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Κυπριακή Δημοκρατία 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη 

κυβέρνηση στο νησί. Ωστόσο, από το 1974, το βόρειο τμήμα (το ένα τρίτο) της 

Κύπρου διοικείται από τους Τουρκοκυπρίους.  Η περιοχή αυτή αυτοανακηρύχθηκε το 

1983 ως η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».  Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες 

ούτε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός από την Τουρκία, αναγνωρίζουν την «Τουρκική 

Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».  Σημαντικός αριθμός Τουρκικών στρατευμάτων 

παραμένει στο νησί.  Μια ουδέτερη ζώνη ή «Πράσινη Γραμμή», στην οποία περιπολεί 

Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ, χωρίζει τις δύο πλευρές. Αυτή η έκθεση χωρίζεται σε 

δύο μέρη: την Κυπριακή Δημοκρατία και την περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι προεδρική δημοκρατία με σύνταγμα και 

πολυκομματικό κοινοβούλιο. Στις 30 Μαΐου, οι ψηφοφόροι εξέλεξαν 56 

αντιπροσώπους στη Βουλή των Αντιπροσώπων που έχει 80 έδρες, σε ελεύθερες και 

δίκαιες εκλογές. Οι υπόλοιπες έδρες προορίζονται για τους Τουρκοκυπρίους και 

παραμένουν κενές. Το 2018, ψηφοφόροι επανεξέλεξαν τον Πρόεδρο Νίκο 

Αναστασιάδη σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. 

Η αστυνομία επιβάλλει τον νόμο. Η αστυνομία λογοδοτεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης 

και Δημοσίας Τάξης. Ο Πρόεδρος διορίζει τον αρχηγό της αστυνομίας. Οι πολιτικές 

αρχές διατήρησαν τον αποτελεσματικό έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας. Υπήρχαν 

https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/cyprus/area-administered-by-turkish-cypriots/


αξιόπιστες αναφορές σχετικά με κατάχρηση εξουσίας από στελέχη των δυνάμεων 

ασφαλείας. 

Σημαντικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλάμβαναν αξιόπιστες αναφορές 

για: ουσιαστική παρέμβαση στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, επαναπροώθηση αιτούντων άσυλο, κακομεταχείριση αιτούντων άσυλο, 

συμπεριλαμβανομένης της παρατεταμένης αυθαίρετης κράτησης και σκληρών 

συνθηκών κράτησης, σοβαρών πράξεων κυβερνητικής διαφθοράς, και εγκλημάτων 

που περιλαμβάνουν βία ή απειλές βίας με στόχο μέλη εθνικών ομάδων και εθνοτικών 

μειονοτήτων. 

Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα για να εντοπίσει, να διερευνήσει, να διώξει και να 

τιμωρήσει αξιωματούχους που διέπραξαν καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και πράξεις διαφθοράς. 

Ενότητα 1. Σεβασμός της προσωπικής 
ακεραιότητας 

Α. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ  

Δεν υπήρξαν αναφορές ότι η κυβέρνηση ή εκπρόσωποί της διέπραξαν φόνους, κατά́ 

τρόπο αυθαίρετο ή παράνομο. 

Β. ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ  

Δεν υπήρξαν αναφορές για εξαφανίσεις που έγιναν από κρατικές αρχές ή για 

λογαριασμό́ τους. 



Γ. ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή 

ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ  

Το Σύνταγμα και η νομοθεσία απαγορεύουν τέτοιες πρακτικές. Υπήρξαν αναφορές ότι 

η αστυνομία χρησιμοποίησε, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταχρηστικές τακτικές και 

εξευτελιστική μεταχείριση για την επιβολή μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για τον 

περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Σύμφωνα με αναφορές του τύπου 

και μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), μέλη εθνοτικών και φυλετικών 

μειονοτήτων είχαν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν τέτοια μεταχείριση. 

Στις 13 Φεβρουαρίου, η αστυνομία στη Λευκωσία διέλυσε μια διαδήλωση κατά της 

διαφθοράς και των περιοριστικών μέτρων, χρησιμοποιώντας εκτοξευτήρα νερού και 

δακρυγόνα αέρια. Η δράση της αστυνομίας είχε σαν αποτέλεσμα αρκετούς 

τραυματισμούς μεταξύ των 300-400 διαδηλωτών και τουλάχιστον 10 συλλήψεις. Ο 

εκτοξευτήρας νερού της αστυνομίας τραυμάτισε έναν διαδηλωτή στο μάτι και 

χρειάστηκε επείγουσα εγχείρηση. Ενώ η τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Γιολίτη δήλωσε 

ότι η αστυνομία δεν είχε διαταγές να χρησιμοποιήσει βία για να διαλύσει τη 

συγκέντρωση (που είχε απαγορευθεί για παραβίαση των περιορισμών λόγω COVID-

19), επικριτές επισήμαναν ότι η αστυνομία κατέφθασε προετοιμασμένη να το κάνει 

αυτό, με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών και την εκ των προτέρων τοποθέτηση 

οχήματος με εκτοξευτήρα νερού. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η 

αστυνομία χρησιμοποίησε βία μόνο όταν οι διαδηλωτές αγνόησαν τις 

προειδοποιήσεις να διαλυθούν και πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα στους 

αστυνομικούς. Το κυβερνόν κόμμα Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) εξέδωσε 

