

Ελληνοπόντιοι  

159. Στην τρίτη της έκθεση, η ΕCRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να προσέξουν 
και να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα ρατσισµού και φυλετικών διακρίσεων 
που αντιµετωπίζουν οι Ελληνοπόντιοι. 

160. Σύµφωνα και µε ΜΚΟ και µε δηµόσιους λειτουργούς, η οικονοµική κρίση 
οδήγησε πολλούς Ελληνοπόντιους, που κατοικούσαν κυρίως στην Πάφο, να 
εγκαταλείψουν την Κύπρο.  Τα προβλήµατα που προβλήθηκαν στην τρίτη 
έκθεση της  ECRI, δεν φαίνεται να αποτελούν πλέον ζήτηµα. 

Αλλοδαποί  

-  Νοµικό καθεστώς (άδειες παραµονής και εργασίας) και ενσωµάτωση 

161. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI παρότρυνε τις Κυπριακές αρχές να υιοθετήσουν 
µια ολοκληρωµένη πολιτική µετανάστευσης και ένταξης. Εκτός από τη ρύθµιση 
της εισόδου και της παραµονής των µεταναστών µε πλήρη σεβασµό στα 
ανθρώπινα δικαιώµατά τους, µια τέτοια πολιτική θα πρέπει να δηµιουργήσει το 
απαραίτητο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για τη στήριξή τους και την προώθηση 
της αµοιβαίας ενσωµάτωσης των µεταναστών µε την υπόλοιπη Κυπριακή 
κοινωνία. 

162. Οι αρχές πληροφόρησαν την ECRI ότι η µετανάστευση στην Κύπρο είναι 
αδιάρρηκτα συνδεδεµένη µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  Η Κύπρος για 
πρώτη φορά άνοιξε τις πόρτες της σε µια ευρεία κλίµακα διακινουµένων 
εργαζοµένων του τρίτου κόσµου στις αρχές της δεκαετίας του 1990 όταν 
υπήρχε ζήτηση ανειδίκευτων εργατών, ιδιαίτερα στον τοµέα των οικοδοµών.  Οι 
µετανάστες έλαβαν βραχυπρόθεσµες άδειες παραµονής και εργασίας για να 
εργαστούν για συγκεκριµένους εργοδότες σε συγκεκριµένους τοµείς για µια 
µέγιστη χρονική περίοδο ενός έτους.  Καθώς αυτό προοριζόταν ως προσωρινό 
µέτρο µέχρι έως ότου ανακάµψει η οικονοµία, δεν υπήρξε ποτέ ανάγκη 
ανάπτυξης µιας µεταναστευτικής πολιτικής.  Ωστόσο µε το 20 τοις εκατό του 

                                                 
13 Το Νοέµβριο 2008, η Κυπριακή Μαρωνιτική Αραβική γλώσσα ανακηρύχθηκε επίσηµα ως µειονοτική 

γλώσσα µε την έννοια του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες.  
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πληθυσµού της Κύπρου να εκτιµάται ότι αποτελείται από αλλοδαπούς, οι αρχές 
αναγνωρίζουν την ανάγκη ανάπτυξης πολιτικής στον τοµέα αυτό.  

163. Το 2000, οι άδειες εργασίας παρατάθηκαν σε µέγιστο χρόνο έξι ετών.  Τα 
επόµενα χρόνια αριθµοί-ρεκόρ αλλοδαπών ήρθαν στην Κύπρο, 
ακολουθούµενοι από υπηκόους της ΕΕ µετά την ένταξη το 2004. Το 2005, η 
Κυβέρνηση αποφάσισε να µειώσει τις δυνατότητες µετανάστευσης και επανήλθε 
στην προηγούµενη πολιτική της τετραετίας.  Ως γενικός κανόνας, δεν είναι 
δυνατή η παράταση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παρατάσεις ενός χρόνου τη 
φορά µπορεί να ληφθούν.  

164. Η µείωση των αδειών διαµονής και εργασίας από έξι σε τέσσερα χρόνια 
συνέπεσε µε την ισχύ της υποχρέωσης σύµφωνα µε την Οδηγία του 
Συµβουλίου 2003/109/EC για τα Κράτη Μέλη να παραχωρούν µακροχρόνια 
κατάσταση παραµονής σε υπηκόους χωρών του τρίτου κόσµου που έµεναν 
νόµιµα και συνεχώς στην επικράτειά τους για πέντε χρόνια.  Η Κύπρος 
επικρίνεται από αρκετές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για το ότι 
κατέστησε πολύ δύσκολη την απόκτηση αυτού του καθεστώτος.  Σύµφωνα µε 
µία έκθεση, µόνο σε 124 έχει παραχωρηθεί το καθεστώς της µακρόχρονης 
παραµονής, από το 2006.  

165. Επιπλέον, από την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, τον Ιανουάριο 2008,14 
να αρνηθεί καθεστώς µακρόχρονης παραµονής σε αλλοδαπή γυναίκα 
ανεξάρτητα από το εάν παρέµενε νόµιµα και συνεχώς για περισσότερο από 
πέντε χρόνια, επειδή η άδεια παραµονής της είχε σηµειωθεί ως «τελική µη 
ανανεώσιµη», σε κανέναν αλλοδαπό δεν έχει παραχωρηθεί το καθεστώς της 
µακρόχρονης παραµονής.  Η ECRI σηµειώνει ότι παρόλο που αυτό δεν είναι 
αντίθετο µε την Οδηγία, επιδεικνύει µια πολύ περιοριστική πολιτική προς τους 
µετανάστες.    

166. Στην πραγµατικότητα, µετά τη λήξη των αδειών παραµονής και εργασίας, 
πολλοί ξένοι εργάτες παραµένουν, εισερχόµενοι έτσι στην παρανοµία.  Παρόλο 
που ο Υπουργός Εσωτερικών έχει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια να 
τακτοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους, το νοµικό καθεστώς σπάνια 
επανακτάται.  Άλλοι αναφέρεται ότι εγκαταλείπουν την Κύπρο αλλά 
επιστρέφουν µε νέες ταυτότητες και πλαστά έγγραφα.  Οι αρχές υποδεικνύουν 
ότι αυτό είναι σύνηθες φαινόµενο. 

167. Ενώ η ECRI σηµειώνει ότι οι αρχές θεωρούν ότι ισχύει το κατάλληλο νοµικό 
πλαίσιο σχετικά µε τις διεθνείς συµβάσεις, το κεκτηµένο της ΕΕ και η εθνική 
νοµοθεσία, πρωτίστως ο Νόµος περί αλλοδαπών και Μετανάστευσης και ο 
Νόµος περί Προσφύγων, παίρνει θάρρος που µαθαίνει ότι µια επιτροπή 
εµπειρογνωµόνων βρίσκεται αυτή τη στιγµή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης 
της πρώτης περιεκτικής πολιτικής της χώρας σχετικά µε την ενσωµάτωση, σε 
συνεργασία µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως.  Αυτό θα αποτελείται από ένα τριετές 
σχέδιο δράσης προς εφαρµογή, το οποίο επικεντρώνεται µεταξύ άλλων σε 
τάξεις Ελληνικών, αύξηση της ευαισθητοποίησης από τα ΜΜΕ και εκπαίδευση 
των ξένων παιδιών.  

168. Η ECRI ενθαρρύνει τις αρχές να βασίσουν τη νέα πολιτική ενσωµάτωσης σε µια 
αµφίδροµη προσέγγιση, που θα προάγει την αµοιβαία αναγνώριση µεταξύ της 
πλειοψηφίας του Κυπριακού πληθυσµού και τις σχετικές οµάδες µεταναστών.   

-  Μέτρα καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης  

169. Η ECRI σηµειώνει ότι αφού υπάρχει πολιτική να µην παρατείνονται οι βίζες των 
µεταναστών εργατών πέραν της τετραετίας, πράγµα που καθιστά τις 

                                                 
14 Cresencia Cabotaje Motilla v. Republic of Cyprus (21.01.2008). 
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πιθανότητες απόκτησης ιθαγένειας σχεδόν αδύνατη για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών, µια «βιοµηχανία γάµων» λέγεται ότι έχει αναπτυχθεί µεταξύ υπηκόων 
τρίτων χωρών και Κυπρίων.  Οι αρχές έχουν αναφέρει προσπάθειες 
καταπολέµησης των «εικονικών γάµων», περιλαµβανοµένης της απαίτησης 
ενός πιστοποιητικού συµβίωσης και µιας έρευνας που πραγµατοποιείται από τις 
τοπικές αρχές πριν παραχωρηθεί ιθαγένεια.  

170. Εκτός αυτού, η ECRI ανησυχεί για τα σχέδια καταπολέµησης των εικονικών 
γάµων πριν ακόµα πραγµατοποιηθούν.  Ένα νοµοσχέδιο ετοιµάζεται για να 
περιλάβει την υποχρέωση όλων των υπηκόων  τρίτων χωρών που επιθυµούν 
να παντρευτούν Κύπριους ή πολίτες της ΕΕ να περάσουν προγαµιαίες 
συνεντεύξεις ώστε οι αρχές να διασφαλίσουν ότι η προτεινόµενη ένωση δεν 
είναι γάµος από συµφέρον µε το σκοπό απόκτησης ιθαγένειας.  Η ECRI θεωρεί 
ότι η προτεινόµενη νοµοθεσία αποτελεί διάκριση µε βάση την ιθαγένεια.  
Μπορεί επίσης να αποτελεί ένα κώλυµα στην απόλαυση του δικαιώµατος γάµου 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 της ΕΣΑ∆. 

171. Η ECRI συνιστά έντονα στις αρχές να αναθεωρήσουν τα νοµοθετικά τους 
σχέδια για την υιοθέτηση µιας πολιτικής που απαιτεί από τους υπηκόους τρίτων  
χωρών που επιθυµούν να παντρευτούν Κύπριους ή πολίτες της ΕΕ να 
περάσουν από µια προγαµιαία συνέντευξη µε τις αρχές µετανάστευσης πριν 
τους δοθεί άδεια να παντρευτούν.  

