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Α. Περιγραφή παραπόνου

1. Ο κ. υπέβαλε παράπονο κατά του
Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Μερίμνης και 
Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων (εφεξής «η Υπηρεσία»), σε σχέση με 
την απόρριψη του αιτήματος του για παραχώρηση στεγαστικής 
οικονομικής βοήθειας για αγορά διαμερίσματος, ως εκ μητρογονίας 
πρόσφυγας.

2. Ο παραπονούμενος με επιστολή του ημερομηνίας. 27/11/2015 προς την 
Υπηρεσία ζήτησε να του παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια για την αγορά 
διαμερίσματος, βάσει του οικείου στεγαστικού σχεδίου για εκτοπισθέντες, 
ως εκ μητρογονίας πρόσφυγας. Το ίδιο αίτημα υπέβαλε και στον 
Υπουργό Εσωτερικών με επιστολή του ημερομηνίας 4/2/2016.

3. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών με επιστολή του 
ημερομηνίας 7/3/2016, πληροφόρησε τον παραπονούμενο ότι το αίτημα 
του δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί, για το λόγο ότι το διαμέρισμα για το 
οποίο αιτείτο οικονομικής βοήθειας, το αγόρασε το 2002 και, ως εκ 
τούτου, είχαν παρέλθει τα δύο χρόνια από την αγορά του, όπως 
προβλέπεται από τα κριτήρια του Υπουργικού Συμβουλίου για την 
παραχώρηση οικονομικής βοήθειας.

4. Ο παραπονούμενος διαφωνεί με την πιο πάνω απόρριψη του αιτήματος 
του και θεωρεί παράδοξη την αιτιολόγηση της σχετικής απόφασης, αφού 
μέχρι το 2013, δεν αναγνωριζόταν ως πρόσφυγας και, συνεπώς, δεν είχε 
το δικαίωμα να αποταθεί για στεγαστική οικονομική βοήθεια. Προς 
υποστήριξη δε των ισχυρισμών του, επικαλείται την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής «ΕΔΑΔ») 
στην υπόθεση Βρούντου\ κατά την οποία αποφασίστηκε όπως η 
Κυπριακή Δημοκρατία πληρώσει στην ενδιαφερόμενη / αιτήτρια 
αναδρομικά, το ποσό που δικαιούταν από τη στιγμή που κατέστη, λόγω 
του γάμου της, δικαιούχος της οικονομικής βοήθειας που παρεχόταν 
στους εκ πατρογονίας πρόσφυγες, πριν το 2013.

5. Ισχυρίζεται, δε, ότι η απόφαση αυτή αποτελεί δεδικασμένο, σε ότι αφορά 
το χειρισμό παρόμοιων περιπτώσεων και κατ’ επέκταση δεσμεύει τη 
Δημοκρατία στο να παρέχει σε όλους τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες, 
δικαιούχους της πιο πάνω οικονομικής βοήθειας, το ποσό που 
δικαιούνται αναδρομικά.

6. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, η Δημοκρατία παραλείπει μέχρι 
σήμερα, να ικανοποιήσει σχετικά αιτήματα προσφύγων που ανήκουν σε 
αυτήν την κατηγορία, κατά παράβαση της αναφερόμενης απόφασης του 
ΕΔΑΔ.

1 Case of Vrountou ν. Cyprus.



7. Ενόψει των πιο πάνω, ο παράπονού μένος θεωρεί ότι δικαιούται σήμερα 
να του καταβληθεί το ποσό που θα δικαιούτο να λάβει, εάν οι εκ 
μητρογονίας πρόσφυγες αναγνωρίζονταν δικαιούχοι της στεγαστικής 
βοήθειας κατά το χρόνο αγοράς της οικίας του το 2002, δεδομένου ότι 
κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, δεν μπορούσε να υποβάλει σχετικό 
αίτημα, εφόσον δεν κατείχε, ως εκ μητρογονίας πρόσφυγας, την 
προσφυγική ταυτότητα.

8. Με σχετική επιστολή μας θέσαμε υπόψη του-Γενικού Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου και 
ζητήσαμε τα σχόλια και τις απόψεις του σε σχέση με αυτούς.