ανακοίνωση, αναφέροντας ότι η δράση της αστυνομίας θεωρήθηκε ως υπερβολικά 

βίαιη, και ο γενικός εισαγγελέας έδωσε τη συγκατάθεση του για τη διενέργεια 

ποινικής έρευνας από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων 

κατά της Αστυνομίας. Στις 14 Οκτωβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήθηκε την άσκηση 

από τον γενικό εισαγγελέα ποινικής δίωξης και πειθαρχικών μέτρων κατά των 

αστυνομικών που εμπλέκονται στο περιστατικό. Η Επίτροπος Διοικήσεως συμφώνησε 

με την εισήγηση. Η αξιωματική αντιπολίτευση, το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου 



Λαού, και κάποιοι βουλευτές κάλεσαν την υπουργό δικαιοσύνης και τον αρχηγό της 

αστυνομίας να παραιτηθούν. 

Η πιο πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

Πρόληψη των Βασανιστηρίων (ΕΠΒ), που εκδόθηκε το 2018, για τη φυλακή και τα 

κέντρα κράτησης της χώρας έκανε λόγο για επίμονους, αξιόπιστους ισχυρισμούς 

σχετικά με κακομεταχείριση κρατουμένων από την αστυνομία, 

συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση. 

Η Επίτροπος Διοικήσεως, που ενεργεί επίσης ως ο εθνικός αποτρεπτικός μηχανισμός 

της χώρας σύμφωνα με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των 

Βασανιστηρίων, ανέφερε ότι διερευνούσε καταγγελίες πολιτών για λεκτική, 

διακριτική και εξευτελιστική μεταχείριση από την αστυνομία. Σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα έτη, η Επίτροπος Διοικήσεως δεν δέχθηκε καταγγελίες για 

κακομεταχείριση και συμπεριφορά που δημιουργεί διακρίσεις ή εξευτελιστική 

συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για λεκτική, σωματική και 

σεξουαλική κακοποίηση από κρατουμένους σε κέντρα κράτησης και το Τμήμα 

Φυλακών της Κύπρου (ΤΦΚ), τη μόνη φυλακή της χώρας. Η Επίτροπος Διοικήσεως 

ανέφερε ότι οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν το 2020 σχετικά με κακομεταχείριση 

φυλακισμένων στο ΤΦΚ ήταν ακόμα υπό διερεύνηση. Η Επίτροπος Διοικήσεως 

σημείωσε μια συνεχή βελτίωση συνολικά όσον αφορά τη μεταχείριση φυλακισμένων 

και κρατουμένων στο ΤΦΚ και στα κέντρα κράτησης. 

Η ατιμωρησία δεν ήταν σημαντικό πρόβλημα στις δυνάμεις ασφαλείας. 

Συνθήκες στις Φυλακές και στα Κέντρα Κράτησης 

Όπως και τα προηγούμενα έτη, κάποιες φυλακές και κέντρα κράτησης, 

συμπεριλαμβανομένων των κέντρων κράτησης για αιτούντες άσυλο και μετανάστες 

χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα των οποίων εκκρεμεί η απέλαση, ήταν υπερπλήρεις. 



Φυσικές Συνθήκες:  Ο υπερπληθυσμός εξακολούθησε να αποτελεί πρόβλημα στο 

ΤΦΚ. Η χωρητικότητα της φυλακής είναι 543 άτομα, ενώ ο μέγιστος αριθμός 

κρατουμένων κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 793 άτομα. Στην έκθεσή της του 2018, 

η ΕΠΒ σημείωσε ότι στις Πτέρυγες 1, 2, 5, και 8 του ΤΦΚ, πολλά κελιά δεν είχαν 

τουαλέτες και οι φυλακισμένοι δεν είχαν ασφαλή πρόσβαση σε τουαλέτες τη νύκτα. Ο 

υπερπληθυσμός δεν αποτέλεσε πρόβλημα στον χώρο όπου κρατούνται γυναίκες ή 

στην ανοικτή φυλακή, ένα τμήμα για φυλακισμένους που επιτρέπεται να εργάζονται 

εκτός φυλακών και να επισκέπτονται την οικογένεια τους ορισμένα σαββατοκύριακα. 

Οι αρχές των Φυλακών κρατούσαν προσωρινά κρατούμενους ανηλίκους σε κελιά 

χωριστά από καταδικασμένους ανηλίκους, ωστόσο οι δύο ομάδες μοιράζονταν τους 

ίδιους χώρους στις καθημερινές τους δραστηριότητες υπό την επίβλεψη του 

προσωπικού της φυλακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές κράτησαν μετανάστες 

που κρατούνταν με αποφάσεις απέλασης μαζί με κρατουμένους που κατηγορούνταν 

για ποινικά αδικήματα σε σχεδόν όλα τα αστυνομικά τμήματα. Η κράτηση σε 

αστυνομικά τμήματα περιοριζόταν κατ’ ανώτατο όριο σε 48 ώρες, εκτός από 

περιπτώσεις που το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών στην Μενόγεια για μετανάστες 

χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα ήταν πλήρες. Η Επίτροπος Διοικήσεως σημείωσε ότι, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, οι αρχές έθεσαν υπό κράτηση μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά 

έγγραφα για περισσότερες από 24 ώρες, κάτι το οποίο η Επίτροπος Διοικήσεως 

ισχυρίστηκε ότι ήταν ανάρμοστη μεταχείριση κρατουμένων. 

