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Περιγραφή Παραπόνου  

 

[1] Η εταιρεία XXX μου υπέβαλε παράπονο εκ μέρους της κ. XXXXX κατά του 

Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) και του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

 

Tο παράπονο αφορά στη μη έγκριση αίτησης που υπέβαλε η κ. XXXXX τον 

Ιούλιο του 2020, για να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με 

πολιτογράφηση, και την παράλειψη της αρμόδιας αρχής να επανεξετάσει την 

περίπτωσή της στη βάση σχετικής νομολογίας και του ιστορικού παραμονής 

της στην Κύπρο. 

 

 

[2] Η αίτηση απορρίφθηκε με σχετική επιστολή  του ΤΑΠΜ ημερ. 18/1/2021, στην 

οποία αναφέρθηκαν στην κ. XXXXX τα ακόλουθα:  

 

«…. η αίτηση σας τέθηκε ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και εξετάστηκε με τη 

δέουσα προσοχή αλλά δεν κατέστη δυνατό να εγκριθεί καθότι διαπιστώθηκε ότι δεν 

πληροίτε τα τυπικά προσόντα για πολιτογράφηση όπως καθορίζονται από την 

παράγραφο 1(β) του Τρίτου Πίνακα του άρθρου 111 του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου  Ν.141(Ι)2002. Συγκεκριμένα, επειδή κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησή σας για πολιτογράφηση είχατε συμπληρώσει μόνο 4 χρόνια, 5 μήνες και 19 

μέρες νόμιμης παραμονής στη Δημοκρατία.  
 

Περαιτέρω, σας ενημερώνω ότι αν επιθυμείτε μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου 

αίτηση για απόκτηση της υπηκοότητας, εφόσον θεωρείτε ότι επί του παρόντος 

πληροίτε τα τυπικά προσόντα για πολιτογράφηση. …..………….»  

 
 

[3]  Μαζί με το παράπονο μου διαβιβάστηκαν και αριθμός άλλων σχετικών με την 

υπόθεση εγγράφων/επιστολών, όπως επιστολή της XXX στον Υπουργό 

Εσωτερικών ημερ. 21/1/2021, επιστολές της ίδιας της κ. XXXXX στον Υπουργό 

Εσωτερικών, ημερ. 15/1/2020, και  στο ΤΑΠΜ ημερ. 24/8/2020, καθώς και 

προγενέστερη αλληλογραφία που είχε ο πατέρα της παραπονούμενης (XXXX) 

με την αρμόδια αρχή. 

   
 

[4] Στο παράπονο υποστηρίχθηκαν συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 

 

1) H κ. XXXXX είναι 28 ετών, έχει Ουκρανική υπηκοότητα και ζει στην Κύπρο 

τα τελευταία 15 χρόνια με την οικογένειά της.  
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2) Έχει φοιτήσει σε δημόσιο Γυμνάσιο και Λύκειο στην Κύπρο και, στη 

συνέχεια, σε κυπριακό ιδιωτικό κολλέγιο.  

 

3) Σήμερα εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία και είναι παντρεμένη με κύπριο 

πολίτη, με τον οποίο ζουν σε ιδιόκτητη κατοικία στη Λεμεσό.  

 

4) Μιλά πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, έχει κύπριους φίλους και είναι 

πλήρως ενταγμένη στην κυπριακή κοινωνία. 

 

5) Η αίτηση που υπέβαλε για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας 

απορρίφθηκε από το ΤΑΠΜ, επειδή, όπως της αναφέρθηκε, κατά την 

υποβολή της αίτησής της, δεν είχε συμπληρώσει νόμιμη παραμονή εφτά 

χρόνων στην Κύπρο, όπως καθορίζει η περί αρχείου πληθυσμού 

νομοθεσία.  