- Aιτούντες άσυλο και πρόσφυγες 

172. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI έκανε έναν αριθµό συστάσεων σχετικά µε τους 
αιτούντες άσυλο, δηλαδή, ότι οι αρχές θα πρέπει (i) να διασφαλίσουν ότι 
επαρκείς ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι διατίθενται για τον αποτελεσµατικό 
χειρισµό και µέσα σε λογικό χρονικό διάστηµα όλες τις αιτήσεις αιτούντων 
άσυλο, (ii) να διασφαλίσουν ότι οι αιτούντες άσυλο κρατούνται µόνο όταν είναι 
απολύτως απαραίτητο και ότι λαµβάνονται µέτρα για εναλλακτικές λύσεις της 
κράτησης σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, (iii) να λάβουν επείγοντα µέτρα να 
διασφαλίσουν ότι το δικαίωµα των ατόµων να κάνουν αίτηση για άσυλο τυγχάνει 
απόλυτου σεβασµού, (iv) να διασφαλίσει ότι σαφείς πληροφορίες για τα 
δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο και των διαδικασιών αίτησης ασύλου είναι 
διαθέσιµες σε γλώσσες κατανοητές στους αιτούντες άσυλο στα αστυνοµικά 
τµήµατα και σε όλα τα µέρη που µπορεί να κάνουν αίτηση ασύλου, (v) να 
αυξήσουν την εκπαίδευση της αστυνοµίας στα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
περιλαµβανοµένων των θεµάτων ασύλου και µη-διάκρισης, (vi) να 
διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε υποτιθέµενη περίπτωση κακοµεταχείρισης 
αιτούντων  άσυλο από αστυνοµικούς ερευνάται ταχύτατα εις βάθος και τα άτοµα 
που κρίνονται υπεύθυνα τιµωρούνται δεόντως, (vii) να λάβουν µέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των αιτούντων άσυλο σε δωρεάν ή φθηνή νοµική 
αρωγή και εκπροσώπηση, (viii) να λάβουν επείγοντα µέτρα για τη διασφάλιση 
του ότι οι αιτούντες άσυλο µπορούν στην πράξη να έχουν πρόσβαση σε όλα τα 
δικαιώµατα τα οποία τους παραχωρούνται δια νόµου, περιλαµβανοµένων 
τοµέων όπως η παροχή υγειονοµικής περίθαλψης, οι υπηρεσίες πρόνοιας, η 
εκπαίδευση και η απασχόληση, (ix) να διασφαλίσουν ότι οι αιτούντες άσυλο δεν 
υφίστανται διάκριση κατά την άσκηση του δικαιώµατος εργασίας που τους 
παραχωρεί ο νόµος, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε µέτρα λαµβάνονται από τις 
Κυπριακές αρχές σχετικά µε την πρόσβαση στην απασχόληση και των 
επιδοµάτων κοινωνικής πρόνοιας των αιτούντων άσυλο δεν θα πρέπει να 
ωθήσει τα άτοµα αυτά προς την παρανοµία, (x) να διασφαλίσουν ότι το 
δικαίωµα προστασίας από επαναπροώθηση των αιτούντων άσυλο τυγχάνει 
απόλυτου σεβασµού και ότι δεν πραγµατοποιούνται απελάσεις πριν 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ασύλου σε όλες τις περιπτώσεις, (xi) να 
αποφύγουν να υιοθετούν πολιτικές αποτροπής στον τοµέα του ασύλου και από 
να παρουσιάζουν τις πολιτικές ασύλου στο κοινό ως πολιτικές αποτροπής. 
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173. Η ECRI σηµειώνει ότι σχετικά λίγα πράγµατα έχουν αλλάξει όσον αφορά τις 
πολυάριθµες ανησυχίες που ήγειρε στην τρίτη της έκθεση.  Μερικά από τα 
παραπάνω θέµατα έχουν ήδη αντιµετωπιστεί σε άλλα τµήµατα αυτής της 
έκθεσης.  Παρακάτω βρίσκονται µερικές πρόσθετες παρατηρήσεις σχετικά µε 
τους αιτούντες άσυλο.  

174. Οι αρχές πληροφόρησαν την ECRI ότι αρκετά µέτρα έχουν υιοθετηθεί για το 
χειρισµό των πιέσεων στο σύστηµα ασύλου που στοχεύουν στην επίτευξη µιας 
δίκαιης, γρήγορης και αποτελεσµατικής διαδικασίας ασύλου.  Η Υπηρεσία 
Ασύλου ενισχύθηκε µε πρόσθετο προσωπικό. Αξιωµατούχοι επιλεξιµότητας 
τοποθετήθηκαν στα σηµεία κατάθεσης αιτήσεων ασύλου και ένας µεγάλος 
αριθµός αιτήσεων ασύλου εξετάζονται πλέον επιτόπου.  Αυτές οι προσπάθειες 
είχαν ως αποτέλεσµα µια σηµαντική µείωση στη συσσώρευση υποθέσεων σε 
εκκρεµότητα.  Σύµφωνα µε τις στατιστικές που παρείχε η υπηρεσία Ασύλου, 
υπήρχαν 9411 υποθέσεις σε εκκρεµότητα το 2006, ενώ το Μάρτιο 2010 ο 
αριθµός ήταν 1077. 

175. Η ECRI χαίρεται που σηµειώνει ότι υπάρχει στενή συνεργασία µεταξύ της 
Υπηρεσίας Ασύλου και της UNHCR, η οποία έχει απεριόριστη πρόσβαση στους 
φακέλους  και µπορεί να παρουσιάζει τις απόψεις της για διάφορες υποθέσεις.  

176. Η ECRI σηµειώνει ότι κατά το πρώτο εξάµηνο µετά την κατάθεση της αίτησης 
για άσυλο (κατά την οποία απαγορεύεται η απασχόληση), οι αιτούντες άσυλο 
µπορούν να µένουν στο µόνο κέντρο υποδοχής της Κύπρου στο χωριό Κοφίνου. 
Υπήρξαν παράπονα για το ότι αυτή η εγκατάσταση είναι αποµακρυσµένη, 
πράγµα που κάνει τις επαφές µε την τοπική κοινότητα δύσκολες.  Η µόνη 
υπηρεσία που παρέχεται είναι µαθήµατα Ελληνικών.  Η ECRI σηµειώνει ότι οι 
αρχές σχεδιάζουν να ιδρύσουν στη Λάρνακα ένα κέντρο υποδοχής για τους 
αιτούντες άσυλο.  Αυτό πρόκειται να είναι «υπηρεσία µιας στάσης», όπου όλες 
οι ανάγκες των αιτούντων άσυλο µπορούν να ικανοποιηθούν από την πρώτη 
µέρα και όλες οι υπηρεσίες να παρέχονται σε ένα µέρος.  

177. Όσον αφορά τις πληροφορίες για άσυλο, οι αρχές πληροφόρησαν την ECRI ότι 
η αστυνοµία παρείχε σε όλα τα άτοµα υπό κράτηση ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο 
το οποίο διατίθεται σε 10 γλώσσες (Αραβικά, Βουλγάρικα, Κινέζικα, Αγγλικά, 
Φαρσί, Γαλλικά, Ελληνικά, Ρουµανικά, Ρωσικά και Τούρκικα).  Ωστόσο, 
σύµφωνα µε άλλες οργανώσεις και ΜΚΟ, η πρόσβαση στις πληροφορίες 
σχετικά µε την πιθανότητα αίτησης ασύλου είναι δύσκολη καθώς τα φυλλάδια 
δεν διανέµονται ή διατίθενται κατάλληλα.  Ακόµα, τα φυλλάδια είναι µακροσκελή 
(11 σελίδες A4) και οι πληροφορίες είναι απηρχαιωµένες.  ∆εν υπάρχει λίστα 
υποστηρικτικών ΜΚΟ και κανένα στοιχείο επικοινωνίας της Αρχής Ισότητας για 
την υποβολή παραπόνων.  Η ECRI ενθαρρύνεται που µαθαίνει ότι τα φυλλάδια 
ξανασυντάσσονται.  

178. Όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια, οι αιτούντες άσυλο έχουν το δικαίωµα 
δηµόσιου βοηθήµατος µόλις καταθέσουν την αίτηση ασύλου, εφόσον το πρώτο 
εξάµηνο δεν έχουν καµία πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  Σύµφωνα µε 
στατιστικά στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευηµερίας, ο αριθµός των αιτούντων άσυλο οι οποίοι λαµβάνουν δηµόσια 
βοήθεια έχει αυξηθεί από 1500 το 2008 σε 2506 το 2009.  

179. Το µηνιαίο επίδοµα δηµόσιου βοηθήµατος καλύπτει έξοδα για στέγαση, τροφή, 
ένδυση και ένα προσωπικό επίδοµα για τον αποδέκτη για τυχόν εξαρτώµενα 
µέλη της οικογένειας.  Για να λάβουν κοινωνικά επιδόµατα, οι αιτούντες άσυλο 
πρέπει να δώσουν διεύθυνση διαµονής, πράγµα αδύνατο για πολλούς που είναι 
άστεγοι (βλ. τµήµα παραπάνω περί Στέγασης). Η ECRI έµαθε επίσης ότι, λόγω 
της χρόνιας έλλειψης προσωπικού στο γραφείο κοινωνικών επιδοµάτων, 
χρειάζονται κατά µέσον όρο τέσσερις µήνες πριν τη διευθέτηση των αιτήσεων 
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για κοινωνικό επίδοµα και τη λήψη του βοηθήµατος από τους αιτούντες άσυλο.  
Αυτό σαφώς ωθεί πολλούς αιτούντες άσυλο στην εύρεση εργασίας για 
επιβίωση.   

180. Η ECRI παροτρύνει τις αρχές να βρουν έναν τρόπο επιτάχυνσης της 
διαδικασίας και της λήψης κοινωνικής αρωγής έτσι ώστε οι αιτούντες άσυλο να 
µην ωθούνται στην παρανοµία.  

181. Η ECRI σηµειώνει τον τραγικό θάνατο ενός αιτούντος άσυλο το Σεπτέµβριο 
2010. αρχικές εκθέσεις υποδεικνύουν ότι η υπόθεση αφορά διοικητικά 
προβλήµατα και έλλειψη συντονισµού µεταξύ των υπευθύνων για τα κοινωνικά 
επιδόµατα και την απασχόληση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.  Ο διαβητικός αιτητής ασύλου λάµβανε ιατρική φροντίδα και 
δηµόσιο βοήθηµα από το 2005 µέχρι τον Ιούνιο 2010. Τον Ιούνιο 2010, ο 
υπεύθυνος δηµόσιων βοηθηµάτων του είπε ότι θα έπρεπε να εργαστεί 
προκειµένου να λάβει επιδόµατα.  Ο υπεύθυνος απασχόλησης ισχυρίστηκε ότι 
οι αιτούντες άσυλο έχουν  δικαίωµα χειρωνακτικής εργασίας και του προσέφερε 
δουλειά την οποία αρνήθηκε.  Κατά τη διάρκεια της διαφωνίας µεταξύ των δύο 
υπευθύνων, τα βοηθήµατα του αιτούντος άσυλο ακυρώθηκαν.  Η κάρτα υγείας 
του διασφάλιζε ότι ακόµα θα µπορούσε να λαµβάνει ινσουλίνη, αλλά η 
οικονοµική του κατάσταση σήµαινε ότι δεν θα είχε τα µέσα για τακτικά γεύµατα 
ώστε να ελέγξει την αρρώστια του.  Πέθανε µετά από κώµα που οφειλόταν στο 
διαβήτη.  