Β. Η απάντηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών

9. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών με την απαντητική 
επιστολή του μας πληροφόρησε τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 19/6/2013 την πλήρη 
εξίσωση των εκ μητρογονίας με τους πατρογονίας εκτοπισθέντες, σε ότι 
αφορά τη συμμετοχή τους στα εκάστοτε ισχύοντα στεγαστικά σχέδια. Η 
τροποποίηση των σχετικών Νομοθεσιών ολοκληρώθηκε με την έγκριση 
τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη δημοσίευσή τους στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27/12/2013. Συγκεκριμένα, 
με την τροποποίηση που επήλθε, οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες 
συμμετέχουν πλέον ισότιμα στα υφιστάμενα στεγαστικά σχέδια που 
αφορούν στην παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για την αγορά 
κατοικίας ή διαμερίσματος και την ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο, καθώς επίσης και στο Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου.

2. Η πρόνοια που περιλαμβάνεται στα ισχύοντα κριτήρια από τις 6/11/2013 
αφορά στην υποχρέωση υποβολής αίτησης εντός 2 ετών σε σχέση με 
την ημερομηνία απόκτησης οικιστικής μονάδας και ισχύει τόσο για τους 
εκ μητρογονίας όσο και τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες.

3. Τυχόν απόφαση για παραχώρηση στεγαστικής βοήθειας σε 
εκτοπισθέντες που κατέχουν κατοικία / διαμέρισμα πέραν των 2 ετών 
εκφεύγει του πνεύματος της «κάλυψης άμεσων στεγαστικών 
αναγκών», ως προνοεί η σχετική Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 4

4. Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στην ατομική προσφυγή της κας. Βρούντου, διέγνωσε 
ότι το νομικό καθεστώς που ίσχυε για τα παιδιά των εκτοπισθέντων 
γυναικών από το 1974-2013, το οποίο τους απέκλειε τόσο από τη 
χορήγηση προσφυγικής ταυτότητας όσο και από το να αναγνωριστούν 
ως δικαιούχοι στεγαστικής βοήθειας, αποτελούσε απαγορευμένη 
διάκριση βάση φύλου και το δικαστήριο διέταξε τη Δημοκρατία να



πληρώσει 21.500 ευρώ χρηματική ζημιά, 4.000 ευρώ για ηθική βλάβη 
και 6.981 ευρώ δικηγορικά έξοδα.

5. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας από τον οποίο ζητήθηκε να 
τους ενημερώσει για τις επιμέρους παραμέτρους, αλλά και τις 
οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες της απόφασης του ΕΔΑΔ, σημείωσε 
ότι το ζήτημα διάκρισης βάση φύλου που υφίσταντο τα παιδιά των 
εκτοπισθέντων γυναικών, έχει κλείσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Γ. Οι περί Παροχής Στεναστικτκ Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες 
και Άλλα Πρόσωπα Νόυοι του 2005 έως 2013

10. Σύμφωνα με τους υπό αναφορά πιο πάνω Νόμους, «εκτοπισθείς» 
σημαίνει το πρόσωπο το οποίο κατέχει ταυτότητα εκτοπισθέντος, η οποία 
εκδόθηκε από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του 
Υπουργείου Εσωτερικών2.

11. Δικαιούχοι στεγαστικής βοήθειας, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής 
Στεγαστικής Βοήθειας, με βάση τις διατάξεις των υπό αναφορά Νόμων, 
είναι, μεταξύ άλλων, οι εκτοπισθέντες3 4.

12. Η στεγαστική βοήθεια περιλαμβάνει τέσσερα στεγαστικά σχέδια4 και 
παρέχεται σε οποιοδήποτε αιτητή, ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια, τις 
προϋποθέσεις και τους όρους που το Υπουργικό Συμβούλιο εκάστοτε 
καθορίζει με σχετικές Αποφάσεις του, αναφορικά με το κάθε ένα από τα 
στεγαστικά σχέδια5.

13. Αρμόδια αρχή για την εξέταση κάθε αίτησης για στεγαστική βοήθεια και 
για τη λήψη απόφασης για την παροχή ή μη της αιτούμενης βοήθειας, 
καθορίστηκε η Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας,6 σύμφωνα με τους 
οικείους Νόμους.

2 Άρθρο 2.
3 Άρθρο 7 (1) (α).
4 Άρθρο 8(1).
5 Άρθρο 10(1).
6Άρθρο 4(1). Σύμφωνα με το άρθρο 4(2) η Επιτροπή απαρτίζεται από το Διευθυντή 
της Υπηρεσίας, οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος της και από ένα εκπρόσωπο του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, της 
Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης 
Παθόντων και της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων.