 

6) Ωστόσο, η παραπονούμενη ζει στην Κύπρο από τα 13 της χρόνια και, όταν 

ήταν ανήλικη, βρισκόταν υπό την κηδεμονία και φροντίδα του πατέρα της 

που ήταν κάτοικος Κύπρου.  Κατά την περίοδο αυτή, δε, ο πατέρας της, με 

επιστολές του προς τον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών, ζητούσε, και 

λάμβανε, εγκρίσεις για ετήσια ανανέωση των αδειών παραμονής του 

ιδίου και της οικογένειάς του. Επίσης, λάμβανε άδειες από το Τμήμα 

Εργασίας για να εργαστεί στην Κύπρο σε ιδιωτική εταιρεία ως 

ελαιοχρωματιστής. (Σχετικές επιστολές από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 

μου διαβιβάστηκαν με το παράπονο). 

 

7) Σε κάποιες περιπτώσεις, ο πατέρας της παραπονούμενης δεν είχε 

απευθυνθεί στο ΤΑΠΜ για να λάβει/ανανεώσει και τυπικά την άδεια 

παραμονής  της οικογένειας, στη βάση των εγκρίσεων που έλαβε από τον 

Υπουργό Εσωτερικών, ενώ σε άλλες,  στις οποίες απευθύνθηκε, υπήρξε 

πολύμηνη καθυστέρηση να εκδοθεί η έντυπη άδεια παραμονής.  

 

8) Το ΤΑΠΜ εσφαλμένα υπολόγισε τη συνολική διάρκεια «νόμιμης» 

παραμονής που είχε η κ. XXXXX στην Κύπρο κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησή της για πολιτογράφηση.  Συγκεκριμένα, χωρίς 

επαρκή έρευνα, το Τμήμα δεν φαίνεται έλαβε υπόψη του, ως όφειλε, 

όλα τα χρονικά διαστήματα που ο Υπουργός Εσωτερικών, με 

διαδοχικές αποφάσεις του, ενέκρινε την ανανέωση της άδειας 

παραμονής της οικογένειας, (ανεξαρτήτως του κατά πόσο ακολούθησε ή 

όχι και η τυπική έκδοσης άδεια παραμονής). 
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[5] Με σχετική επιστολή της στον Υπουργό Εσωτερικών  ημερ. 21/1/2021, η 

εταιρεία XXX είχε ζητήσει όπως το αίτημα της κ. XXXXX για πολιτογράφηση 

επανεξεταστεί και εγκριθεί, στη βάση, μεταξύ άλλων, θέσεων που 

διατυπώθηκαν σε  προηγούμενη συστημική Τοποθέτηση του Γραφείου μου (σε 

σχέση με το θεσμικό πλαίσιο παραχώρησης της κυπριακής ιθαγένειας)1, καθώς 

και σε σχετική νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου η οποία καταγράφηκε 

στην εν λόγω Τοποθέτηση.   

 

Ειδικότερη αναφορά έγινε στις θέσεις που διατύπωσε  το Ανώτατο Δικαστήριο 

στην Υπόθεση με αρ. 1408/2010, ότι «το ζήτημα της παρανόμου διαμονής» σε 

αιτήσεις υπηκοότητας θα πρέπει να επανεξετασθεί υπό το φως της θέσης του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Ergat v. Stadt Ulm, «ότι 

η μη κατοχή άδειας διαμονής του .. αιτητή για ορισμένα βραχέα χρονικά 

διαστήματα δεν είχε καμία σημασία, εφόσον οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους δεν αμφισβήτησαν για το λόγο αυτό τη νομιμότητα της διαμονής στο 

εθνικό έδαφος, αλλά αντιθέτως του χορηγούσαν κάθε φορά και νέα άδεια 

διαμονής». (βλ. Παρ. [12]) 
 

 

Διερεύνηση Παραπόνου  

 

[6] Στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης, με επιστολή μου ημερομηνίας 

1/3/2021 ενημέρωσα τον τότε Αναπληρωτή Διευθυντή του ΤΑΠΜ και τον Γενικό 

Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών για τη περίπτωση της κ. XXXXX και 

ζήτησα να έχω τα σχόλια και τις απόψεις τους σε σχέση με όσα 

υποστηρίχθηκαν στο παράπονο.   Τους παρακάλεσα επίσης όπως: 

 

- Προχωρήσουν σε επανεξέταση της περίπτωσης, στα πλαίσια της 

νομοθεσίας και της σχετικής νομολογίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 

τις ιδιαίτερες προσωπικές περιστάσεις της παραπονούμενης και τον 

μεγάλο βαθμό ένταξής της στην κυπριακή κοινωνία, και, 

 

- Σε περίπτωση που κρίνουν ότι η θετική επανεξέταση της αίτησης δεν είναι 

δυνατή, να με πληροφορήσουν για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο  

υπολογίστηκε, στα πλαίσια εξέτασης της αίτησής της για υπηκοότητα,  η 

διάρκεια της προηγούμενης νόμιμης παραμονή της κ. XXXXX στην Κύπρο. 