182. Μετά το περιστατικό, οι αρχές πληροφόρησαν την ECRI ότι σε όλες τις 
περιπτώσεις στις οποίες ένας αιτητής ασύλου που ζητά κοινωνικά επιδόµατα 
πάσχει από κάποια ιατρική πάθηση που τον καθιστά ανίκανο να εργαστεί ή 
µόνον ικανό να κάνει ελαφρά εργασία θα παραπέµπεται σε Ιατροσυµβούλιο, για 
αξιολόγηση.  Ενώ η απόφαση του Ιατροσυµβουλίου εκκρεµεί, ο αιτητής ασύλου 
θα λαµβάνει δηµόσιο βοήθηµα.15 Η ECRI καλωσορίζει την άµεση διορθωτική 
ενέργεια από την πλευρά των Κυπριακών αρχών και τις ενθαρρύνει να 
διασφαλίσουν ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κοινωνική βοήθεια δεν διακόπτεται 
µέχρις ότου είναι βέβαιο ότι ένας αιτητής ασύλου έχει άλλα µέσα οικονοµικής 
υποστήριξης. 

183. Όσον αφορά τη νοµική αρωγή, δεν διατίθεται σε διοικητικές διαδικασίες.  Η 
ECRI σηµειώνει ότι οι δύο πρώτες φάσεις της διαδικασίας ασύλου, ενώπιον της  
Υπηρεσίας Ασύλου και της Αναθεωρητικής Υπηρεσίας Προσφύγων, είναι και οι 
δυο διοικητικές διαδικασίες.  Οι αρχές δήλωσαν ότι σύµφωνα µε το Νόµο περί 
Προσφύγων, ένας αιτητής έχει το δικαίωµα να έχει δικηγόρο ή νοµικό σύµβουλο 
µε ίδια έξοδα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου και ότι οι αιτητές ασύλου 
έχουν πρόσβαση σε δωρεάν νοµική αρωγή µέσα από προγράµµατα τα οποία 
χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων και την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία. Ωστόσο, στην πραγµατικότητα, λίγοι αιτητές ασύλου έχουν τα 
οικονοµικά µέσα να απασχολήσουν ιδιώτες δικηγόρους και υπάρχουν µόνο δύο 
ΜΚΟ που λειτουργούν στη χώρα µε ενδιαφέρον στη βοήθεια αιτητών ασύλου. 

184. Η ECRI συνιστά στις αρχές να προσφέρουν µεγαλύτερη υποστήριξη στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ενδιαφέρονται για τη βοήθεια των 
αιτητών ασύλου. 

185. Ένα άτοµο του οποίου η αίτηση για άσυλο απορρίπτεται µπορεί δευτεροβάθµια 
να υποβάλλει έφεση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο για ακυρωτική διαδικασία.  Ο 
πρόσφατος Νόµος 132(I)/2009 τροποποίησε το νόµο περί Νοµικής Αρωγής του 
2002, σύµφωνα µε την Οδηγία του Συµβουλίου της ΕΕ 2005/85/EC για τα 

                                                 
15  Παρόλο που η έκθεση καλύπτει την κατάσταση µέχρι τις 9 ∆εκεµβρίου 2010, η ECRI θεώρησε 
σηµαντικό να συµπεριλάβει αυτή την πληροφορία για την οποία οι Κυπριακές αρχές επέσυραν την 
προσοχή της. 
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ελάχιστα πρότυπα διαδικασιών Κρατών Μελών για την παραχώρηση και την 
άρνηση κατάστασης πρόσφυγα, για την παράταση της καταλληλότητας για 
δωρεάν νοµική αρωγή, περιλαµβανοµένων των συµβουλών, της βοήθειας και 
της εκπροσώπησης, σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες σε εφέσεις ενώπιον 
του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.  Η ECRI σηµειώνει ότι οι αιτήσεις για νοµική αρωγή 
εξετάζονται υπό το πρίσµα των µέσων και σοβαρότητας της υπόθεσης: οι 
αιτούντες άσυλο πρέπει να επιδείξουν έλλειψη επαρκών οικονοµικών πόρων 
και το ότι η έφεση είναι πιθανό να επιτύχει.   

186. ∆ιεθνείς οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αναφέρει µεγάλες δυσκολίες στην εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας.  Πρώτον, 
καµία πληροφορία σχετικά µε τη νέα πιθανότητα νοµικής αρωγής δεν έχει 
παρασχεθεί στους αιτούντες άσυλο. ∆εύτερον, εφόσον οι περισσότεροι 
αιτούντες άσυλο δεν έχουν επαρκή γνώση χειρισµού των Ελληνικών, είναι 
σχεδόν αδύνατο για αυτούς να διατυπώσουν µια επιτυχή νοµική αίτηση, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη σοβαρότητα της υπόθεσης.  Τρίτον, αναφέρεται ότι 
αµέσως µόλις ληφθεί µια απορριπτική δευτεροβάθµια απόφαση, ένα διάταγµα 
απέλασης στέλνεται µε φαξ στην αστυνοµία και εκείνοι των οποίων 
απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου συχνά συλλαµβάνονται πριν ακόµα  λάβουν το 
γράµµα που τους πληροφορεί για την απορριπτική απόφαση της 
Αναθεωρητικής Υπηρεσίας Προσφύγων ή έχουν την ευκαιρία υποβολής έφεσης 
στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. Έτσι κι αλλιώς, η υποβολή έφεσης δεν έχει καµία 
ανασταλτική επίδραση στο διάταγµα απέλασης.  Αυτό εγείρει ερωτήµατα 
αναφορικά µε την αρχή της µη επαναπροώθησης.  Οι αρχές, ωστόσο, 
διαβεβαίωσαν την ECRI ότι η Υπηρεσία Ασύλου παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα 
για να διασφαλίσει ότι η αρχή της µη επαναπροώθησης τυγχάνει πλήρους 
σεβασµού και ότι καµία απέλαση δεν πραγµατοποιείται πριν ολοκληρωθεί η 
εξέταση µιας υπόθεσης ασύλου.  Τέλος, εάν η νοµική αρωγή χορηγηθεί δεν 
υπάρχει κατάλογος δικηγόρων που ειδικεύονται σε θέµατα ασύλου από την 
οποία να επιλέξουν οι αιτούντες άσυλο. 

187. Η ECRI αντιλαµβάνεται ότι µόνο σε δύο αιτούντες άσυλο χορηγήθηκε νοµική 
αρωγή αφότου υιοθετήθηκε η τροποποίηση το ∆εκέµβριο 2009 και γύρω στους 
100 έχουν εκπροσωπήσει τον εαυτό τους ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
χωρίς νοµική αρωγή. Επιπλέον, πολύ λίγες αποφάσεις έχουν ληφθεί από το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο να στείλει µια υπόθεση πίσω στην Αναθεωρητική 
Υπηρεσία Προσφύγων.  

188. Η ECRI συνιστά ότι οι αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αιτητές ασύλου 
έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη νοµική αρωγή κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
διαδικασίας αίτησης ασύλου και όχι µόνο στο στάδιο έφεσης.  

189. Η ECRI συνιστά ότι οι αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αιτούντες άσυλο 
έχουν την επίγνωση της διαθεσιµότητας νοµικής αρωγής για την αµφισβήτηση 
των απορριπτικών αποφάσεων ασυλίας ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 

190. Όσον αφορά την κακοµεταχείριση από την αστυνοµία των αιτούντων άσυλο, η 
ECRI πληροφορείται ότι αυτή τώρα είναι περιορισµένη σε σπάνια µεµονωµένα 
περιστατικά.  

191. Η ECRI σηµειώνει µε ανησυχία µια νέα εξέλιξη σχετικά µε ανήλικους που έχουν 
διαχωριστεί από την οικογένειά τους ή είναι ασυνόδευτοι.  Σε διαδικασίες 
ασύλου οι ανήλικοι αυτοί πρέπει να εκπροσωπούνται από την Επίτροπο 
Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, που απασχολεί ιδιώτες δικηγόρους 
για το σκοπό αυτό. Η Υπηρεσία Ασύλου ισχυρίστηκε ότι αυτό δεν ήταν 
σύµφωνα µε το νόµο και ότι η Επίτροπος Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του 
Παιδιού πρέπει να χρησιµοποιεί το δικό της προσωπικό για την εκπροσώπηση 
των εν λόγω παιδιών. Καθώς η Επίτροπος δεν έχει νοµικά καταρτισµένο 
προσωπικό, η διαδικασία συνέντευξης παιδιών για να προσδιοριστεί η ιδιότητα 
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του πρόσφυγα έχει καταλήξει σε αδιέξοδο.  Γύρω στα 30 παιδιά παραµένουν σε 
µια κατάσταση νοµικής λήθης. 

192. Η ECRI συνιστά στις αρχές να βρουν µια λύση το συντοµότερο δυνατό σχετικά 
µε τη νοµική εκπροσώπηση στην διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για άσυλο 
των ανήλικων που διαχωρίζονται από την οικογένειά τους ή είναι ασυνόδευτοι.  

-  Κράτηση και απέλαση  

193. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε σθεναρά στις Κυπριακές αρχές να 
διασφαλίσουν ότι οι απελάσεις διενεργούνται σε όλες τις περιπτώσεις µε πλήρη 
σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα των ενδιαφερόµενων ατόµων και ότι 
λαµβάνονται υπ’ όψη οι επί µέρους συνθήκες περιλαµβανοµένων των 
οικογενειακών δεσµών, της διάρκειας παραµονής και των λόγων υγείας. 
Συνέστησε ότι τα άτοµα τα οποία κρατούνται εν αναµονή απέλασης δεν πρέπει 
να βρίσκονται υπό κράτηση για χρονικό διάστηµα πέραν του αυστηρά 
απαραίτητου για τη διενέργεια της απέλασης. Τέλος ενεθάρρυνε τις Κυπριακές 
αρχές να εξετάσουν την πιθανότητα δηµιουργίας µιας ειδικής διαδικασίας η 
οποία θα επέτρεπε σε έναν αριθµό µεταναστών να επαναποκτήσουν νοµικό 
καθεστώς στην Κύπρο. 