Η Επίτροπος Διοικήσεως ανέφερε ότι δεν είχε λάβει καταγγελίες από φυλακισμένους 

σχετικά με υπερπληθυσμό ή μη διαχωρισμό φυλακισμένων στο ΤΚΦ. Το γραφείο της 

Επιτρόπου Διοικήσεως, ωστόσο, ξεκίνησε έρευνα για τα προβλήματα αυτά το 2020. Η 

έρευνα συνεχιζόταν στο τέλος του έτους. 

Σε απάντηση στη  Δήλωση Αρχών της ΕΠΒ  Σχετικά με  τη Μεταχείριση Ατόμων που 

Στερούνται την  Ελευθερία τους  του Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο της πανδημίας του 

COVID-19, η κυβέρνηση τροποποίησε τον νόμο περί φυλακών τον Απρίλιο 2020 για 

να μειωθεί ο πληθυσμός των φυλακών. Κάποιοι φυλακισμένοι αποφυλακίστηκαν 



πρόωρα, μεταφέρθηκαν στην ανοικτή φυλακή ή τους δόθηκε η δυνατότητα να 

εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής τους υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση (βραχιόλι) 

κατ’ οίκον. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επίτροπος Διοικήσεως επιθεώρησε το αστυνομικό 

τμήμα Αραδίππου και το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών για μετανάστες χωρίς 

ταξιδιωτικά έγγραφα στη Μενόγεια. Κατά την επιθεώρηση του αστυνομικού 

τμήματος Αραδίππου, η Επίτροπος Διοικήσεως διαπίστωσε ότι ένα άτομο είχε 

κρατηθεί για απέλαση από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Μάρτιο. Με σύσταση 

της Επιτρόπου Διοικήσεως, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης 

Μεταναστών στη Μενόγεια. Πλήρεις αναφορές για τις επιθεωρήσεις του αστυνομικού 

τμήματος Αραδίππου και του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών Μενόγειας 

εκκρεμούσαν στο τέλος του έτους. 

Οι ΜΚΟ Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και CARITAS ανάφεραν 

ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών Μενόγειας 

για μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, η 

ΜΚΟ Δράση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (KISA) δεν μπορούσε να επισκεφθεί 

το κέντρο στη Μενόγεια επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών διέγραψε την KISA από το 

μητρώο τον Δεκέμβριο του 2020 (βλέπε τμήμα 2.β., Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι). 

Περίπου 51 τοις εκατόν των φυλακισμένων στο ΤΦΚ ήταν μη Κύπριοι, 

καταδικασμένοι κυρίως για εγκλήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, όπως 

παράνομη είσοδος και κατοχή πλαστών εγγράφων. Αντίθετα με κάποιους Κύπριους 

φυλακισμένους, δεν επιτράπηκε σε αλλοδαπούς φυλακισμένους χωρίς  προσωρινή 

άδεια διαμονής να φύγουν από την φυλακή για να εργαστούν, να περάσουν τα 

σαββατοκύριακα με την οικογένειά τους ή να υποβάλουν αίτηση αναστολής. 

Διοίκηση:  Γενικά, οι Αρχές διερεύνησαν αξιόπιστους ισχυρισμούς για 

κακομεταχείριση. Το 2018, η ΕΠΒ εξέφρασε ανησυχίες ότι οι ανεπαρκείς πόροι καθώς 

και οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ κατηγορουμένων αστυνομικών και ανακριτών (οι 



περισσότεροι από τους οποίους ήταν πρώην αστυνομικοί) αποδυνάμωναν τη 

διερεύνηση ισχυρισμών για κατάχρηση εξουσίας από αστυνομικούς. 

Η Επίτροπος Διοικήσεως διενέργησε τακτικές επισκέψεις στο ΤΦΚ και σε κέντρα 

κράτησης για να αξιολογήσει αν οι συνθήκες και η μεταχείριση των φυλακισμένων 

και κρατουμένων ικανοποιούσε τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς. Τον 

Σεπτέμβριο του 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως ξεκίνησε έρευνα για τη συνολική 

μεταχείριση των φυλακισμένων και κρατουμένων και τις συνθήκες διαβίωσης στο 

ΤΦΚ. Το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως επισκέφθηκε το ΤΦΚ αρκετές φορές για 

να επιθεωρήσει τους χώρους διαβίωσης των φυλακισμένων και κρατουμένων και 

διεξήγαγε εμπιστευτικές συνεντεύξεις με κρατουμένους. Η έρευνα της Επιτρόπου 

Διοικήσεως συνεχιζόταν στο τέλος του έτους. 

Τα κέντρα κράτησης στερούνταν εγκαταστάσεων για την άσκηση θρησκευτικών 

καθηκόντων. Επιτρεπόταν σε εκπροσώπους θρησκειών να επισκεφθούν έγκλειστους 

στις φυλακές. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επίτροπος Διοικήσεως ξεκίνησε έρευνα για την 

πιθανότητα λογοκρισίας των καταγγελιών που υποβάλλονται στο γραφείο της από 

φυλακισμένους και κρατουμένους στο ΤΦΚ και στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών 

Μενόγειας. Η Επίτροπος Διοικήσεως διερεύνησε επίσης μια καταγγελία που 

υποβλήθηκε από συγγενείς ενός κρατουμένου στο ΤΦΚ ότι τον κλείδωσαν στο κελί 

του για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι συγγενείς δεν μπορούσαν να 

επικοινωνήσουν μαζί του. Και οι δύο έρευνες συνεχίζονταν στο τέλος του έτους. 