 
 

 
1 Βλ. Παράγραφο [12] 
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[7]  Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, και παρά την αποστολή σχετικής υπενθυμητικής 

επιστολής2, δεν έλαβα τα σχόλια και απόψεις της εμπλεκόμενης αρχής σε 

σχέση με το παράπονο της κ. XXXXX. 

 
 

[8] Σε επικοινωνία που είχε, στις 26/5/2022, Λειτουργός του Γραφείου μου με 

στέλεχος της εταιρείας XXX πληροφορήθηκε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε 

ανταπόκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση  με το αίτημα (που και 

οι ίδιοι υπέβαλαν) για επανεξέταση της αίτησης της παραπονούμενης, υπό το 

φως της σχετικής νομολογίας και του ιστορικού παραμονής της στην Κύπρο.   

 

Το γεγονός της μη επανεξέτασης της αίτησης από την αρμόδια αρχή 

επιβεβαίωσε και η ίδια η κ. XXXXX σε Λειτουργό του Γραφείου μου που 

επικοινώνησε μαζί της στις 10/6/2022. 

 

 

Νομικό και Νομολογιακό Πλαίσιο 

 
 

[9] Τα κριτήρια που πρέπει να κατέχει ένα πρόσωπο για να αιτηθεί την κυπριακή 

ιθαγένεια δυνάμει «πολιτογράφησης», καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 

111 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 (Ν.141(Ι)/2002), ως ο νόμος 

τροποποιήθηκε. 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νόμο, ο αιτητής πρέπει: να έχει συμπληρώσει, 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,  5 ή 7 χρόνια νόμιμης διαμονής 

στην Κύπρο (ανάλογα με το καθεστώς παραμονής του), να είναι «καλού 

χαρακτήρα» και να «έχει πρόθεση, σε περίπτωση χορήγησης σ’ αυτόν 

πιστοποιητικού (πολιτογράφησης)… να διαμένει στη Δημοκρατία…»3 . 

 

 
2 Υπενθυμητική επιστολή ημερ. 9/7/2021 
3 ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 111) - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:   «1.…τα προσόντα για 

πολιτογράφηση αλλοδαπού που αιτείται τέτοια πολιτογράφηση, είναι τα ακόλουθα: 
(α) Διαμονή στη Δημοκρατία για όλο το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων 12 μηνών από την 
ημερομηνία της αίτησης, και 
(β) κατά τη διάρκεια των αμέσως προηγούμενων από το πιο πάνω αναφερόμενο δωδεκάμηνο χρονικό 
διάστημα 7 ετών …διέμενε στη Δημοκρατία… για χρονικά διαστήματα που αθροισμένα να μην είναι 
λιγότερα των τεσσάρων ετών: Νοείται ότι οι φοιτητές, επισκέπτες και αυτοεργοδοτούμενοι, καθώς και 
..οικιακοί βοηθοί,…και οι εργαζόμενοι σε Κύπριους ή ξένους εργοδότες ή σε υπεράκτιες εταιρείες, που 
διαμένουν στη Δημοκρατία αποκλειστικά με σκοπό την εργασία, … πρέπει, κατά τη διάρκεια των αμέσως 
προηγούμενων τουλάχιστον 7 ετών να συγκεντρώνουν συνολική διαμονή στη Δημοκρατία τουλάχιστον 7 
ετών, από την οποία το 1 έτος αμέσως πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους η διαμονή του να 
είναι συνεχής, 
(γ) είναι καλού χαρακτήρα, και 
(δ) έχει πρόθεση σε περίπτωση χορήγησης σ' αυτόν πιστοποιητικού.. να διαμένει στη Δημοκρατία..» 
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[10] Στα πλαίσια διερεύνησης άλλων υποθέσεων που αφορούσαν τον χειρισμό 

αιτημάτων για πολιτογράφηση, έχω διαπιστώσει, και αναφέρει/σημειώσει, σε 

σχετικές παρεμβάσεις μου ότι:  

 

- Nομολογιακά, τα πιο πάνω κριτήρια που καθορίζονται στον Νόμο, 

αποτελούν προϋποθέσεις για να έχει ένα πρόσωπο τη δυνατότητα 

υποβολής αίτησης, παρά προϋποθέσεις πολιτογράφησής του. 
 