Δ. Ο περί Αργείου Πληθυσμού Νόμος

14. Το άρθρο 119 των ττερί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2013, 
καθορίζει την έννοια του όρου «εκτοπισθείς» για σκοπούς έκδοσης 
προσφυγικής ταυτότητας.

15. Σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη του υπό αναφορά άρθρου, ως αυτό 
τροποποιήθηκε το 2013 με το Νόμο 174(1) /2013, προβλέπεται ότι :

«Νοείται περαιτέρω ότι, τα παιδιά των οποίων μόνο η μητέρα είναι 
εκτοπισθείσα θεωρούνται ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις 
κατεχόμενες περιοχές και θεωρούνται εκτοπισθέντες από το μέρος 
από το οποίο προέρχεται η μητέρα τους, αποκλειστικά για σκοπούς 
οποιοσδήποτε κρατικής παροχής ή άλλου ωφελήματος που 
παραχωρείται σε εκτοπισθέντες, χωρίς ο τόπος καταγωγής τους να 
συνδέεται με οποιαδήποτε εκλογικά δικαιώματα ή εκλογική διαδικασία.».

Ε. Τα κριτήρια του Υπουργικού Συμβουλίου και οι σγετικέρ αναθεωρήσεκ 
αυτών .

16. Σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την 
περίοδο μεταξύ Φεβρουάριου 2012 μέχρι και τις 28 Απριλίου 2013:

- Αν το οικογενειακό εισόδημα ήταν μέχρι €60.000, παραχωρείτο 
στεγαστική βοήθεια €45.000 για αγορά διαμερίσματος / κατοικίας ή για 
την ανέγερση κατοικίας δυο υπνοδωματίων και €62.000 για διαμέρισμα 
ή κατοικία με τρία υπνοδωμάτια.

- Αν το οικογενειακό εισόδημα υπερέβαινε τις €60.000, όχι όμως και τις 
€80.000, παραχωρείτο στεγαστική βοήθεια €40.000 για την αγορά 
διαμερίσματος ή την ανέγερση κατοικίας δυο υπνοδωματίων και €50.000 
για διαμέρισμα ή κατοικία τριών υπνοδωματίων.

- Παραχωρείτο στεγαστική βοήθεια, όπως πιο πάνω αναφέρεται, σε 
δικαιούχο που είχε πραγματοποιήσει την αγορά διαμερίσματος ή 
κατοικίας μέχρι και δυο χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης 
του. Αν η αγορά πραγματοποιείτο πριν από το εν λόγω χρονικό 
διάστημα των δυο ετών, τότε παραχωρείτο οικονομική βοήθεια ίση 
με το 50% εκείνης που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία αγοράς 
του διαμερίσματος ή κατοικίας.



17. Στις 29 Απριλίου 2013, το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της 
πολιτικής για εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και στόχευση των 
κοινωνικών παροχών, αποφάσισε την τροποποίηση των κριτηρίων, 
προϋποθέσεων και όρων παροχής στεγαστικής βοήθειας σε 
εκτοπισθέντες. Σύμφωνα δε με την εν λόγω Απόφαση που ίσχυσε μέχρι 
τις 5 Νοεμβρίου 2013:

- Παραχωρείτε» ολόκληρη η οικονομική βοήθεια, σε δικαιούχο που ο 
ίδιος ή το μη εκτοπισθέν μέλος του ζεύγους, πραγματοποίησε την 
αγορά της μονάδας μέχρι και δύο χρόνια πριν την υποβολή της 
αίτησης. Αν η αγορά πραγματοποιήθηκε πριν από το πιο πάνω 
χρονικό διάστημα, παραχωρείται οικονομική βοήθεια ίση με το 50% 
εκείνης που ίσχυε κατά την ημερομηνία αγοράς του 
διαμερίσματος/κατοικίας.

18. Σε νεότερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ισχύει από τις 6 
Νοεμβρίου 2013, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι:

- Παραχωρείται ολόκληρη η οικονομική βοήθεια, όπως πιο πάνω, 
σε δικαιούχο που πραγματοποίησε την αγορά διαμερίσματος ή 
κατοικίας μέχρι και ένα χρόνο πριν από την υποβολή της αίτησης 
του. Αν η αγορά πραγματοποιήθηκε εντός δυο ετών πριν από την 
υποβολή της αίτησης, παραχωρείται οικονομική βοήθεια ίση με το 
50% εκείνης που ισχύει κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης.