Ανεξάρτητη Παρακολούθηση: Η κυβέρνηση επέτρεψε επισκέψεις σε φυλακές και 

κέντρα κράτησης από ανεξάρτητους παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 

κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν απεριόριστες και απροειδοποίητες επισκέψεις. 

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι από άλλες χώρες της ΕΕ και διπλωμάτες τοποθετημένοι 

στη χώρα επισκέφθηκαν τις φυλακές κατά τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκπρόσωποι της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Κυπριακού 



Ερυθρού Σταυρού και του Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες επισκέφθηκαν 

το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών Μενόγειας επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του 

έτους. Επρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 

(FRONTEX) επισκέφθηκαν το Κέντρο Κράτησης της Αστυνομίας Πάφου και 

εκπρόσωποι του Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες επισκέφθηκαν το 

Κέντρο Κράτησης της Αστυνομίας Λακατάμειας. 

Δ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Ή ΚΡΑΤΗΣΗ  

Ο νόμος απαγορεύει την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση και προβλέπει το δικαίωμα 

κάθε ατόμου να αμφισβητήσει δικαστικά τη νομιμότητα της σύλληψής ή της 

κράτησής του/της. Γενικά, οι αρχές σεβάστηκαν αυτήν την υποχρέωση. 

Διαδικασίες Σύλληψης και Μεταχείριση Κρατουμένων 

Ο νόμος απαιτεί εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί δικαστικά και οι αρχές 

τήρησαν αυτή την απαίτηση. Οι αρχές δεν μπορούν να κρατήσουν ένα άτομο για 

περισσότερο από μία ημέρα, εκτός αν δοθεί παράταση από δικαστήριο. Οι 

περισσότερες περιόδοι κράτησης στο πλαίσιο ανάκρισης δεν υπερέβαιναν τις 10 

ημέρες μέχρι την άσκηση επίσημης ποινικής δίωξης. Οι αρχές ενημέρωναν έγκαιρα 

τους κρατουμένους για τις κατηγορίες εναντίον τους σε γλώσσα που μπορούσαν να 

καταλάβουν. Ο γενικός εισαγγελέας κατέβαλε προσπάθειες για να ελαχιστοποιήσει 

την προφυλάκιση, ιδίως σε περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων. 

Υπάρχει ένα σύστημα εγγύησης που λειτουργεί. Η κυβέρνηση διεκδίκησε το δικαίωμα 

απέλασης αλλοδαπών για συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος, 

ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους ή την καταδίκη τους για 

έγκλημα. 

Γενικά, οι κρατούμενοι είχαν πρόσβαση σε δικηγόρο. Ο νόμος επιτρέπει στους 

κρατουμένους να μιλήσουν με τον δικηγόρο τους σε οποιαδήποτε στιγμή, μεταξύ 



άλλων πριν από και κατά τη διάρκεια ανάκρισης από την αστυνομία. Το 2018, η ΕΠΒ 

κατήγγειλε ότι αστυνομικοί εμπόδιζαν τακτικά κρατούμενους να επικοινωνήσουν με 

δικηγόρο μέχρι να δώσουν γραπτή κατάθεση, και ο δικηγορικός σύλλογος κατήγγειλε 

ότι δεν επιτρεπόταν σε δικηγόρους να είναι παρόντες κατά τις ανακρίσεις από την 

αστυνομία. 

Σε ποινικές υποθέσεις, το κράτος παρέχει δικηγόρο σε άπορους κρατουμένους. Για να 

δικαιούνται δωρεάν νομική αρωγή, ωστόσο, οι κρατούμενοι χρειάζονται πρώτα 

απόφαση δικαστηρίου που να βεβαιώνει την οικονομική τους ανάγκη. Ο Δικηγορικός 

Σύλλογος της Κυπριακής Δημοκρατίας απαγορεύει στους δικηγόρους να εργάζονται 

pro bono (δωρεάν). Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κατήγγειλαν ότι αυτό είχε 

σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα τους να οδηγήσουν την κυβέρνηση στα 

δικαστήρια και να απαιτήσουν λογοδοσία από αξιωματούχους για τη μεταχείριση 

ευάλωτων μελών του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και αιτούντων άσυλο. 