194. Οι αλλοδαποί κρατούνται είτε στο Μπλοκ 10 των Κεντρικών Φυλακών 
Λευκωσίας ή στα αστυνοµικά τµήµατα της χώρας.  Η ECRI σηµειώνει ότι τα 
δεύτερα δεν είναι σχεδιασµένα για µακροχρόνια κράτηση και είναι εντελώς 
ακατάλληλα. Η πλειοψηφία των κρατούµενων αλλοδαπών είναι 
«απαγορευµένοι µετανάστες» φυλακισµένοι µεταξύ άλλων για µικροαδικήµατα, 
όπως παράνοµη διαµονή και εργασία, για να απελαθούν σύµφωνα µε το Νόµο 
περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.  Πολλοί επίσης είναι αιτητές ασύλου που 
µπορεί να κρατούνται κατά τις διατάξεις του Νόµου περί Προσφύγων µε σκοπό 
την επαλήθευση της ταυτότητάς τους ή, σε περίπτωση που δεν τους 
παραχωρήθηκε άσυλο, εκκρεµούσας της απέλασής τους.  Οι αιτούντες άσυλο 
που εργάζονται παράνοµα τυγχάνουν της ίδιας µεταχείρισης µε τους 
µετανάστες.  Τέλος, υπάρχει µια κατηγορία κρατουµένων που δεν µπορούν να 
απελαθούν διότι δεν έχουν ή δεν µπορούν να λάβουν τα απαραίτητα 
ταξιδιωτικά έγγραφα από τις χώρες προέλευσής τους.   

195. Ως διοικητικές αποφάσεις, για τις κρατήσεις και τις απελάσεις µπορεί να ασκηθεί 
έφεση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο.  Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε στην τρίτη 
έκθεση της ECRI, µια έφεση δεν έχει καµία  ανασταλτική επίδραση, εκτός αν 
δοθεί ένα προσωρινό διάταγµα από το Ανώτατο ∆ικαστήριο.  

196. Σε απάντηση της κριτικής από αρκετές διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων που αφορούν τη µακροχρόνια κράτηση και τις ανεπαρκείς 
συνθήκες, συνωστισµός, προβλήµατα µε το φαγητό, την υγιεινή και τις 
επισκέψεις, ιδιαίτερα από ΜΚΟ, ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε τον Μάιο 
του 2008 ότι αν οι απελάσεις δεν µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν µέσα σε 
λογικό χρονικό διάστηµα (γενικά έξι µήνες) η Κυβέρνηση θα άφηνε τους 
αλλοδαπούς χωρίς έγγραφα και εκείνους των οποίων απορρίφθηκε η αίτηση 
ασύλου και θα τους παραχωρήσει άδειες παραµονής και εργασίας για ένα 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα, εφόσον δεν έχουν βρεθεί ένοχοι για κάποιο 
έγκληµα.  

197. Ενώ η ECRI καλωσορίζει αυτή τη θετική εξέλιξη, σηµειώνει επίσης ότι οι 
ελεύθεροι κρατούµενοι αντιµετωπίζουν έναν αριθµό προκλήσεων σχετικά µε τις 
απαιτήσεις απασχόλησης και πρόσβασης στην κοινωνική πρόνοια, που 
µπορούν να έχουν σαν αποτέλεσµα στο να καταφύγουν σε παράνοµη εργασία 
και να βγουν στην παρανοµία.  Η ECRI έχει την άποψη ότι αυτό το µέτρο είναι 
βέβαια ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζεται κατάλληλη 
ρύθµιση αν πρόκειται να είναι µια εφαρµόσιµη λύση.    
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198. Η ECRI συνιστά στις αρχές να θεσπίσουν νοµοθετικές διατάξεις που θα 
ρυθµίζουν κανονίζουν την ελευθέρωση των κρατουµένων που δεν µπορούν να 
απελαθούν µέσα στο καθορισµένο χρονικό διάστηµα και να παρέχουν την 
απαραίτητη βοήθεια.  

199. Οι µετανάστες που αντιµετωπίζουν απέλαση µπορούν να κάνουν έφεση στο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο.  Επί του παρόντος, δεν διατίθεται νοµική αρωγή για 
τέτοιες εφέσεις.  Οι αρχές έχουν πληροφορήσει την ECRI ότι υπάρχουν σχέδια 
να επεκταθεί η νοµική αρωγή σε µετανάστες όταν προσφεύγουν στο Ανώτατο 
∆ικαστήριο.  

200. Η ECRI ενθαρρύνει τις αρχές να επιδιώξουν τα σχέδιά τους για επέκταση της 
νοµικής αρωγής σε µετανάστες που υποβάλλουν έφεση κατά της απέλασης 
ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 

201. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να παρέχουν 
ευρύτερη στήριξη περιλαµβανοµένης και της οικονοµικής στήριξης στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των αιτούντων άσυλο και των 
µεταναστών στην Κύπρο. Έχει ήδη επισηµάνει ότι υπάρχουν µόνο δύο ΜΚΟ 
που βοηθούν ενεργά τους µετανάστες και τους αιτούντες άσυλο. Η ECRI 
λυπάται που λαµβάνουν πολύ περιορισµένη χρηµατοδότηση και υποστήριξη 
από την Κυβέρνηση.  

202. Η ECRI συνιστά και πάλι στις αρχές να παρέχουν ευρύτερη στήριξη στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 
υπεράσπιση των δικαιωµάτων των µεταναστών και των αιτούντων άσυλο.  

VI. Συµπεριφορά αξιωµατούχων επιβολής του νόµου 

203. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI επανέλαβε τη σύστασή της οι Κυπριακές αρχές 
να δηµιουργήσουν έναν ανεξάρτητο µηχανισµό τελείως διαχωρισµένο από τις 
δοµές της αστυνοµίας και µε τον δέοντα σεβασµό στις αρµοδιότητες του 
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για τη διερεύνηση των ισχυρισµών της κακής 
συµπεριφοράς της αστυνοµίας, περιλαµβανοµένης της ρατσιστικής 
συµπεριφοράς ή της συµπεριφοράς φυλετικών διακρίσεων. 

204. Η ECRI χαίρεται που σηµειώνει ότι η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ιερεύνησης 
Ισχυρισµών και Παραπόνων σχετικά µε την Αστυνοµία ιδρύθηκε δια νόµου το 
2006. έχει δικαιοδοσία να ερευνά παράπονα που σχετίζονται µε κακή 
συµπεριφορά της αστυνοµίας, περιλαµβανοµένης της δωροδοκίας, της 
διαφθοράς, του παράνοµου οικονοµικού κέρδους, των παραβάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της κατάχρησης εξουσίας, της προνοµιούχου 
µεταχείρισης και της συµπεριφοράς που υπονοµεύει την υπόληψη της 
αστυνοµίας. Επίσης έχει την εξουσία να ενεργεί αυτεπάγγελτα και να ξεκινάει τις 
δικές της έρευνες.  Εκτός από την ερευνητική της εργασία, η Ανεξάρτητη Αρχή 
συχνά κάνει συστάσεις στην αστυνοµία µετά από την έρευνα ορισµένων 
υποθέσεων και τα µέλη της δίνουν διαλέξεις στην Αστυνοµική Ακαδηµία. 

205. Η Ανεξάρτητη Αρχή διοικείται από µια πενταµελή επιτροπή, η οποία διορίζεται 
από το Υπουργικό Συµβούλιο, τα µέλη της οποίας  πρέπει να έχουν 
«αναγνωρισµένο κύρος και ηθική υπόληψη».  ∆ύο πρέπει να είναι δικηγόροι και 
ένας µπορεί να είναι πρώην αστυνοµικός.  Η επιτροπή διορίζει ανεξάρτητους 
ερευνητές από έναν κατάλογο που καταθέτει ο Γενικός Εισαγγελέας για να 
εξετάζει τα παράπονα.  Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι υποθέσεις που 
αφορούν ποινικά αδικήµατα προωθούνται στο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος έχει 
τη διακριτική ευχέρεια να κινήσει ποινικές διαδικασίες ή όχι.  Σε περίπτωση 
πειθαρχικών παραπτωµάτων, οι υποθέσεις προωθούνται στον Αρχηγό της 
Αστυνοµίας ο οποίος υποχρεώνεται να κινήσει πειθαρχική διαδικασία. 
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206. Σύµφωνα µε πληροφορίες που παρείχαν οι Κυπριακές αρχές, για την περίοδο 
2006-2009 ερευνάται ετησίως ένας µέσος όρος 68 ποινικών υποθέσεων 
εναντίον µελών της αστυνοµίας και ένας µέσος όρος 129 υποθέσεων ερευνάται 
από τα εσωτερικά  πειθαρχικά συµβούλια της αστυνοµίας.  Για την ίδια περίοδο, 
τερµατίστηκε η απασχόληση στην υπηρεσία 24 µελών της αστυνοµίας που 
ενέχονταν σε εγκληµατικές ή / και πειθαρχικές έρευνες. Η ECRI συµπεραίνει ότι 
η απουσία επαρκών σωφρονιστικών τιµωριών µπορεί να εξηγήσει εν µέρει γιατί 
συνεχίζουν να υπάρχουν εκθέσεις ανάρµοστης συµπεριφοράς και σκληρών 
τακτικών από την αστυνοµία στην Κύπρο.  

207. Τα δεδοµένα παραπόνων υποδεικνύουν την εθνικότητα του θύµατος.  ∆εν 
διατίθενται πληροφορίες για το πόσα παράπονα αφορούν ισχυρισµούς βίας ή 
φυλετικών διακρίσεων.  Το 2009, η Αρχή έλαβε συνολικά 112 παράπονα, 35 
από τα οποία προέρχονταν από ξένους / αλλοδαπούς.  18 παράπονα 
προέρχονταν από Τουρκοκύπριους.  Μία υπόθεση αφορούσε έναν 18χρονο 
από τη Ζιµπάµπουε που ισχυρίστηκε ότι τον έδειρε η αστυνοµία.  Η ακρόαση 
αυτής της υπόθεσης αστυνοµικής βίας εκκρεµεί ακόµα.  