ΣΤ. Νομική Βάση :

19. Η γενική αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, της διοίκησης και της 
δικαιοσύνης κατοχυρώνεται με το Άρθρο 28 του Συντάγματος, το οποίο 
προβλέπει ότι:

«1. Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της 
δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσιν ίσης προστασίας και 
μεταχείρισης.

20. Με την πρώτη παράγραφο του Άρθρου 28 του Συντάγματος, 
διασφαλίζεται η ισότητα υπό την ουσιαστική ή αναλογική της μορφή και η 
εφαρμογή της εξασφαλίζει την όμοια μεταχείριση των όμοιων και την 
ανόμοια των ανομοίων.7

7 Κώστας X. Χρυσόγονος, «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα» , Εκδόσεις 
Σακούλα, 1998, σελ 109.



21. Στη Σεργίδη ν. Δημοκρατίας8 (Απόφαση Ολομέλειας) υποδεικνύεται ότι 
το άρθρο 28 έχει ως λόγο την ουσιαστική σε αντίθεση με την 
φαινομενική ισότητα. Υποδεικνύεται, επίσης, ότι η δυναμική της αρχής 
της ισότητας επιβάλλει την ανίχνευση της φύσης, των υποκειμένων και 
αντικειμένων του δικαίου, ώστε να αποδίδονται τα ίσα στα όμοια και 
τον αποκλεισμό της ταύτισης των ανομοίων.

23. Στη Θεοχαρίδης ν. Δημοκρατίας9 (απόφαση Πική, Π.) το θέμα τίθεται ως 
πιο κάτω:

«Η θεμελιακή αρχή η οποία προκύπτει τόσο από την Ελληνική όσο και την 
Κυπριακή νομολογία είναι τούτη. Αποκλείονται διακρίσεις οι οποίες δεν 
ανάγονται σε εγγενείς διαφορές μεταξύ των υποκειμένων ή αντικειμένων του 
δικαίου .... Εάν τα υποκείμενα ή αντικείμενα της ρύθμισης είναι 
ομοιογενή, δενχωρεί διάκριση.»

24. Η αρχή της ισότητας προστατεύεται περαιτέρω και από σωρεία διεθνών 
και ευρωπαϊκών συμβάσεων. Σημειώνονται ενδεικτικά, η Οικουμενική 
Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων10, το Διεθνές Σύμφωνο Αστικών και 
Πολιτικών Δικαιωμάτων11, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών12 και το 12° 
Πρωτόκολλο της Σύμβασης με το οποίο κατοχυρώνεται αυτοτελώς η 
γενική αρχή της ισότητας με την επέκταση της απαγόρευσης των 
διακρίσεων σε κάθε δικαίωμα που κατοχυρώνεται με νόμο στο δίκαιο της 
κάθε χώρας και την εισαγωγή ρητής απαγόρευσης των διακρίσεων από 
δημόσιες αρχές13.

Ζ. Η αργή της ισότητας και Ίση Μεταγείριση ανδρών και γυναικών στη 
πρόσβαση στα αγαθά καί υπηρεσίες

Σύμφωνα_περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε 
Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμος του 2008 
(18(Ι)/2008):

«έμμεση διάκριση λόγω φύλου» σημαίνει κάθε φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, 
κριτήριο η πρακτική που ενδέχεται να θέσει πρόσωπο του ενός φύλου σε 
μειονεκτική θέση σε σχέση με πρόσωπα του άλλου φύλου, ...»

8 (199n 1 Α.Α.Δ. 119.
9 Π-9981 3 Α.Α.Δ. 63.

10 Άρθρο 1: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και 
δικαιώματα.» Βλ. επίσης Άρθρο 7.
11 Άρθρο 26: «Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και δικαιούνται,χωρίς 
διάκρισή, ίσης προστασίας από το νόμο. Σε αυτή τη βάση, ο νόμος θα απαγορεύει 
κάθε διάκριση και θα εγγυάται στους πάντες ίση και αποτελεσματική προστασία 
έναντι οποιοσδήποτε διάκρισης εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, του φύλου, της 
γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, την εθνικής ή 
κοινωνικής καταγωγής, του πλούτου, της γέννησης ή άλλου λόγου.»
12 Βλ. άρθρο 14.
13 Βλ. Προοίμιο Πρωτοκόλλου.