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 

περιέγραψε το κέντρο υποδοχής Πουρνάρα ως ένα «de facto κέντρο κράτησης» για 

αιτούντες άσυλο. Το Πουρνάρα ήταν σχεδιασμένο για να φιλοξενήσει νεοαφιχθέντες 

για 72 ώρες ενώ υποβάλλονται σε έλεγχο ιατρικό, ασφαλείας και ευάλωτου 

χαρακτήρα, πριν από τη μετεγκατάστασή τους σε πιο μόνιμη στέγαση. Η σταθερή 

καθημερινή εισροή 20-30 νέων αιτούντων άσυλο τον Ιανουάριο, σε συνδυασμό με τη 

de facto πολιτική μη εξόδου του υπουργού εσωτερικών (που φέρεται να καθιερώθηκε 

για τη μείωση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, κάτι που, ωστόσο, η UNHCR 

ισχυρίστηκε ότι ήταν παράνομο) είχε ως αποτέλεσμα ο πληθυσμός του καταυλισμού 

να τριπλασιαστεί από τα μέσα Νοεμβρίου 2020. Η UNHCR έκανε λόγο για 1.503 

μετανάστες στο κέντρο στις 13 Ιανουαρίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τη 

μέγιστη χωρητικότητα του κέντρου που είναι περίπου 1.000 άτομα. Περίπου 630 

μετανάστες φιλοξενούνταν στον κύριο καταυλισμό και οι υπόλοιποι στους χώρους 

καραντίνας που είχαν αντίσκηνα χωρίς δάπεδο. 



Στις 11 Ιανουαρίου, ένας διαπληκτισμός μεταξύ δύο ομάδων αιτούντων άσυλο 

επέσυρε πάλι την προσοχή των ΜΜΕ στις συνθήκες που επιδεινώνονταν ραγδαία στο 

Πουρνάρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαπληκτισμός ξεκίνησε σχετικά με 

παράπονα για θόρυβο ανάμεσα σε μια ομάδα Σύριων και μια ομάδα μεταναστών από 

Αφρικανικές χώρες. Περίπου τα τρία τέταρτα των αιτούντων άσυλο στο κέντρο ήταν 

Αφρικανοί και το ένα τέταρτο ήταν Σύριοι. Συνολικά 35 άτομα τραυματίστηκαν και 24 

χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 

μετανάστες έριξαν πέτρες, χρησιμοποίησαν μεταλλικές ράβδους ως όπλα και 

προκάλεσαν ζημιές στο κέντρο και στα αστυνομικά αυτοκίνητα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον τερματισμό του διαπληκτισμού. Μιλώντας στον τοπικό 

τύπο στις 13 Ιανουαρίου, η αντιπρόσωπος της UNHCR στην Κύπρο Katja Saha 

παρατήρησε ότι «οι συνθήκες υπερπληθυσμού στο κέντρο και η επακόλουθη πίεση 

στην υπάρχουσα υποδομή, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά με το πότε και 

υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να εξέλθουν από το κέντρο, είχαν πυροδοτήσει 

τις εντάσεις». 

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, περίπου 100 μετανάστες διανυκτέρευαν έξω 

από τον φράκτη στο Πουρνάρα από τις 19 Ιανουαρίου και μετά. Αυτοί που ήταν έξω 

από την περίμετρο περιορίστηκαν στη χρήση μη διαχωρισμένων χημικών 

αποχωρητηρίων και δεν είχαν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Ο 

αξιωματούχος ανέφερε ότι η κατάσταση ήταν «χειρότερη από ποτέ» και ότι 

χειροτέρευε καθημερινά. Το προσωπικό του κέντρου έφθασε στα όρια του και ο 

καταυλισμός δεν είχε άλλο χώρο. Σύμφωνα με ΜΚΟ και κυβερνητικές πηγές, ο 

υπουργός εσωτερικών επέμενε ότι οι αιτούντες άσυλο δεν έπρεπε να φύγουν από τον 

καταυλισμό, ακόμη και αν είχαν συμπληρώσει την απαιτούμενη περίοδο καραντίνας 

και είχαν εξασφαλίσει διαμονή εκτός καταυλισμού. Στις 20 Ιανουαρίου, η επίτροπος 

για τα δικαιώματα του παιδιού απέστειλε επιστολή στους υπουργούς εσωτερικών, 

υγείας και παιδείας, ισχυριζόμενη ότι η απόφαση να κρατηθούν οι αιτούντες άσυλο 

στο Πουρνάρα επ’ αόριστον παραβίαζε τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα βασικά 

δικαιώματα των παιδιών και των ευάλωτων ατόμων. Σύμφωνα με την επιστολή, η 

κυβέρνηση χρησιμοποιούσε το Πουρνάρα ως κέντρο κράτησης, κατά παράβαση των 



διεθνών υποχρεώσεων της Κύπρου να προστατεύει αιτούντες άσυλο, παιδιά και 

ασυνόδευτους ανηλίκους. 

Τον Οκτώβριο, η Επίτροπος Διοικήσεως ανέφερε ότι πολλές από τις συστάσεις της 

του 2020 για βελτιώσεις στο Πουρνάρα και στο Κέντρο Υποδοχής και Διαμονής 

Κοφίνου για Αιτήσεις για Διεθνή Προστασία εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του 

έτους. Οι περιορισμοί εξόδου άρθηκαν, ο αριθμός των υπαλλήλων κοινωνικής 

πρόνοιας που εργάζονταν στο κέντρο αυξήθηκε, ευπαθείς διαμένοντες 

μεταφέρθηκαν σε χώρους διαμονής εκτός του κέντρου, εγκαταστάθηκε επαρκής 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τα αντίσκηνα αντικαταστάθηκαν με 

προκατασκευασμένες κατοικίες, ενώ λύθηκαν προβλήματα σχετικά με ιατρικές 

προμήθειες και υπηρεσίες. 