208. Η πλήρης διακριτική ευχέρεια του Γενικού Εισαγγελέα να διώκει ή όχι σε 
ποινικές υποθέσεις, περιλαµβανοµένων και αυτές οι οποίες παραπέµπονται 
από την Ανεξάρτητη Αρχή, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως αδυναµία στην 
αποτελεσµατική εφαρµογή της εντολής της Ανεξάρτητης Αρχής και µπορεί 
τελικά να υποσκάψει την αξιοπιστία της.   

209. Παρά ταύτα, η ECRI χαίρεται που σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τις περισσότερες 
αναφορές, η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής αποτελεί µια θετική εξέλιξη.  Είναι 
σίγουρα ένα παράδειγµα καλής πρακτικής στην Ευρώπη.  Το κοινό γνωρίζει 
όλο και περισσότερο την εργασία της, όπως φαίνεται από την αύξηση του 
αριθµού παραπόνων κάθε χρόνο.  

210. Η ECRI πληροφορείται ότι µεµονωµένα αλλά σοβαρά περιστατικά ρατσιστικής 
κατηγοριοποίησης έχουν σηµειωθεί πρόσφατα στην Κύπρο. Ένα περιστατικό 
αφορούσε µια τεράστια αστυνοµική επιχείρηση νωρίς στις 25 Σεπτεµβρίου 2009, 
κατά την οποία η αστυνοµία συνέλαβε 150 µετανάστες.  Η αστυνοµία δήλωσε 
ότι η επιχείρηση έγινε κυρίως για την εκτέλεση 21 ενταλµάτων σύλληψης και 25 
διατάγµατα αναζήτησης σε σχέση µε επεισόδια έξω από ένα τζαµί τον 
προηγούµενο µήνα.  Η επιχείρηση, η οποία απαιτούσε οδοφράγµατα και τη 
χρήση χειροπέδων, έτυχε µεγάλη προσοχής από τα ΜΜΕ και παρουσιάστηκε 
σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.  Αποτέλεσε ένα επίκεντρο αντιπαράθεσης για 
πολλές βδοµάδες που ακολούθησαν.  Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επέκρινε την 
αστυνοµία για τη δυσανάλογη αντίδρασή της και γιατί διαδίδει την ξενοφοβία. Η 
έκθεσή της επεσήµανε ότι πολλές συλλήψεις έγιναν χωρίς διατάγµατα ή κάποια 
αντικειµενικά στοιχεία που δικαιολογούσαν υπόψη ότι τα σχετικά άτοµα είχαν 
διαπράξει αδίκηµα. Οι συλλήψεις είχαν βασιστεί µόνο στο γεγονός ότι τα 
σχετικά άτοµα ζούσαν σε ορισµένη περιοχή ή στην εθνοτική τους καταγωγή.  Η 
έκθεση της Επιτρόπου συνέστησε ότι η ρατσιστική κατηγοριοποίηση θα πρέπει 
να οριστεί σαφώς και να απαγορευτεί δια νόµου και ότι η αστυνοµία θα έπρεπε 
να ενισχύσει τα µέτρα κατά της πρακτικής αυτής παρέχοντας σαφείς 
κατευθυντήριες γραµµές.  Επίσης δήλωσε ότι η αστυνοµία θα έπρεπε να 
εξετάσει την πρόσληψη µεταναστών ως αστυνοµικών σαν µέτρο ενίσχυσης της 
εµπιστοσύνης µεταξύ της αστυνοµίας και της κοινότητας των αλλοδαπών και ότι 
νοµικά εµπόδια όπως η απαίτηση για τους αστυνοµικούς να έχουν την 
Κυπριακή υπηκοότητα, θα έπρεπε να αρθεί.  

211. Η ECRI εφιστά την προσοχή των αρχών σχετικά µε αυτό, στην υπ’ αριθµό 11 
Σύσταση Γενικής Πολιτικής για την καταπολέµηση του ρατσισµού και των 
φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόµευση, η οποία δηλώνει ότι οι πρακτικές 
ρατσιστικής κατηγοριοποίησης της αστυνοµίας ενισχύουν την προκατάληψη και 
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τα στερεότυπα κατά ορισµένων εθνικών οµάδων και νοµιµοποιούν το ρατσισµό 
και τις φυλετικές διακρίσεις εναντίον τους στον γενικό πληθυσµό. 

212. Η ECRI συνιστά στις αρχές να πάρουν µέτρα για το σαφή προσδιορισµό, την 
πρόληψη και την απαγόρευση της ρατσιστικής κατηγοριοποίησης από την 
αστυνοµία, λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµό 11 Σύσταση Γενικής Πολιτικής 
για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της φυλετικής διάκρισης στην 
αστυνόµευση. 

VII. Παρακολούθηση του Ρατσισµού και των Φυλετικών ∆ιακρίσεων  

213. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να βελτιώσουν 
τα συστήµατα παρακολούθησής τους συγκεντρώνοντας σχετικές πληροφορίες 
που προέρχονται από κατηγορίες όπως είναι η εθνοτική καταγωγή, η γλώσσα, 
η θρησκεία, και η εθνικότητα σε διαφορετικούς τοµείς πολιτικής και να 
διασφαλίσουν ότι αυτό γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις µε το δέοντα σεβασµό 
στις αρχές της εµπιστευτικότητας, της συγκατάθεσης κατόπιν ενηµέρωσης, και 
του εκούσιου αυτοπροσδιορισµού των ατόµων που ανήκουν σε µία 
συγκεκριµένη οµάδα. Τα συστήµατα αυτά θα µπορούσαν επίσης να λάβουν υπ’ 
όψη τη διάσταση του φύλου ιδιαίτερα από την πλευρά της πιθανής διπλής ή 
πολλαπλής διάκρισης. 

214. Η ECRI σηµειώνει µε ενδιαφέρον µία νέα απογραφή πληθυσµού πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί το 2011. H παρούσα έκθεση έχει τονίσει µια σοβαρή έλλειψη 
δεδοµένων σε όλους τους τοµείς της ζωής που κάνουν τη χάραξη 
αποτελεσµατικής πολιτικής, δύσκολη ή αδύνατη.  Η ECRI δεν µπορεί να τονίσει 
αρκετά τη σηµασία της ευκαιρίας αυτής για συλλογή δεδοµένων όπως 
υποδεικνύεται στη σύσταση παραπάνω.  Η συλλογή τέτοιων δεδοµένων δεν 
χρειάζεται να αποτελούν απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα εάν οι αρχές της 
ανωνυµίας, της ενηµερωµένης συγκατάθεσης και του εθελοντικού αυτο-
προσδιορισµού τύχουν σεβασµού.  

215. Η ECRI συνιστά έντονα στις αρχές να συγκεντρώσουν και να  επεξεργαστούν 
αναλυτικά εθνοτικά στοιχεία σύµφωνα µε τις αρχές της ανωνυµίας, της 
ενηµερωµένης συγκατάθεσης και του εθελοντικού αυτο-προσδιορισµού. 

VIII. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 

216. Η ECRI χαίρεται που σηµειώνει ότι η Κυπριακές αρχές έχουν ενεργοποιηθεί 
κατά τα τελευταία χρόνια στην προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε το 
ρατσισµό και τη διάκριση, µέσα από µια σειρά εκστρατειών, συνεδρίων, 
σεµιναρίων, δηµόσιων εκδηλώσεων και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
διαφηµίσεων.  Πολλά και διαφορετικά Κυβερνητικά τµήµατα έχουν αναµειχθεί σε 
αυτές τις πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας 
Τάξης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισµού καθώς και το Γραφείο της Επιτρόπου (Συνηγόρου του 
Πολίτη) και ΜΚΟ.  Η πλειοψηφία των εκδηλώσεων επικεντρωνόταν στις 
Οδηγίες µη διάκρισης της ΕΕ καθώς χρηµατοδοτούνται, εν µέρει, από 
προγράµµατα της ΕΕ.   

217. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε στις Κυπριακές αρχές να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για τη διεξαγωγή εξωσχολικών δραστηριοτήτων µε σκοπό 
την εκπαίδευση των παιδιών στα ανθρώπινα δικαιώµατα, µε ιδιαίτερη έµφαση 
στις µη διακρίσεις και την ανάγκη σεβασµού της διαφορετικότητας. Συνέστησε 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εκπαίδευση των καθηγητών σε αυτά 
τα µαθήµατα. Η ECRI ενεθάρρυνε τις Κυπριακές αρχές  στις προσπάθειές τους 
να ενισχύσουν τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα µαθήµατα της 
πολιτικής αγωγής. Μακροπρόθεσµα, ωστόσο, θεωρεί ότι οι Κυπριακές αρχές θα 
πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα να καταστήσουν τα ανθρώπινα 
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δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένης της µη διάκρισης, υποχρεωτικό µάθηµα 
τόσο σε πρωτοβάθµιο όσο και σε δευτεροβάθµιο επίπεδο.  

218. Η σηµαντική ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, που βασίζεται στην ιδέα 
µιας «πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης», έχει ήδη περιγραφεί στο τµήµα 
παραπάνω για την Εκπαίδευση. Όσον αφορά τα µαθήµατα πολιτικής αγωγής, 
οι Κυπριακές αρχές έχουν πληροφορήσει την ECRI ότι η εκπαίδευση σε όλα τα 
σχολεία επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην αποδοχή της 
διαφορετικότητας και της ανοχής καθώς και στο σεβασµό για άλλους 
πολιτισµούς.   

219. Σχετικά µε το να γίνουν υποχρεωτικό αντικείµενο τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η 
ECRI σηµειώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σχεδιάζει να 
συνεργαστεί µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης για την 
εφαρµογή ενός προγράµµατος σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην 
εκπαίδευση το οποίο θα προωθήσει, µεταξύ άλλων την ανάπτυξη και την 
υιοθέτηση συµπεριφορών σεβασµού στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στην πρακτική της διδασκαλίας, την ποιοτική διδασκαλία σχετικά µε την 
εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την αλλαγή των αξιών, της 
νοοτροπίας και της συµπεριφοράς των µαθητών όσον αφορά την κατανόηση 
και το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

220. Η ECRI ενθαρρύνει τις αρχές να επιδιώξουν το στόχο τους για την εφαρµογή 
ενός προγράµµατος σχετικά µε την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα.  
Αυτό θα µπορούσε να είναι το πρώτο βήµα στο να γίνουν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα υποχρεωτικό αντικείµενο στα σχολεία.  

221. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI ενεθάρρυνε τις Κυπριακές αρχές στις 
προσπάθειές τους να ευαισθητοποιήσουν τα Κυπριακά σχολεία για τα 
προβλήµατα ρατσισµού και φυλετικών διακρίσεων. Για το ρατσισµό στα σχολεία 
βλ. το τµήµα παραπάνω για την Εκπαίδευση.  