ενώ στο άρθρο 9, του ίδιου νόμου ( Ν. 18(Ι)/2008), προβλέπεται η εξώδικη 
προστασία σύμφωνα με την οποία :

9.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος 
Νόμου σε σχέση με διάκριση λόγω φύλου, δύναται, ακόμη και εάν έχει λήξει η 
σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η παράβαση, να 
υποβάλλει σχετικό παράπονο στον Επίτροπο Διοικήσεως, ο οποίος έγει 
αρμοδιότητα να εξετάζει το εν λόγω παράπονο δυνάμει του παρόντος Νόμου 
και για το σκοπό αυτό έγει όλεο tic εξουσίες και αουοδιότητεσ που απορρέουν 
από τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων 
Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο.

Η. Υπόθεση Βρούντου

25. Η αιτήτρια αρχικά είχε αποταθεί το 2003 στις Κυπριακές Αρχές για να της 
παραχωρηθεί προσφυγική ταυτότητα, λόγω της καταγωγής της μητέρας 
της, αίτημα το οποίο, ωστόσο, απορρίφθηκε.

26. Για την απόρριψη του αιτήματος της προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, 
το οποίο το 2006, έκρινε ότι δεν είχε τη δικαιοδοσία να αποφανθεί επί της 
ουσίας της υπόθεσης της, επειδή εάν το έκανε, θα ήταν ωσάν να 
επέκτεινε το πρόγραμμα των προσφυγικών ταυτοτήτων για να καλύψει 
τα παιδιά εκτοπισμένων γυναικών, γεγονός που θα παραβίαζε την αρχή 
της διάκρισης των εξουσιών.

27. Η κ. Βρούντου, ακολούθως, κατήγγειλε στο ΕΔΑΔ την άρνηση των 
Κυπριακών Αρχών να της δώσουν προσφυγική ταυτότητα, ισχυριζόμενη 
ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να της αρνηθούν σειρά δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της οικιστικής βοήθειας.

28. Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
της αιτήτριας σε δύο σημεία:

(α) Στο δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, αφού υπήρχε διαφορετική 
μεταχείριση βάσει φύλου. Η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ εκ 
πατρογονίας προσφύγων με τους εκ μητρογονίας, μέχρι το 2013 
συνιστούσε διακριτική μεταχείριση κατά παράβαση του άρθρου 1414 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνδυασμό με το 
Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Υπ. Αρ. 1 της Σύμβασης15.

14 "The enjoyment of the rights and freedom set forth in this Convention shall ne 
secured without discrimination on any ground such as sex, race, color, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, association with a 
national minority, property, birth or other status.
15 "Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment o f his possessions. No one shall 
be deprived o f his possessions except in the public interest and subject to the conditions provides by 
law and by the general principles o f international law.

n



(β) Περαιτέρω, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος 
πραγματικής προσφυγής και αποτελεσματικής θεραπείας, παραβίαση 
του άρθρου 1316 της Σύμβασης, που αφορά στην αποτελεσματική 
θεραπεία ενώπιον εθνικής αρχής (effective remedy), διότι τα Κυπριακά 
Δικαστήρια θεωρούσαν ότι το ζήτημα ήταν τέτοιας φύσης που δεν είχαν 
δικαιοδοσία να αποφασίσουν και να κρίνουν κατά πόσο υπήρχε 
παραβίαση.

29. Αξίζει να σημειωθεί, περαιτέρω, ότι σύμφωνα με την επιστολή του Γενικού 
Εισαγγελέα προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ημερ. 
6 Φεβρουάριου 2017, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στο Γραφείο 
μου από το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρεται ότι «....Στις 18 
Ιανουάριου 2017, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
στην 1275^ συνάντησή της υιοθέτησε το επισυναπτόμενο ψήφισμα για 
κλείσιμο της επιτήρησης της συμμόρφωσης της Δημοκρατίας με την 
απόφαση Vrountou ν. Cyprus. Η Επιτροπή Υπουργών υιοθέτησε το εν 
λόγω ψήφισμα στη βάση Έκθεσης (Action Report) που καταχώρησε η 
Νομική Υπηρεσία στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν πορθεί 
προς συμμόρφωση με την ως άνω καταδικαστική απόφαση, ούτως ώστε 
παρόμοια παραβίαση να μην επαναληφθεί στο μέλλον. ...».