- Τόσο το Ανώτατο Δικαστήριο, όσο και πιο πρόσφατα το Διοικητικό 

Δικαστήριο, μέσα από τη νομολογία τους, έχουν αναγνωρίσει και άλλα 

κριτήρια που «επιβάλλεται» να αξιολογούνται κατά την εξέταση αιτημάτων 

για πολιτογράφηση, όπως «η δυνατότητα ενσωμάτωσης του (αιτητή) στο 

κυπριακό περιβάλλον, η ειλικρινής επιθυμία να καταστεί Κύπριος πολίτης, 

η ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας, οι γνώσεις του για τον 

κυπριακό πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και η εν γένει συμμετοχή του 

στον ντόπιο τρόπο ζωής».4 
 

- Παρόλο που τα θέματα παραχώρησης ιθαγενειών θεωρούνται ότι 

ανάγονται στην κυρίαρχη αρμοδιότητα ενός κράτους και, σε θεσμικό 

επίπεδο, αναγνωρίζεται στις αρμόδιες πολιτειακές αρχές διευρυμένη 

εξουσία χειρισμού, σε αρκετές περιπτώσεις, τα εθνικά Δικαστήρια έχουν 

κάνει παρεμβάσεις στον τρόπο που ασκήθηκε η διακριτική εξουσία της 

διοίκησης, ακυρώνοντας, στα πλαίσια της αναθεωρητικής τους 

δικαιοδοσίας, αποφάσεις για απόρριψη αιτήσεων για υπηκοότητα. Οι εν 

λόγω Δικαστικές αποφάσεις εστιάστηκαν στη νομιμότητα των αποφάσεων 

της Διοίκησης, κυρίως σε σχέση με την επάρκεια της έρευνας που έγινε 

ή/και την αιτιολόγηση που δόθηκε ή/και την μη εξαγωγή μη εύλογων 

συμπερασμάτων ή/και τη μη συνεκτίμηση όλων των στοιχείων ή/και ακόμη 

την ύπαρξη πλάνης περί τα πράγματα5.    

 
 

[11] Πράγματι, η Απόφαση του Ανώτατου Δικαστήριου στην Υπόθεση με αρ. 

1408/2010, στην οποία αναφέρθηκε η εταιρεία XXX, είναι σχετική με τον τρόπο 

υπολογισμού της προηγούμενης «νόμιμης παραμονής» ατόμων που αιτούνται 

την κυπριακή υπηκοότητα και έχουν μικρά διαστήματα παραμονής χωρίς εν 

ισχύ άδεια από τις μεταναστευτικές αρχές. 

 

 

 
4 Π.χ. Υπόθεση Bigvand v. Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 1178/2008 (ημερ.12/11/2009) και 
Υπόθεση με Αρ. 467/2010 (ημερ. 7/87/2014) 
5 Π.χ. Υποθέσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου με αριθμούς 1492/2006, 390/2011 και  
490/2011και Υποθέσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου με αριθμούς 616/2015, 149/2016. 
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[12] Στη εν λόγω Απόφαση είχαμε αναφερθεί εκτενώς σε προαναφερόμενη 

συστημική Τοποθέτησης που υποβάλαμε το Νοέμβριο του 20166, στην οποία 

σημειώσαμε τα ακόλουθα: 

 

«(Tο) Ανώτατο Δικαστήριο, με την Απόφασή του στην Υπόθεση με αρ. 

1408/2010, έκρινε, τον Οκτώβριο του 2012, ότι ο νόμος δεν αποκλείει, άνευ 

ετέρου, την εγγραφή συζύγων Κυπρίων που έζησαν στην Κύπρο για κάποια 

περίοδο χωρίς άδεια παραμονής.  
 