222. Στην τρίτη της έκθεση, η ECRI συνέστησε σθεναρά στις Κυπριακές αρχές να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση των δραστηριοτήτων µεταξύ 
των µελών τόσο των Ελληνοκυπριακών όσο και των Τουρκοκυπριακών 
σχολικών κοινοτήτων µε στόχο την προώθηση της συµφιλίωσης και της 
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών αυτών των κοινοτήτων. 
Συνέστησε σθεναρά στις Κυπριακές αρχές να καλλιεργήσουν και να 
προωθήσουν σε δηµόσιο διάλογο αυτά τα ζητήµατα και να συνεργαστούν στενά 
µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επί αυτών των στόχων σε όλο το 
εκπαιδευτικό σύστηµα, περιλαµβανοµένης της διδασκαλίας της  ιστορίας. 

223. ∆ραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν και Ελληνοκυπριακές και 
Τουρκοκυπριακές σχολικές κοινότητες έχουν αναφερθεί στο τµήµα παραπάνω 
περί Εκπαίδευσης.  Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση περιλαµβάνει την ανάπτυξη 
ενός νέου εκπαιδευτικού προγράµµατος, το οποίο θα εισαχθεί κατά το σχολικό 
έτος 2011-2012. Η ECRI χαίρεται που µαθαίνει ότι τα καινούρια σχολικά βιβλία 
που παράγονται θα αντανακλούν την ποικιλότητα και την πολλαπλότητα της 
κοινωνίας και θα περιλαµβάνουν συγκεκριµένες αναφορές στις δύο κοινότητες 
της Κύπρου, καθώς και τις θρησκευτικές οµάδες και τους Ροµά.  
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224. Η ECRI ενθαρρύνει τις αρχές να παρακολουθούν την ποιότητα των νέων 
βιβλίων ιστορίας σε στενή συνεργασία µε όλες τις σχετικές κοινότητες και 
οµάδες ώστε να αποµακρύνουν οποιαδήποτε ρατσιστικά στοιχεία16 ή στοιχεία 
διάκρισης.  

                                                 
16 Η ECRI υπενθυµίζει ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 7 Σύσταση Γενικής Πολιτικής της, το «ρατσιστικό» 
µπορεί να σχετίζεται, µεταξύ άλλων, µε τη θρησκεία, τη γλώσσα, την  ιθαγένεια ή την εθνική ή εθνοτική 
καταγωγή. 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 

Οι τρεις συγκεκριµένες συστάσεις για την εφαρµογή των οποίων η ECRI ζητά να δοθεί 
προτεραιότητα από τις αρχές της Κύπρου είναι οι ακόλουθες:  

•••• Η ECRI συνιστά έντονα στις Κυπριακές αρχές να λάβουν επείγοντα µέτρα για 
την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά το 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο, για να διασφαλίσει ότι το 
δικαίωµα εκπαίδευσης  όπως εµπεριέχεται στο Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου της 
ΕΣΑ∆ τυγχάνει σεβασµού και στην πράξη.  

•••• Η ECRI συνιστά έντονα στις αρχές να αναθεωρήσουν τα νοµοθετικά τους σχέδια 
για την υιοθέτηση µιας πολιτικής που απαιτεί από τους υπηκόους χωρών του 
τρίτου κόσµου που επιθυµούν να παντρευτούν Κύπριους ή πολίτες της ΕΕ να 
περάσουν από µια προγαµιαία συνέντευξη, από τις Αρχές Μετανάστευσης, πριν 
τους δοθεί άδεια να παντρευτούν.  

•••• Η ECRI ενθαρρύνει τις αρχές να αναπτύξουν περισσότερο το Σύστηµα 
Αναφοράς Εγκλήµατος για να διασφαλίσουν ότι συγκεντρώνονται και 
δηµοσιεύονται ακριβή δεδοµένα και στατιστικές σχετικά µε τον αριθµό των 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών περιστατικών και αδικηµάτων που αναφέρονται 
στην αστυνοµία, τον αριθµό των υποθέσεων οι οποίες εκδικάζονται, τους λόγους 
της µη εκδίκασης και το αποτέλεσµα των υποθέσεων που εκδικάζονται, 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 1 Σύσταση Γενικής Πολιτικής της, για την 
καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της 
µισαλλοδοξίας.  Ενθαρρύνει τις αρχές να βελτιώσουν το σύστηµα αρχειοθέτησης 
στα δικαστήρια έτσι ώστε οι υποθέσεις να ταξινοµούνται επίσης ανάλογα µε το 
αντικείµενο και σαφώς να υποδεικνύουν τα ρατσιστικά στοιχεία.  

Μια διαδικασία ενδιάµεσης παρακολούθησης για τις τρεις αυτές συστάσεις θα διεξαχθεί 
από την ECRI µέσα στα επόµενα δύο χρόνια µετά τη δηµοσίευση της έκθεσης αυτής. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Η Βιβλιογραφία αυτή παραθέτει τις βασικές δηµοσιευµένες πηγές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης της κατάστασης στην Κύπρο. ∆εν θα πρέπει να θεωρηθεί ως 
εξαντλητική λίστα όλων των πηγών πληροφόρησης που διατέθηκαν στην ECRI κατά τη διάρκεια 
της προετοιµασίας της έκθεσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Το παράρτηµα που ακολουθεί δεν αποτελεί µέρος της ανάλυσης και των 
προτάσεων της ECRI αναφορικά µε την κατάσταση στην Κύπρο. 

Η ECRI, σύµφωνα µε την ανά χώρα διαδικασία της συµµετείχε σε έναν εµπιστευτικό 
διάλογο µε τις αρχές της Κύπρου κατά την σύνταξη του πρώτου προσχεδίου αυτής της 
έκθεσης.  Ένας αριθµός σχολίων των αρχών ελήφθησαν υπόψη και ενσωµατώθηκαν 
στην τελική έκδοση της έκθεσης (η οποία εκτός και αν υποδεικνύεται διαφορετικά, 
λαµβάνει υπόψη µόνο εξελίξεις µέχρι τις 9 ∆εκεµβρίου 2010, ηµεροµηνία της εξέτασης 
του πρώτου προσχεδίου).  

Οι αρχές ζήτησαν επίσης να αναπαραχθεί η παρακάτω άποψη ως παράρτηµα της 
έκθεσης.   
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ANNEX TO THE FINAL ECRI REPORT 

(fourth monitoring cycle) 

 Comments made by the Authorities of the Republic of Cyprus  

 
 

Input by the Ministry of Labour and Social Insurance 

Summary 

Page 7 

On page 7 of the Summary, the last paragraph mentions that «Asylum seekers, like all 
other applicants for public assistance, must wait several months for the processing and 
receipt of welfare».  This should be replaced with «Τhe procedure of examining an 
application for the purpose of public assistance is the same for all the applicants in the 
Republic of Cyprus.  When a person is identified as an asylum seeker and an application is 
made for public assistance, the application is examined within a period of a few months.  
It should be noted that special provisions are undertaken for the applications of asylum 
seekers to be examined as soon as possible». 

Employment 

Paragraph 86 

According to the existing policy on employment of foreign workers (third country nationals), 
permission for employment is granted for a specific post, provided that the post cannot be 
filled by nationals or other European citizens.  During the last two years, because of the 
world economic crisis, unemployment has more than doubled compared with the pre-crisis 
period and there is availability of local workers or other European citizens for almost all 
occupations and sectors of the economy.  In order to fight unemployment, government 
introduced a large series of measures, only one of which is the replacement of third 
country workers by Cypriots or EU nationals.  This measure was implemented in such a way 
that no third country national would be sent home before the expiration of his/her 
contract, i.e.usually not before the completion of two years of stay in Cyprus, and very 
often not before the completion of four years.  All measures to fight unemployment were 
equally publicised but the programme for the replacement of third country nationals was 
the least popular among employers. 

Paragraphs 93 and 94 

The Department of Labour Relations of the Ministry of Labour and Social Insurance 
continuously enhances its efforts for improving the working conditions of foreign workers 
as these are stated in the contract of employment, signed by both parties, soon after their 
arrival in Cyprus.  

The contract of employment specifies, among others, working hours, annual leave as well 
as public holidays fully paid. The gross salary stated in the contract of employment for 
foreign workers is the one provided in collective agreements so as to safeguard equal pay. 
Terms of employment of foreign workers in the areas of farming, agriculture, industry and 
commerce are those provided in collective agreements so as to safeguard equal treatment 
between all workers in Cyprus. As far as domestic workers are concerned, terms of 
employment are set by the Ministry of the Interior, since there is no collective agreement 
in force.  

Furthermore, an inspection mechanism has been set up, so that inspections are carried out 
in order to safeguard the enforcement of Equality Law. To accomplish the above target, 
the Ministry of Labour and Social Insurance proceeded with the appointment of 30 
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inspectors that are also responsible for the inspection of workplaces with regards to 
undeclared and illegal work. 

Paragraph 96 

Employment officers undertake an in depth examination of cases of asylum seekers who 
refuse available jobs.  Before considering them as willfully unemployed they give the 
opportunity to both employers and candidates (asylum seekers) to present their case.  

Non-citizens 

Paragraphs 178 and 179 

Paragraph 178, makes reference to welfare benefits obtained by asylum seekers.  More 
specifically it mentions that «………...To obtain welfare benefits, asylum seekers have to 
have a valid address, which is impossible for many who are homeless.  ECRI has also 
learned that, due to chronic under-staffing at the welfare office, it takes an average of 
four months before requests for welfare assistance are processed and received by asylum 
seekers.  This clearly pushes many asylum seekers into finding irregular work for survival». 
Also the ECRI recommends in paragraph 179 that «ECRI urges the authorities to find a way 
to speed up the processing and receipt of welfare assistance so that asylum seekers are 
not pushed towards illegibility».  First it should be mentioned that there are no reported 
cases of homeless asylum seekers.  Furthermore it must be noted that the period to 
examine an application for public assistance is the same for all applicants in the Republic 
of Cyprus.  However special provisions apply in the case of an asylum seeker, by providing 
interim payments while waiting for the application to be examined, in order to cover 
immediate basic needs and accommodation.  After an application for public assistance is 
examined and approved asylum seekers are receiving public assistance on regular 
payments (weekly or monthly). 