30. Αντίγραφα, δε, τόσο του ψηφίσματος της Επιτροπής Υπουργών, όσο και 
της αναφερόμενης Έκθεσης της Νομικής Υπηρεσίας τέθηκαν υπόψη μου, 
το περιεχόμενο των οποίων επιβεβαιώνουν τα πιο πάνω.

31. Ειδικότερα, η Επιτροπή Υπουργών, έχοντας ενημερωθεί για τις ενέργειες 
της Δημοκρατίας σε σχέση με τα ατομικά μέτρα που λήφθηκαν για την 
ικανοποίηση της αιτήτριας στην υπόθεση Βρούντου, όπως και τα γενικά 
μέτρα που λήφθηκαν για την αποφυγή παρόμοιων μελλοντικών 
παραβιάσεων, τερμάτισε την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της 
Δημοκρατίας με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Θ. Συμπεράσματα -  Εισηνήσεκ

32. Το κράτος, αποκατάστησε, τον Δεκέμβριο του 2013, την αδικία που 
υφίσταντο, μέχρι τότε, οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες, κατά παράβαση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών . Διασφάλισε, δηλαδή 
ότι, και οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες, που μέχρι την τροποποίηση της 
οικείας νομοθεσίας, δεν αναγνωρίζονταν ως πρόσφυγες, μπορούσαν 
πλέον να έχουν πρόσβαση σε αγαθά με βάση την αναγνώριση της 
προσφυγικής ιδιότητά τους, την οποία έφεραν ένεκα της καταγωγής της 
μητέρας τους.

The preceding provision shall not, however, in any way impart the right of a State to enforce such 
laws as it deems necessary to control the use o f property in accordance with the general interest or to 
secure the payment of taxes or other contributions or penalties".
16 "Everyone whose rights and freedoms as set forth in the Convention are violated shall have an 
effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed 
by persons acting in an official capacity.".



33. Συναφώς, το κράτος προχώρησε, τον Δεκέμβριο του 2013, στις ενέργειες 
εκείνες για την άρση της αδικαιολόγητης διάκρισης λόγω φύλου στο θέμα 
της αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, που εισάγετο πριν την 
αλλαγή της νομοθεσίας.

ί· Παραδο£ότητα στη εα>αρμονή του δεδικασμένου με εισαγωγή 
προϋποθέσεων εξ' αντικειμένου αδύνατες να πληρωθούν .

34. Το κράτος εφαρμόζοντας το δεδικασμένο παρέλειψε , να ρυθμίσει το 
παράδοξο που παρατηρείται, μέχρι σήμερα, από την εφαρμογή των 
σχετικών κριτηρίων του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 6/11/2013.

35. Ειδικότερα, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2013 αναγνωρίζεται η 
προσφυγική ιδιότητα και για τους εκ μητρογονίας πρόσφυγες και, κατ’ 
επέκταση, πρόσωπα αυτής της κατηγορίας έχουν, θεωρητικά, 
πρόσβαση σε όλα τα κρατικά στεγαστικά σχέδια για τους 
εκτοπισθέντες, εντούτοις, όσοι από τους ενδιαφερομένους απέκτησαν 
την οικία τους, με τρόπο ώστε να μην ικανοποιούνται οι χρονικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα οικεία κριτήρια, όπως ισχύει στην 
περίπτωση του παράπονού μενού, να μην μπορούν να επωφεληθούν των 
Σχεδίων.

36. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός τίθεται θέμα ανόμοιας μεταχείρισης 
όμοιων καταστάσεων, γεγονός που δεν συνάδει με την αρχή της 
ισότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, στους Νόμους και σε 
κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν στην ισότητα και αφετέρου 
συνεχίζεται η διαφορετική μεταχείριση λόγω φύλου σε μια ομάδα των εκ 
μητρογονίας προσφύγων οι οποίοι είχαν αγοράσει τις κατοικίες τους 
χρόνια πριν αναγνωριστούν ως εκτοπισθέντες και επομένως δεν 
μπορούσαν να ασκήσουν το δικαίωμα τους μέσα σε δυο χρόνια από το 
χρόνο της αγοράς ως απαιτούν τα κριτήρια αφού τότε δεν είχαν 
αναγνωρισθεί.