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο ανέφερε ότι «το ζήτημα της παρανόμου διαμονής θα 

πρέπει να επανεξετασθεί ενδεχομένως υπό το φως της απόφασης του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Ergat v. Stadt Ulm, όπου κρίθηκε ότι η μη 

κατοχή άδειας διαμονής του εκεί αιτητή για ορισμένα βραχέα χρονικά 

διαστήματα δεν είχε καμία σημασία, εφόσον οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους δεν αμφισβήτησαν για το λόγο αυτό τη νομιμότητα της διαμονής 

στο εθνικό έδαφος, αλλά αντιθέτως του χορηγούσαν κάθε φορά και νέα 

άδεια διαμονής». Ακόμη, το Ανώτατο Δικαστήριο υποστήριξε ότι «η διοίκηση 

δεν μπορεί αντιφατικά και ενάντια στη χρηστή διοίκηση να θεωρεί 

παράνομες περιόδους εκείνες που εκ των υστέρων καλύφθηκαν από 

ανανέωση των αδειών προσωρινής παραμονής. ……….. 
 

Η έννοια επομένως του «παραμένει παράνομα στη Δημοκρατία», … πρέπει να 

προσδιοριστεί υπό το φως αυτό, έστω και αν η αίτηση αφορά πολιτογράφηση 

αλλοδαπού». Δεν μπορεί, επίσης, κατά το Δικαστήριο, «η άρνηση να συναρτάται, 

ανεπιεικώς, με περιόδους απομακρυσμένες στο χρόνο σε σχέση με το χρόνο 

υποβολής της αίτησης και ενώ στο μεσοδιάστημα ο αλλοδαπός να ήταν κατά τα άλλα 

υπόδειγμα νομιμότητας». Για τους πιο πάνω λόγους, το Δικαστήριο έκρινε υπέρ 

της αιτήτριας και ακύρωσε την προσβαλλόμενη πράξη. 

 

Τις πιο πάνω θέσεις υιοθέτησε το Ανώτατο Δικαστήριο και το Μάιο του 2013, 

στην Απόφαση του για την Υπόθεση με αρ. 425/2011. Πρόσθεσε μάλιστα ότι, 

τουλάχιστον για την περίπτωση που εξέτασε, «η απόρριψη της αίτησης για 

πολιτογράφηση …βασίστηκε σε απομακρυσμένη περίοδο παραμονής του (αιτητή), 

χωρίς να εξεταστούν τα ιδιαίτερα περιστατικά εκείνης της περιόδου και παρά την κατά 

τα λοιπά πολυετή νόμιμη διαμονή του στην Κύπρο και την τέλεση γάμου με Κύπρια».» 

 
 

[13] Η Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προαναφερόμενη 

υπόθεση Ergat v. Stadt Ulm, αφορούσε την περίπτωση Τούρκου υπηκόου στον 

 
6 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως, ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

αναφορικά με το θέμα της απόκτησης της κυπριακής ιθαγένειας - Κοινωνική διάσταση, θεσμικό 
πλαίσιο, διαδικασίες, προβλήματα, καλές πρακτικές, εισηγήσεις (Δράση 11/2016, 16/11,  2016). 
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οποίο, το 1975, δόθηκε άδεια να έλθει στη Γερμανία, για να ζήσει με τους γονείς 

του οι οποίοι εργάζονταν ήδη εκεί.  Αυτούσια, η σχετική  αιτιολογική σκέψη του 

Δικαστηρίου στην Απόφαση που έλαβε για την Υπόθεση τον Μάρτιο του 20007, 

ήταν η εξής: 
 

«Το γεγονός ότι ο S. Ergat ζήτησε τρεις φορές, στο διάστημα μεταξύ 1985 και 1989, 

την παράταση της ισχύος της προσωρινής άδειάς του διαμονής μετά τη λήξη της ισχύος 

της, πράγμα που σημαίνει ότι δεν κατείχε ισχύουσα άδεια διαμονής για ορισμένα 

βραχέα χρονικά διαστήματα, δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, καμία σημασία συναφώς, 