Input by the Independent Authority for the Investigation on Allegation and Complaints 
Against the People 

Paragraph 203   

The report comments on the establishment of the Independent Authority for the 
Investigation of Allegations and Complaints Against the Police (IAIACAP) stating that “It 
also has the power to act ex officio and initiate its own investigations.”  

The IAIACAP would like to clarify that in 2009, it initiated the investigation of three cases 
ex officio.  One of these cases involved an 18 year-old from Zimbabwe who alleged that he 
was beaten up by police. This case is mentioned in paragraph 206 of the report. 

Viewpoint of Cyprus Police  

Concerning paragraph 205 of the ECRI report, Cyprus Police wishes to submit the following 
information, comments and clarifications: 

Not all criminal cases, which are filed in Court against members of Cyprus Police, are of a 
serious nature.  Some are and most are not.  For the years 2007-2009, the percentage of 
criminal investigations against members of the police, which were of a serious nature, was 
15%.  For the same period, 47% of the investigated offences were related to traffic/road 
safety issues.   

Criminal Courts are competent to impose criminal sanctions to members of the Police, who 
are found guilty of criminal charges, but are not competent to decide on career-related 
aspects (eg. dismissal, etc).  Such competency rests with internal Police Disciplinary 
Boards, which review the respective disciplinary cases and if they reach a guilty verdict 
they may impose the appropriate sanction, one of which (and the most severe) is dismissal.  
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There is also a series of other disciplinary sanctions (eg. mandatory resignation, demotion, 
delay or withdrawal of annual salary increment, fine, etc).   

There have been cases in which Criminal Courts acquitted members of the Police, and yet 
Police Disciplinary Boards decided to dismiss them from the Police during the respective 
disciplinary procedure.   

Cyprus Police strongly maintain that a criminal conviction of one of their members may not 
automatically lead to a disciplinary dismissal, and alternatively that a criminal acquittal of 
one of their members may not automatically lead to a disciplinary acquittal and that it 
may not automatically prohibit the Police from imposing even the penalty of dismissal.  
Such competency and discretion rests with Police Disciplinary Boards. 

It is highlighted that following the acquittal of a number of police officers, who where 
facing charges related to police misconduct in 2006, by the Assize Court, the Attorney 
General appealed the decision and upon retrial most of the accused were found guilty.  

It is quite unsafe to compare or contrast the number of criminal cases investigated against 
members of the police in a specified period, with the number of police officers dismissed 
by the police or even with the number of officers convicted by the Court in the same 
period.  This is partly attributed to the fact that one case may refer to more than one 
accused person.  Furthermore, in cases where an officer under investigation or under trial 
ceases for any reason (disciplinary or not, or retirement) to be a member of the Police, the 
outcome of any criminal proceedings after the end of his/her career is not imposed on a 
police officer, and therefore it is not counted to the end of the process in the submitted 
data.  The number of cases investigated against members of the police is not comparable 
to the number of officers dismissed from the police in relation to the same cases for the 
same period.  

Cyprus Police consider that the legal and monitoring environment with respect to police 
misconduct is sufficient and that there are sufficient investigative, criminal and 
disciplinary mechanisms and punitive measures and deterrents. 

Input by the Law Office of the Republic 

Paragraph 207 of the ECRI Report Cyprus states:  

“the complete discretion of the Attorney General to prosecute or not criminal cases, 
including those referred by the Independent Authority, could be seen as a weakness in the 
effective implementation of the Independent Authority´s mandate and might ultimately 
undermine its credibility.” 

The above reference seems to misunderstand the criminal justice system in Cyprus. The 
Cypriot criminal justice system makes a distinction between investigation and prosecution. 
Investigation of a possible crime is usually conducted by the police while prosecution is 
always ordered by the Attorney General, who is the only prosecuting authority in Cyprus. 
According to the Constitution the Attorney General can order the prosecution of any crime 
(article 113 (2)) and is the head of the Law Office of the Republic of Cyprus which is an 
independent service (article 112 of the Constitution).  

It has to be stressed that the Independent Authority for the investigations of allegations 
and complaints against the police was established following advice and initiative from the 
Attorney General. Its role is to investigate complaints against the police. The powers of 
the Independent Authority are the same as those of the police when investigating crimes. 
The Independent Authority does not have more or less powers than the police investigators 
have when they investigate crimes. The Independent Authority is no more or less 
independent than the Attorney General. Their difference lies in their different functions 
within the criminal justice system: investigation (Authority), prosecution (Attorney 
General). 
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Input by the Ministry of Foreign Affairs  

As regards paragraph 10, the issue of granting the status of citizenship to children whose 
one parent is a Turkish national, having entered or residing illegally in Cyprus, is directly 
linked to the illegal activity of Turkey, which since the Turkish occupation of Cyprus in 
1974, has systematically pursued a deliberate policy of colonizing the occupied part of 
Cyprus, from which it militarily expelled 170,000 Greek Cypriots.  

Under international law, transfers by an occupying power of its own civilian population 
into the territory it occupies are illegal.  Article 49(6) of the 1949 Fourth Geneva 
Convention stipulates that the “Occupying Power shall not deport or transfer parts of 
its own civilian population into the territory it occupies”. 

In Resolutions 33/15 (1978), 24/30 (1979), 37/253 (1983) et. al. the United Nations 
General Assembly deplored “all unilateral actions that change the demographic structure 
of Cyprus.” 

In its Resolution 4 (XXXII) (27/2/76) the Commission of Human Rights calls on parties to 
refrain from unilateral acts to change the demographic structure of Cyprus and in 
resolution 1987/50 (11.3.1987) the Commission on Human Rights express concern for the 
influx of settlers and calls for respect for the rights and freedoms of the population of 
Cyprus. 

The fact that the occupied part of Cyprus has been subjected to systematic settlement 
from Turkey has been reported on twice by the Council of Europe’s Committee on 
Migration, Refugees and Demography, in 1992 (Rapporteur: A. Cucó, Spain) and in 2003 
(Rapporteur: J. Laakso, Finland).  On 24 June 2003 the Laakso Report led to the adoption 
by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe of Recommendation 1608 wherein, 
having noted the lack of exact figures of Turkish nationals arriving in the occupied part of 
Cyprus, the Assembly inter alia stated the following:   

“5.  In the light of the information available, the Assembly cannot accept the claims 
that the majority of arriving Turkish nationals are seasonal workers or former 
inhabitants who had left the island before 1974. Therefore it condemns the policy of 
“naturalisation” designed to encourage new arrivals which was introduced by the 
Turkish Cypriot administration with the full support of the Government of Turkey. 

6.  The Assembly is convinced that the presence of the settlers constitutes a process of 
hidden colonisation and an additional and important obstacle to a peaceful 
negotiated solution of the Cyprus problem. 

7.  Therefore, the Assembly recommends that the Committee of Ministers: 

 i.  instruct the European Population Committee (CAHP) to conduct a population 
census of the whole island, in co-operation with the authorities concerned, in order 
to replace estimates with reliable data… 

iv. call on Turkey, as well as its Turkish Cypriot subordinate local administration in 
northern Cyprus, to stop the process of colonisation by Turkish settlers…  

v. call on Turkey to comply with the decisions of the European Court of Human Rights 
concerning refugees’ right to property in the occupied part of Cyprus…” 

In their report on Local Democracy in Cyprus to the Chamber of Local Authorities of the 
Council of Europe (10 Nov. 2005), Rapporteurs Dr Ian Micallef (Malta) and Alan Lloyd (UK), 
mention that: “13. …A substantial number of settlers from mainland Turkey have been 
transferred to the occupied area since 1974 and settled in towns and villages from where 
Greek Cypriot displaced persons had been forced to flee….some of the local 
representatives in the area which is not under the control of the government originate 
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from this category of the population which complicates the issue considerably.  Currently, 
from the local representatives of the 28 “municipalities” in that area six are Turkish 
settlers, heading the municipalities which were predominantly inhabited by Greek Cypriots 
prior to 1974…” 

The constant influx into the occupied area of settlers from mainland Turkey, takes place in 
parallel with a continuous outflow of indigenous Turkish Cypriots, who, in 1974, totaled 
about 116,000 i.e. about 18% of Cyprus’s population. Today, Turkish settlers [estimated at 
upwards of 160,000] far outnumber Turkish Cypriots [estimated at 88,700]. In addition, 
stationed in the occupied area are upwards of 45,000 Turkish troops. That is, there are at 
least 200,000 non-Turkish Cypriots, or more than two Turks for every Turkish Cypriot.  

In the light of the above, it should be stressed that each application for granting the status 
of citizenship to children whose one parent is a Turkish national, is examined by the 
Government of the Republic of Cyprus on a case-to-case basis and according to the 
fulfilment of certain criteria, set out by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus.  
All applications fulfilling the criteria have led to the granting of the status of citizenship. 
The applications that were rejected did not conform to the requirements for granting the 
status of citizenship.  

The Ministry of Foreign Affairs disagrees with the view that this practice arouses 
xenophobic feelings, as the great majority of applications have led to the granting of the 
status of citizenship to children whose one parent is a Turkish national. The Ministry of 
Foreign Affairs strongly reiterates that the Government’s policy is not to deny on racial 
grounds citizenship to a child whose one parent is a Turkish national, but rather to protect 
the demographic composition of Cyprus, which Turkey has been illegally altering since 
1974. 

Concerning references in paragraphs 66, 111 and 130, to “northern part of the island”, 
the Government of the Republic of Cyprus would like to indicate that the correct 
terminology used for describing the occupied areas of the Republic of Cyprus is, either 
“occupied areas” or, also according to the terminology used in Protocol 10 of the European 
Union Treaty of Accession (16 April 2003), “areas of the Republic of Cyprus in which the 
Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control”.  

Concerning paragraph 133, and specifically recommendations (iii) and (iv) on promoting 
dialogue and joint activities between Greek Cypriots and Turkish Cypriots and supporting 
civil society in promoting dialogue and reconciliation, which seem to be uncommented in 
the Draft Report, the Government of the Republic of Cyprus would like to bring to your 
attention the fact that the Republic of Cyprus is partly funding the following project: 
“Revitalising the “Dead Zone”. Home for Cooperation: an Educational and Research 
Centre”. The project will last from 2006 to 2011. The aim of the project is the 
creation of a building, located in the buffer zone of Cyprus, which seeks to transform 
the “dead zone” “from a symbol of segregation to a symbol of cooperation”. 

The project aims to provide local people and the civil society with the opportunity of 
having multi-communal contacts, a space for research and education and teacher-training 
seminars. The building will also make available to the public a wealth of resources 
concerning history teaching and information on the communities and religious groups of 
the Republic of Cyprus, including a Multi-communal Museum/Exhibition Centre, Archives 
and a Centre for digitalization. 

The project is being implemented by the inter-communal NGO Association for Historical 
Dialogue and Research (AHDR), which since its foundation in 2003 has enlisted members 
from various ethnic, linguistic, and professional backgrounds. Its Board is comprised of 
Greek Cypriot and Turkish Cypriot educators and historians and, as AHDR’s website 
states, “is a brilliant example of how productive cooperation; creative ideas and respect 
can blossom across the divide”. 
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As regards paragraph 139, the Government of the Republic of Cyprus would like to recall 
the fact that since 2003 when there has been a partial lifting of movement restrictions 
between the occupied and the free areas of Cyprus, there has been almost no incidence of 
hostility and discrimination between Greek Cypriots and Turkish Cypriots. Such incidents 
have been isolated, and have been condemned by the Government of the Republic of 
Cyprus. Furthermore, all necessary measures were taken in order to bring to justice the 
people responsible for these actions. 

Regarding paragraphs 132-139, the Government of the Republic of Cyprus would like to 
mention that the Government’s policy toward the Turkish Cypriot community has been 
supportive toward economic development and that Turkish Cypriots have been treated 
equally, with no discrimination whatsoever. 

In particular, since the accession of Cyprus in the European Union, Turkish Cypriots, as 
citizens and holders of passports and other official documents of the Republic of Cyprus 
can study, move, work and settle freely in all EU member states and enjoy those benefits 
afforded to EU citizens, including diplomatic and consular protection in third countries, 
despite the fact that the acquis communautaire is currently suspended in the occupied 
areas because the Government does not exercise effective control in these areas.  

In addition, it is underlined that since the partial lifting of movement restrictions on 
movement by the Turkish army in 2003, and in accordance with Green Line Regulation 
(Council Regulation (EC) No 866/2004) of 29.4.2004., the Turkish Cypriots have been 
allowed to trade goods to the free areas of the Republic of Cyprus and export their goods 
to other countries. This has resulted in the further strengthening of the Turkish Cypriot 
community’s economic development. Additionally, the Financial Aid Regulation (Council 
Regulation (EC) No 389/2006), on the basis of a proposal by the Government of the 
Republic of Cyprus, has allocated the sum of €259 million to the Turkish Cypriot community, 
to facilitate the reunification of Cyprus by encouraging the economic development of the 
Turkish Cypriot community with particular emphasis on the economic integration and on 
improving contacts between the two communities and with the EU.  

Moreover, the Government of the Republic of Cyprus believing that the economic 
development and the welfare of the Turkish Cypriot community is better served through 
the economic integration of the two communities in a reunified Cyprus and 
notwithstanding the obvious difficulties stemming from the fact that the vast majority of 
Turkish Cypriots reside in the areas not under the effective control of the Government of 
the Republic of Cyprus, the Government has implemented a series of specific measures for 
the economic development of the Turkish Cypriot community. These measures, the cost of 
which has risen to more than $200 million in the last five years, include free access to 
public hospitals, social insurance and support, administrative issues, reparation of mosques 
in the Government-controlled areas, as well as agricultural and educational financial help.  

A table on the financial aid that has been given to Turkish Cypriots for the years 2004-2008, 
on each sector, follows: 

See Annex  



65 

              Annex  

FINANCIAL AID TO THE TURKISH - CYPRIOT COMMUNITY, 2004 - 2008 

Cost of Expenditure 
No  Category Sub- categories 

2004 (€) 2005 (€) 2006 (€) 2007 (€) 2008 (€) 

Total 2004-
2008 

Public Medical Centres 4.016.522,00 3.457.441,00 3.189.363,00 3.726.402,00 2.490.207,00 16.879.935,00 

Cancer Treatment Centre of 
Bank of Cyprus 

679.822,00 556.738,00 420.556,00 766.895,00 1.681.392,00 4.105.403,00 

Institute of Neurology & 
Genetics 

69.578,00 67.647,00 56.939,00 72.654,00 145.325,00 412.143,00 

Patients traveling abroad / 
Heard Surgery Centres in 

Cyprus 
300.280,00 27.240,00 36.026,00 179.403,00 0,00 542.949,00 

Cost subsidies paid for 

kidney transplantation 
66.635,00 143.523,00 281.919,00 102.516,00 88.848,00 683.441,00 

1 Health 

Total Annual Cost 5.132.837,00 4.252.589,00 3.984.803,00 4.847.870,00 4.405.772,00 22.623.871,00 

Governmental contribution 
for T/c salaries  

1.147.416,42 1.286.576,89 1.399.358,25 1.489.092,29 1.542.458,00 6.864.901,85 

Pensions/Benefits /Aid 
Schemes from the Social 

Security services 
17.052.216,57 19.036.569,20 19.857.350,57 20.383.545,14 21.537.266,00 97.866.947,48 

Department of 
Labour/Department for 

Social Inclusion for  people 
with disabilities 

4.397,94 3.374,49 6.938,63 7.053,11 8.465,40 30.229,57 

Social Welfare Services 436.477,62 678.547,14 730.148,61 748.162,40 1.087.445,90 3.680.781,67 

Lump sum payment 0,00 1.908.207,10 4.615.766,29 1.233.934,87 1.694.763,00 9.452.671,26 

2 
Social security and 
Social benefits 

 
Total Annual Cost 

 

18.640.508,5
5 

22.913.274,8
2 

26.609.562,3
5 

23.861.787,8
1 

25.870.398,30 
117.895.531,8

3 
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FINANCIAL AID TO THE TURKISH - CYPRIOT COMMUNITY, 2004 - 2008 

Cost of Expenditure 
No  Category Sub- categories 

2004 (€) 2005 (€) 2006 (€) 2007 (€) 2008 (€) 

Total 2004-
2008 

Tuition sponsorship for 
students 

11.960,21 17.086,01 23.920,42 46.132,24 20.503,20 119.602,08 

Child benefits 218.256,75 188.443,36 181.870,37 274.628,64 238.926,88 1.102.126,00 3 
Grants and Benefits 

Service 

Total Annual Cost 230.216,96 205.529,37 205.790,79 320.760,88 259.430,08 1.221.728,08 

Repair/ Maintenance of 
muslim mosques, ancient 

monuments και cemeteries 
584.795,00 482.885,00 405.021,00 410.098,00 285.326,00 2.168.125,00 

Repair of T/c houses 45.795,00 299.860,00 279.891,00 180.538,00 224.516,00 1.030.600,00 

Maintenance of Immigration 
Reception Centres 

122.585,00 6.814,00 13.748,00 4.331,00 7.586,00 155.064,00 

Expenses in terms of wages 

and services (interpreters 

etc.) 

        137.508,44   

“Green Line” crossing points         389.376,26   

Cyprus Broadcasting 
Corporation (PIK) 

      443.817,77 602.129,00   

4 

Ministry of Interior 
administrative cost 

for issuing 
certificates and 
cost for T/c 
property 

management 

Total Annual Cost 1.456.804,85 1.609.359,04 1.247.075,73 1.504.022,05 1.646.441,70 7.463.703,37 

Domestic water supply to 
the T/c in the occupied 

areas 
1.431.126,28 1.870.351,32 1.949.939,69 2.147.071,29 1.632.054,00 9.030.542,58 5 Agriculture 

Maintenance of dams and  
irrigation systems in the 

occupied areas 
15.437,21 34.788,83 15.377,41 0,00 40.488,00 106.091,45 
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FINANCIAL AID TO THE TURKISH - CYPRIOT COMMUNITY, 2004 - 2008 

Cost of Expenditure 
No  Category Sub- categories 

2004 (€) 2005 (€) 2006 (€) 2007 (€) 2008 (€) 

Total 2004-
2008 

Veterinary Services 
(concerns T/c  who live in 

the areas in which the 
Government of the Republic 

of Cyprus 
exercises effective control) 

12.942,66 9.909,89 6.714,80 2.100,00 4.320,00 35.987,35 

Department of Agriculture 
(concerns T/c  who live in 

the areas in which the 
Government of the Republic 

of Cyprus 
exercises effective control)   

70.425,13 0,00 0,00 4.234,00 0,00 74.659,13 

Total Annual Cost 1.529.931,28 1.915.050,04 1.972.031,90 2.153.405,29 1.676.862,00 9.247.280,51 

Tuition fees for T/c  who 
live in the areas in which 
the Government of the 

Republic of Cyprus 
exercises effective control 

272.373,28 256.290,21 325.719,23 314.669,71 312.915,22 1.481.967,65 

Tuition fees for T/c who 
live in the occupied areas 

and other expenses 
29.449,45 98.394,94 130.451,72 130.579,86 123.091,76 511.967,73 

Training Centres, 
Government owned Training 

Institutes and cost of 
education in public schools  

399.096,83 526.163,81 476.535,78 367.279,26 350.198,93 2.119.274,61 

6 Education 

Subsidies for cost of bi-

communal cultural events 

and programmes 

0,00 0,00 169.535,98 44.676,51 23.921,00 238.133,49 
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FINANCIAL AID TO THE TURKISH - CYPRIOT COMMUNITY, 2004 - 2008 

Cost of Expenditure 
No  Category Sub- categories 

2004 (€) 2005 (€) 2006 (€) 2007 (€) 2008 (€) 

Total 2004-
2008 

Total Annual Cost 700.919,56 880.848,96 1.102.242,71 857.205,34 810.126,91 4.351.343,48 

7 Electricity Total Annual Cost 562.129,87 625.348,13 808.168,48 866.260,93 1.354.000,00 4.215.907,41 

Upgrading the mobile phone 
network so as to expand the 
coverage (to an extent)  to 

the occupied areas   

256.290,22 0,00 0,00 0,00 0,00 256.290,22 

8 Telecommunications 
 

Total Annual Cost 256.290,22 0,00 0,00 0,00 0,00 256.290,22 

Cost of salaries for 9 
employees at the “Green 

Line” crossing points 
0,00 0,00 0,00 0,00 430.720,00 430.720,00 

Cost of overtime work 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359.647,00 1.359.647,00 

Infrastructure cost and 
functional cost 

0,00 0,00 0,00 0,00 24.516,00 24.516,00 

9 Customs 

Total Annual Cost 0,00 0,00 0,00 0,00 1.814.883,00 1.814.883,00 

  Grand Total   
28.509.638,2

9 
32.401.999,3

6 
35.929.674,9

6 
34.411.312,3

0 
37.837.913,99 

169.090.538,9
0 

 
 



 



 

 

 