37. Ως εκ τούτου δημιουργείται το παράδοξο να μην, τυγχάνουν όλοι οι εκ 
μητρογονίας πρόσφυγες την ίδια μεταχείριση σε σχέση με τη 
δυνατότητά τους να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια της 
Στεγαστικής Πολιτικής του Κράτους και εξακολουθεί να υπάρχει 
διάκριση λόγω φύλου σε μια μερίδα των εκ μητρογονίας 
εκτοπισθέντων, ως προς την πρόσβαση τους σε αγαθά ,η οποία 
συμπεριλαμβάνει την κατοικία, καθ’οτι υπάρχει το εμπόδιο του 
περιοριστικού χρονικού διαστήματος των δυο ετών μέσα στο οποίο θα 
έπρεπε να είχε αγοραστεί η κατοικία πριν την υποβολή της αίτησης για



στεγαστική βοήθεια, παραβιάζοντας με το τρόπο αυτό το νόμο 
18(Ι)/2008) ανωτέρω , καθότι θέτει τους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες 
που ήδη αγόρασαν κατοικία πριν την αναγνώριση του δικαιώματος τους 
σε δυσμενέστερη θέση αφενός σε σχέση με τους πατρογονίας και 
αφετέρου σε σχέση με τους μητρογονίας που θα αγοράσουν κατοικία 
μετά την αναγνώριση τους ως εκτοπισθέντες και επομένως θα μπορούν 
να κινηθούν μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες των δυο ετών.

Η εκ προοιμίου αδύνατη άσκηση του δικαιώματος με την υποβολή 
αίτησης για παροχή στεγαστικής βοήθειας εφόσον κατά το χρόνο της 
αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας η προθεσμία μέσα στην οποία 
μπορούσε να υποβληθεί αίτηση είχε ήδη λήξη .εξακολουθεί να δημιουργεί 
διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου για μια ομάδα εκ μητρογονίας, που η 
αγορά κατοικίας τους έλαβε χώρα σε χρόνο πέρα των δυο ετών πριν από 
την αναγνώριση .

38. Η προϋπόθεση δηλαδή που τα κριτήρια καθορίζουν ,και δη η αγορά 
κατοικίας μέσα στα προηγούμενα δύο χρόνια πριν την υποβολή της 
αίτησης, θέτει εκ προοιμίου εκτός δυνατότητας άσκησης του 
δικαιώματος που απέκτησαν οι εκ μητρογονίας με την αναγνώριση 
της προσφυγικής τους ιδιότητας εφόσον αυτή (αναγνώριση ) επήλθε 
πολύ αργότερα από την αγορά της κατοικίας τους, χρονικό διάστημα κατά 
τον οποίο δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν την οικιστική βοήθεια.

39. Η αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης των δυο φύλων που 
επήλθε με τις νομοθετικές τροποποιήσεις του 2013, καθίσταται 
επιβεβλημένη σε όλο το εύρος και την έκτασή της.

40. Δεν επιτρέπεται , η εξουδετέρωση των θετικών αποτελεσμάτων που η 
αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας είχε για τους εκ μητρογονίας 
πρόσφυγες, όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε αγαθά και δη την 
οικονομική βοήθεια που δίνεται πλέον και στους μητρογονίας πρόσφυγες, 
λόγω του ότι οι προϋποθέσεις που τα κριτήρια τέθηκαν ήταν και είναι 
αδύνατον να πληρωθούν από μια μερίδα δικαιούχων εφόσον η αγορά 
κατοικίας πραγματοποιήθηκε σε χρόνο κατά πολύ προγενέστερο της 
αναγνώρισης τους ως εκτοπισθέντες και όχι κατά το αμέσως 
προηγούμενο χρονικό διάστημα των δυο χρόνων πριν την αναγνώριση 
τους το 2013.

41. Η ορθή εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης επιτάσσει όπως οι εκ 
μητρογονίας πρόσφυγες έχουν πρόσβαση στις κρατικές κοινωνικές 
παροχές που συνδέονται με την προσφυγική τους ιδιότητα, από την 
ημερομηνία έκδοσης της προσφυγικής τους ταυτότητας, η οποία 
συνιστά και το γενεσιουργό λόγο της απόρροιας των σχετιζομένων 
με αυτήν δικαιωμάτων.



42. Τα δικαιώματα στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες να διεκδικήσουν τις 
κοινωνικές παροχές που η Πολιτεία νομοθέτησε γι’ αυτούς 
αναγνωρίστηκαν από την δημοσίευση της οικείας νομοθεσίας το 2013, 
και όχι νωρίτερα από το χρονικό σημείο που απέκτησαν την οικιστική 
μονάδα για την οποία αιτούνται χρηματικής βοήθειας, καθώς κατά τον 
τότε ουσιώδη χρόνο δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στις παροχές, 
εφόσον τότε δεν θεωρούνταν δικαιούχοι.