εφόσον οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δεν αμφισβήτησαν για τον 

λόγο αυτό τη νομιμότητα της διαμονής του ενδιαφερομένου στο εθνικό έδαφος, αλλά, 

αντιθέτως, του χορηγούσαν κάθε φορά νέα άδεια διαμονής.» (Αιτιολογική σκέψη 29) 

 

Επιπρόσθετα, στην εν λόγω Απόφασή του, το Δικαστήριο σημείωσε και τα 

παρακάτω:  

 

• «… η χορήγηση άδειας διαμονής δεν συνιστά το θεμέλιο του δικαιώματος 

διαμονής, … ανεξάρτητα από το αν οι αρχές του κράτους μέλους υποδοχής 

χορηγούν το συγκεκριμένο αυτό έγγραφο, το οποίο απλώς πιστοποιεί την ύπαρξη 

του εν λόγω δικαιώματος. 
 

• «… κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η άδεια διαμονής δεν έχει, όσον αφορά 

την παροχή του δικαιώματος διαμονής, παρά μόνο αναγνωριστική και αποδεικτική 

αξία». 
 

• «Κατά συνέπεια, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ίσχυε πλέον η άδεια 

διαμονής του S. Ergat δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί από τις αρχές 

του κράτους μέλους υποδοχής ως περίοδος μη νόμιμης διαμονής ή κατοικίας, η 

οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος διαμονής ….» 

 

 

Γενικές Διαπιστώσεις/Θέσεις 

 

[14] Ενόψει τη παράλειψης της αρμόδια αρχής να συνδράμει την ερευνά μου και να 

μου παραθέσει, τις πληροφορίες που ζήτησα για την υπόθεση, προχώρησα 

στη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης στη βάση των θέσεων, επιστολών και 

άλλων εγγράφων, που τέθηκαν υπόψη μας με το παράπονο.  

 
 
 

 
7https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=F94F10E5601A3A833E9A48ADD0877B96?text=&d

ocid=45056&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5617122  

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=F94F10E5601A3A833E9A48ADD0877B96?text=&docid=45056&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5617122
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=F94F10E5601A3A833E9A48ADD0877B96?text=&docid=45056&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5617122
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[15] Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που μου διαβιβάστηκαν: 

 

15.1 Η παραπονούμενη ήρθε νόμιμα στην Κύπρο σε ηλικία 13 ετών, και, 

έκτοτε, έχει εδραιώσει εδώ τη ζωή της τόσο σε επαγγελματικό όσο και 

προσωπικό επίπεδο. 

 

15.2  Ο πατέρας της παραπονούμενης κ. XXXX, κατά την περίοδο που αυτή 

βρισκόταν υπό την κηδεμονία του, είχε εν ισχύ άδειες παραμονής, 

τουλάχιστον, για τις εξής χρονικές περιόδους: 9/4/2009 – 11/1/2010, 

18/6/2010 – 11/01/2011, 7/6/2011 – 11/1/2012, 3/1/2013 – 20/8/2013. 

 

15.3  Οι άδειες παραμονής φαίνεται να παραχωρούνταν στην βάση γραπτών 

εγκρίσεων που λάμβανε ο πατέρας της παραπονούμενης από τον 

εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών για ετήσια ανανέωση των αδειών 

παραμονής του ιδίου και της οικογένειάς του.  

 

 Σχετικές με τις εγκρίσεις αυτές, βάσει των στοιχείων που μου 

διαβιβάστηκαν, ήταν οι επιστολές του Γενικού Διευθυντή του 

Υπουργείου Εσωτερικών με ημερομηνίες 9/2/2011, 4/3/2012, 20/9/2012, 

17/4/2014 και 25/11/20158, καθώς  και επιστολή Διευθυντή του ΤΑΠΜ 

με ημερ. 29/4/2015. 

 

15.4 Παράλληλα,  κατά τον ουσιώδη χρόνο, ο  πατέρας της παραπονούμενης 

αιτείτο, και λάμβανε, άδειες/εγκρίσεις από το Τμήμα Εργασίας για να 

εργαστεί στην Κύπρο σε ιδιωτική εταιρεία ως ελαιοχρωματιστής.  

 

Το γεγονός αυτό πιστοποιείται με επιστολές Τμήματος Εργασίας με 

ημερ. 29/11/2012, 21/2/2013, 4/7/2014 και 3/4/2015, αντίγραφα των 

οποίων μας διαβιβάστηκαν με το παράπονο. 

 

15.5  Σε κάποιες από τις περιπτώσεις που οι γονείς της παραπονούμενης 

έλαβαν έγκριση από τον αρμόδιο Υπουργό για να ανανεώσουν την άδεια 

 
8 Ενδεικτική είναι η επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου ημερ. 25/11/2015, στην 
οποία, σε σχέση με την περίπτωση του κ. XXXX..», ανέφερε τα εξής ότι: 
 
«.. Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την ανανέωση της άδειας προσωρινής  παραμονής του   πιο πάνω 
αλλοδαπού για ένα χρόνο με την προϋπόθεση να εξεύρει εργασία σε δικαιούχο εργοδότη και να εξασφαλίσει 
σφραγισμένο συμβόλαιο από το Τμήμα Εργασίας. 
 
Παράλληλα ο Υπουργός ενέκρινε την ανανέωση της άδειας παραμονής ως επισκέπτριας για τη σύζυγο .. XXXXX 
και τη θυγατέρα του XXXXXX για ένα χρόνο. 
 
Η παρούσα δεν αποτελεί την αιτούμενη άδεια για αυτό .. απευθυνθείτε στο Επαρχιακό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας 
Αλλοδαπών κα Μετανάστευσης, για να υποβάλετε τη σχετική αίτηση συνοδευμένη από όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά… ». 
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παραμονής τους, στην πράξη αντιμετώπισαν δυσκολίες να 

εξασφαλίσουν και έντυπη άδειες διαμονής από το ΤΑΠΜ. 

 

15.6  Τον Μάρτιο του 2016 η κ.  XXXXX παντρεύτηκε με κύπριο πολίτη και 

έκτοτε της παραχωρούνται, ανελλιπώς, ετήσιες άδειες παραμονής για 

εργασία, ως σύζυγος κύπριου πολίτη. Μετά τον γάμο της, εργάστηκε για 

κάποιο χρονικό διάστημα στο κατάστημα που διατηρεί ο σύζυγός της και 

από το 2018 μέχρι σήμερα εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία 

 

 

[16] Στη βάση των στοιχείων που η ίδια η παραπονούμενη κατέχει, έχει υπολογίσει 

ότι η συνολική διάρκεια της νόμιμης παραμονής της στην Κύπρο κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής της για πολιτογράφηση, ήταν 7 χρόνια, 9 

μήνες και 7 μέρες.  

 

 

Συμπεράσματα/Θέσεις/Εισηγήσεις 

 
 

 

[17] Βασική θέση του παραπόνου, ήταν ότι στην περίπτωση της παραπονούμενης 

δεν υπολογίσθηκε ορθά, για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής της για 

πολιτογράφηση, η συνολική διάρκεια «νόμιμης» παραμονής της Κύπρο πριν 

την υποβολής του αιτήματος, και, ειδικότερα, τα χρονικά διαστήματα που ο 

Υπουργός Εσωτερικών, με διαδοχικές αποφάσεις του, ενέκρινε την ανανέωση 

της άδειας παραμονής της οικογένειας για διάστημα ενός έτους κάθε φορά. 

 

 

[18] Όπως επεξηγώ στις παραγράφους [11] μέχρι [13], η νομολογία του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση Ergat v. Stadt Ulm), οι οποία 

υιοθετήθηκε και από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατία (Υποθέσεις με αρ. 

1408/2010 και 425/2011),  ορίζει με σαφή τρόπο ότι η μη κατοχή έντυπης 

άδειας παραμονής, για ορισμένα μικρά χρονικά διαστήματα, δεν θα πρέπει να 

θεωρείται ως περίοδος μη νόμιμης διαμονής, εφόσον, όπως στην περίπτωση 

της παραπονούμενης, η νομιμότητα της διαμονής όχι μόνο δεν αμφισβητήθηκε, 

αλλά, αντιθέτως, κάθε φορά επιβεβαιωνόταν και υπερκαλυπτόταν με νέες 

αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού.  

  

Η άποψη αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από την επί μέρους 

νομολογιακή θέση/προσέγγιση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι 

η χορήγηση έντυπης άδειας διαμονής δεν ταυτίζεται με το δικαίωμα 
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διαμονής, αλλά απλώς πιστοποιεί την ύπαρξη του δικαιώματος και έχει μόνο 

αναγνωριστική αξία.  

 

Επισημαίνω ακόμη τη - συναφή με την περίπτωση της κ. XXXXX - άποψη που 

διατύπωσε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι, η εξέταση των προϋποθέσεων διαμονής 

για σκοπούς παραχώρησης υπηκοότητας, δεν θα πρέπει «να συναρτάται, 

ανεπιεικώς, με περιόδους απομακρυσμένες στο χρόνο σε σχέση με το χρόνο 

υποβολής της αίτησης και ενώ στο μεσοδιάστημα ο αλλοδαπός ήταν κατά τα 

άλλα υπόδειγμα νομιμότητας».  

 
 

[19] Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου φαίνεται ότι, για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα μεταξύ Φεβρουάριου του 2011 και Απρίλιου του 2015, δηλαδή για 

περίοδο πέραν των τεσσάρων ετών, ο πατέρας της παραπονούμενης, και 

συνακόλουθα και η ίδια, είχαν λάβει ειδικές εγκρίσεις από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για απόκτηση αδειών παραμονής. Κατά την περίοδο μάλιστα 

αυτή, ο κ. XXXX εξασφάλιζε και σχετικές άδειες  εργασίας από το Τμήμα 

Εργασίας.   

 

Δεν μπορεί, ακόμη, να παραγνωριστεί το γεγονός ότι, η όποια (τυπική ή άτυπη) 

παρανομία στη διαμονή της παραπονούμενης κατά αυτό το χρονικό διάστημα, 

υφίστατο όταν αυτή ήταν ανήλικη, χωρίς μερίδιο ευθύνης. 

 
 

[20] Σημειώνω συναφώς και το γεγονός ότι, το χρονικό διάστημα μεταξύ της 

ημερομηνίας τέλεσης του γάμου της παραπονούμενης, τον  Μάρτιο του 2016 

και της ημερομηνίας που υπέβαλε την αίτηση της για πολιτογράφηση, τον 

Ιούλιο του 2020, υπερβαίνει επίσης τα τέσσερα έτη.  Ένα χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο, η νομιμότητα της διαμονής της κ. XXXXX,  λόγω ακριβώς του 

γάμου της με κύπριο πολίτη,   δεν θα πρέπει να αμφισβητείται.  

 
 
  

[21]  Υπό το φως όλων των πιο πάνω, εκφράζω τις επιφυλάξεις μου ως προς το 

κατά πόσο, υπό τις δεδομένες περιστάσεις, και υπό το φως και της σχετικής 

νομολογίας, υπολογίσθηκε ορθά ο χρόνος συνολικής νόμιμης παραμονής της 

παραπονούμενης στη Δημοκρατία πριν την υποβολή της αίτησής της για 

πολιτογράφηση, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή ανανέωση των αδειών 

διαμονής στον πατέρα καλύπτωντας εκ των υστέρων οποιοδήποτε κενό, ενώ 

συνάμα θα πρέπι να σημειωθεί ότι η όποια τυχόν παρατυπία δεν οφείλεται στο 

πρόσωπο της παραπονούμενης που ήταν ανήλικη. 
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[22] Συνακόλουθα, εισηγούμαι στον Υπουργό Εσωτερικών, στον οποίο υποβάλλω 

την παρούσα Έκθεση, όπως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του,  μεριμνήσει 

ώστε το αίτημα που υπέβαλε η κ. XXXXX τον Ιούλιο του 2020, για να αποκτήσει 

την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση, τύχει άμεσης επανεξέτασης, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές μου θέσεις και διαπιστώσεις σε σχέση με την 

υπόθεση.    

 

 

 

 

 

 

 
Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 
Επίτροπος Διοικήσεως και  
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 
 
 
Γ./Κακ. 