43. Η προϋπόθεση που τίθεται από τα κριτήρια του Υπουργικού Συμβουλίου, 
εκ των πραγμάτων περιορίζει το ποσοστό των δικαιούχων στα 
πρόσωπα που θα αποκτήσουν ακίνητη περιουσία μετά την έκδοση της 
προσφυγικής τους ταυτότητας, γεγονός, ωστόσο, που εκφεύγει του 
σκοπού που επεδίωκαν οι εν λόγω Νόμοι, που δεν είναι άλλος από 
την κατοχύρωση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ της συγκεκριμένης 
κατηγορίας πολιτών, των προσφύγων, ανεξαρτήτως φύλου, από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου.

44. Η εισαγωγή κριτηρίων που δεν σχετίζονται με την προσφυγική 
ταυτότητα, αλλά όπως εν προκειμένω, με τον χρόνο αγοράς της 
οικιστικής μονάδας σε συνδυασμό με τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
για παροχή οικονομικής βοήθειας, συνιστούν εξωγενείς παράγοντες
που προσβάλλουν τον πυρήνα του δικαιώματος στην ισότητα των δυο 
φύλων και ως εκ τούτου, είναι ανεπίτρεπτοι.

45. Δε νοείται, η Πολιτεία να ζητεί πλήρωση κριτηρίων, των οποίων η 
πλήρωση εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή. Ο τρόπος που 
ενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην υπόθεση αυτή, 
συγκρούεται με το δεδικασμένο που απορρέει από την υπόθεση 
Βρούντου.

46. Υπό το φως των όσων αναφέρω πιο πάνω, διαφαίνεται ότι ο καθορισμός 
των εν λόγω κριτηρίων οδηγεί σε παρεκτροπή από το νομικό πλαίσιο που 
διέπει τη συγκεκριμένη υπόθεση και, ως εκ τούτου δεν είναι νομικά 
επιτρεπτή .

47. Ο τρόπος εφαρμογής των εν ισχύ κριτηρίων του Υπουργικού 
Συμβουλίου, παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των δυο φύλων 
και το δεδικασμένο της υπόθεσης Βρούντου, για μια μερίδα εκ 
μητρογόνιας δικαιούχων που είχαν αγοράσει την κατοικία τους σε 
χρόνο προγενέστερο των δυο χρόνων και έτσι εκ προοιμίου όταν 
αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος 
είχε ΗΔΗ ΛΗΞΕΙ .



48. Διαπιστώνω περαιτέρω ότι η προθεσμία των 2 χρόνων μέσα στην οποία 
επιβάλλεται να υποβληθεί η αίτηση για στεγαστική βοήθεια, θα πρέπει για 
αυτούς που αγόρασαν κατοικία σε προηγούμενα έτη να άρχιζε από την 
ημερομηνία που κατέστησαν δικαιούχοι δηλαδή την ημερομηνία 
αναγνώρισης τους ως εκτοπισθέντες και όχι νωρίτερα.

49. Ως εκ τούτου, για άρση της διαφορετικής μεταχείρισης ομοίων 
περιπτώσεων μεταξύ των εκ μητρογονίας προσφύγων που είχαν 
αγοράσει κατοικία, σε προγενέστερο της αναγνώρισης του 
δικαιώματος τους χρονικό διάστημα και σε αυτούς που θα αγόραζαν 
ή αγόρασαν στο περιοριστικό διάστημα των δυο ετών από την 
αναγνώριση, εισηγούμαι όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες λάβουν όλα τα 
δέοντα μέτρα προς ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου , με σκοπό 
την αναθεώρηση των προϋποθέσεων που θέτουν τα κριτήρια για παροχή 
οικονομικής βοήθειας σε εκ μητρογονίας πρόσφυγες με τρόπο που να 
καθιστά εφικτή την άσκηση του δικαιώματος τους, σε συνδυασμό με 
τις οικονομικές δυνατότητες της Πολιτείας.

Η παρούσα υποβάλλεται στον Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών 
και στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκατάστασης 
Εκτοπισθέντων για τις δέουσες ενέργειες τους καθώς επίσης 
κοινοποιείται στο Υπουργικό Συμβούλιο για σκοπούς ενημέρωσης.

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων