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι καθημερινές, κατά μέσο όρο, αφίξεις στο 

κέντρο υποδοχής Πουρνάρα αυξήθηκαν μέχρι και στις 80 προς τα τέλη του έτους και 

στα μέσα Δεκεμβρίου ο αριθμός των διαμενόντων στο κέντρο υπερέβαινε τους 2.500. 

Από αυτούς, οι 287 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι ηλικίας 15 ετών και άνω. Μέσα 

μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι ξέσπασαν συγκρούσεις στο Πουρνάρα τη νύκτα 

της 2ας Δεκεμβρίου, στις οποίες εμπλέκονταν, σύμφωνα με υπολογισμούς, 300 

μετανάστες. Η διοίκηση του καταυλισμού κάλεσε την αστυνομία για να παρέμβει και 

να σταματήσει τις συγκρούσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά μετανάστες 

δέχθηκαν περίθαλψη στον καταυλισμό για ελαφρούς τραυματισμούς. Στις 13 

Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων 

επισκέφθηκε το κέντρο υποδοχής Πουρνάρα και μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την 

ανησυχία τους για τις απάνθρωπες συνθήκες στο κέντρο λόγω υπερπληθυσμού. 

Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη σχολικής 

εκπαίδευσης για ανηλίκους ή προστασίας ευάλωτων γυναικών στο κέντρο και 

ζήτησαν την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου ατόμων από χώρες που 

βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Εκτός από τους Σύριους που καταφθάνουν με 

πλοία είτε απευθείας στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε βόρεια της ουδέτερης ζώνης  

και μετά περνούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, πολλοί παράτυποι μετανάστες από 



Αφρικανικές χώρες κατέφθαναν αεροπορικώς μέσω Τουρκίας στο αεροδρόμιο Ercan, 

στον ελεγχόμενο από τους Τουρκοκυπρίους βορρά, και μετά περνούσαν, μέσω της 

ουδέτερης ζώνης, στα εδάφη υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να 

υποβάλουν αίτηση ασύλου, βοηθούμενοι από διακινητές και στις δύο πλευρές. 

Στις 21 Δεκεμβρίου, έπειτα από κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στο 

Πουρνάρα, η κυβέρνηση μετέφερε 585 αιτούντες άσυλο που θεωρούνταν ως στενές 

επαφές θετικών κρουσμάτων στο νέο κέντρο υποδοχής Λίμνες, που άνοιξε στις αρχές 

Νοεμβρίου. Άλλοι 100 μεταφέρθηκαν από το κέντρο Πουρνάρα στο κέντρο Λίμνες μία  

εβδομάδα αργότερα, αφού το τεστ που έκαναν ήταν θετικό. Σύμφωνα με την UNCHR, 

το κέντρο Λίμνες δεν ήταν εξοπλισμένο για να υποδεχθεί μεγάλους αριθμούς 

μεταναστών και έλειπαν βασικές εγκαταστάσεις. Το κέντρο Λίμνες δεν είχε ιατρικό 

προσωπικό και φάρμακα για την περίθαλψη ατόμων με συμπτώματα της νόσου 

COVID-19. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτούντες άσυλο διέμεναν σε μη θερμαινόμενες 

προκατασκευασμένες μονάδες και κοιμούνταν σε κρεβάτια χωρίς στρώματα ή στο 

πάτωμα. 

Η Επίτροπος Διοικήσεως κατήγγειλε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές 

κρατούσαν μετανάστες και αιτούντες άσυλο, κατά τους ισχυρισμούς για σκοπούς 

απέλασης, για παρατεταμένες περιόδους, παρότι δεν υπήρχε καμιά πραγματική 

προοπτική απέλασής τους, είτε επειδή η χώρα προέλευσής τους αρνιόταν να τους 

δεχθεί είτε επειδή οι κρατούμενοι αρνούνταν να δώσουν τη συγκατάθεση τους για 

την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων από τη χώρα προέλευσής τους. Η Επίτροπος 

Διοικήσεως ανέφερε ότι, σε εκείνες τις περιπτώσεις, η κράτηση δεν υπερέβη το 

ανώτατο όριο των 18 μηνών που επιτρέπεται από τον νόμο για την εκτέλεση 

απόφασης απέλασης. Η Επίτροπος Διοικήσεως κατήγγειλε ότι οι αρχές δεν 

εφάρμοσαν την προηγούμενη σύστασή της να εξεταστούν εναλλακτικές της κράτησης 

λύσεις, ανάλογα με την προσωπική κατάσταση των κρατουμένων. Ένας σημαντικός 

αριθμός κρατουμένων στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών Μενόγειας ανέμεναν 

απόφαση σχετικά με το αίτημα τους για διεθνή προστασία ή την εκδίκαση των 

προσφυγών τους κατά της απόρριψης των αιτήσεων τους για άσυλο. Όπως στα 



προηγούμενα έτη, η KISA δήλωσε ότι οι αρχές εξακολουθούσαν να παρέχουν μόνο 

περιορισμένες πληροφορίες σε κρατουμένους αναφορικά με την πορεία της 

υπόθεσής τους. 

Σε αντίθεση με κάποια προηγούμενα έτη, η Επίτροπος Διοικήσεως και ΜΚΟ δεν 

αντιμετώπισαν περιπτώσεις κρατουμένων που απελάθηκαν πριν από την οριστική 

εκδίκαση των αιτήσεων τους για άσυλο. Μια ΜΚΟ κατήγγειλε, ωστόσο, ότι, αντί να 

απελάσουν κρατουμένους πριν από την τελική εκδίκαση των υποθέσεων τους, οι 

αρχές μετανάστευσης τους πίεζαν να υπογράψουν συγκατάθεση οικειοθελούς 

επιστροφής, υπό την απειλή επ’ αόριστον κράτησής τους. 

Ε. ΑΡΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΚΗΣ  

Ο νόμος και το Σύνταγμα προβλέπουν την ύπαρξη ανεξάρτητης δικαιοσύνης και η 

κυβέρνηση, γενικά, σεβάστηκε την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της δικαιοσύνης. 

Διαδικασίες Διεξαγωγής Δίκης 

Ο νόμος και το Σύνταγμα προβλέπουν το δικαίωμα δίκαιης και δημόσιας δίκης και η 

ανεξάρτητη δικαιοσύνη, σε γενικές γραμμές, σεβάστηκε αυτό́ το δικαίωμα στην 

πράξη. 

Οι κατηγορούμενοι απολαύουν του δικαιώματος του τεκμηρίου αθωότητας. Οι 

υπάλληλοι ενημέρωναν του κατηγορουμένους έγκαιρα και λεπτομερώς για τις 

κατηγορίες εναντίον τους. Το σύνταγμα προβλέπει δίκαιες και δημόσιες δίκες χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να είναι 

παρόντες και να συμβουλευθούν δικηγόρο έγκαιρα. Οι αρχές παρέχουν δικηγόρο σε 

κατηγορουμένους που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν δικηγόρο και παρέχουν 

στους κατηγορουμένους επαρκή χρόνο και διευκολύνσεις για να ετοιμάσουν την 

υπεράσπισή τους. Οι αρχές παρέχουν δωρεάν διερμηνεία, εφόσον χρειάζεται, σε όλα 

τα στάδια της δίκης. Οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να εξετάσουν τους 



μάρτυρες κατηγορίας ή πολιτικής αγωγής και να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία 

ή μάρτυρες εκ μέρους τους. Οι κατηγορούμενοι σε ποινικές υποθέσεις απολαύουν 

του δικαιώματος να μην υποχρεώνονται να καταθέσουν ή να ομολογήσουν την ενοχή 

τους. Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση. Όπως στο παρελθόν, ο 

Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου κατήγγειλε ότι χρόνιες δικαστικές καθυστερήσεις, 

ειδικά σε εκδικάσεις αστικών υποθέσεων, θίγουν το δικαίωμα δίκαιης δίκης. Οι 

καθυστερήσεις εκδίκασης ήταν συνηθισμένες και προκαλούνταν εν μέρει από τις 

μακρόχρονες νομικές διαδικασίες, που δημιουργούσαν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας 

για τα δικαστήρια. 

Πολιτικοί Κρατούμενοι 

Δεν υπήρξαν καταγγελίες για ύπαρξη πολιτικών κρατούμενων.  

Εκδίκαση Αστικών Υποθέσεων και Ένδικα Μέσα 

Άτομα και οργανώσεις μπορούν να ζητήσουν, μέσω των εθνικών δικαστηρίων, αστική 

προστασία για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιώτες μπορούν να 

προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε υποθέσεις 

που αφορούν εικαζόμενη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος, αφού 

εξαντλήσουν όλα τα ένδικα βοηθήματα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. 

Κατάσχεση και Αποκατάσταση Περιουσίας 

Σύμφωνα με τον νόμο, ο υπουργός εσωτερικών είναι ο κηδεμόνας των περιουσιών 

των Τουρκοκυπρίων που δεν είχαν μόνιμη διαμονή στην περιοχή υπό τον έλεγχο της 

κυβέρνησης από το 1974. Η ιδιοκτησία παραμένει στον αρχικό ιδιοκτήτη, όμως η 

πώληση ή μεταβίβαση Τουρκοκυπριακής περιουσίας υπό την κηδεμονία του 

υπουργού απαιτεί την έγκριση της κυβέρνησης. Ο υπουργός έχει την εξουσία να 

επιστρέψει περιουσίες σε Τουρκοκυπρίους αιτούντες αφού εξεταστούν οι 



περιστάσεις της κάθε περίπτωσης. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφύγουν κατά της 

απόφασης του υπουργού ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. 

Σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, Τουρκοκύπριοι δεν κίνησαν δικαστικές διαδικασίες 

ζητώντας να ανακτήσουν περιουσίες που βρίσκονται στην περιοχή υπό τον έλεγχο 

της κυβέρνησης. Στις 27 Ιανουαρίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, με 

απόφασή του, απέρριψε την αίτηση Τουρκοκύπριας ιδιοκτήτριας περιουσίας να 

πωλήσει την περιουσία της σε τρίτο μέρος. Ο υπουργός, ενεργώντας ως κηδεμόνας, 

είχε αρνηθεί στην ιδιοκτήτρια τη συγκατάθεση να πωλήσει την περιουσία σε τρίτο 

μέρος, επειδή η ιδιοκτήτρια διέμενε σε περιουσία στην περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή 

διοίκηση, η οποία άνηκε σε εκτοπισμένους Ελληνοκυπρίους. Απορρίπτοντας την 

αίτηση, το Δικαστήριο σημείωσε ότι η Τουρκοκύπρια ιδιοκτήτρια δεν προσδιόρισε 

ούτε περιέγραψε την περιουσία που επιθυμούσε να πωλήσει. 

Στις 9 Ιουνίου, η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε αποδεκτή ως παρατηρητής στη Διεθνή 

Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Η έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών 

προς το Κογκρέσο σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου JUST [Justice for 

Uncompensated Survivors Today - Δικαιοσύνη για τους Μη Αποζημιωθέντες 

Επιζώντες Σήμερα], που δημοσιοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2020, είναι διαθέσιμη στον 

ιστότοπο του Υπουργείου στη διεύθυνση: https://www.state.gov/reports/just-act-

report-to-congress/ 

ΣΤ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ Ή ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ)  

Ο νόμος και το σύνταγμα απαγορεύουν τέτοιες ενέργειες, όμως υπήρξε μια 

καταγγελία ότι η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε πλήρως αυτές τις απαγορεύσεις. 

Τον Δεκέμβριο του 2020, η τότε υπουργός δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη κατέθεσε 

καταγγελία στον αρχηγό της αστυνομίας ότι άγνωστα άτομα είχαν δημιουργήσει έναν 

https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/
https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/


πλαστό λογαριασμό Twitter, χρησιμοποιώντας το όνομα και τη φωτογραφία της. Τον 

Δεκέμβριο του 2020, η αστυνομία, εκτελώντας ένταλμα έρευνας που είχε εκδοθεί από 

το δικαστήριο, κατάσχεσε και έψαξε ηλεκτρονικές συσκευές από την οικία της 

ακτιβίστριας Νίκης Ζάρου, επειδή υπήρχαν υποψίες ότι αυτή δημιούργησε τον 

ψεύτικο λογαριασμό στο Twitter. Στις 29 Ιανουαρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο 

αποφάσισε ότι το κατώτερο δικαστήριο είχε υπερβεί την εξουσία του και ακύρωσε το 

ένταλμα. Η Ζάρου κατέθεσε αστική αγωγή τον Μάρτιο, υποστηρίζοντας ότι ο γενικός 

εισαγγελέας και η Γιολίτη παραβίασαν τα συνταγματικά της δικαιώματα. 

Ενότητα 2. Σεβασμός των Πολιτικών 
Ελευθεριών 

Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

Ο νόμος προβλέπει την ελευθερία της έκφρασης, μεταξύ άλλων για τον τύπο και άλλα 

μέσα ενημέρωσης, και η κυβέρνηση σεβάστηκε γενικά αυτό το δικαίωμα. Ο 

ανεξάρτητος Τύπος, το αποτελεσματικό δικαστικό σώμα και το λειτουργικό 

δημοκρατικό πολιτικό σύστημα συνεργάζονται για να υποστηρίξουν την ελευθερία 

της έκφρασης, που περιλαμβάνει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Ελευθερία της έκφρασης:  Ο νόμος ποινικοποιεί την υποκίνηση του μίσους και της 

βίας που βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γενεαλογική προέλευση, την 

εθνική προέλευση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Τέτοιες πράξεις τιμωρούνται 

με ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη, πρόστιμο έως 10.000 ευρώ (11.500 δολ. ΗΠΑ) ή 

και τα δύο. 

 



Ελευθερία Έκφρασης για Μέλη του Τύπου και Άλλων Μέσων Ενημέρωσης, 

Συμπεριλαμβανομένων Διαδικτυακών Μέσων: Ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ήταν 

ενεργά και εξέφρασαν μεγάλη ποικιλία απόψεων χωρίς περιορισμό. 

Ο νόμος τιμωρεί τη χρήση γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμιών στη χώρα άλλων 

από εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στο γεωγραφικό λεξικό που η κυβέρνηση 

παρουσίασε στο Πέμπτο Συνέδριο του ΟΗΕ για την Τυποποίηση Γεωγραφικών 

Ονομάτων του 1987. Σύμφωνα με τον νόμο, όποιος δημοσιεύει, εισάγει, διανέμει ή 

πωλεί χάρτες, βιβλία ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, που 

περιέχουν γεωγραφικά ονόματα και τοπωνύμια στο νησί εκτός από αυτά που 

επιτρέπονται, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρία έτη, 

πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ (57.500 δολ. ΗΠΑ) ή και τα δύο. 

Ελευθερία του Διαδικτύου 

Η κυβέρνηση δεν επέβαλε κανέναν περιορισμό, δεν διέκοψε την πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο ούτε λογόκρινε κάποιο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και δεν υπήρξαν 

αξιόπιστες καταγγελίες ότι παρακολουθούσε ιδιωτικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

χωρίς την ενδεδειγμένη νόμιμη εξουσία. 

Ο νόμος ποινικοποιεί τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την 

υποκίνηση και την προώθηση ρατσισμού, ξενοφοβίας, προκατάληψης, φυλετικών 

διακρίσεων, ρητορικής μίσους και βίας. Τέτοιες πράξεις τιμωρούνται με φυλάκιση 

έως πέντε έτη, πρόστιμο έως 35.000 ευρώ (40.250 δολ. ΗΠΑ) ή και τα δύο. 

Ακαδημαϊκή Ελευθερία και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Ο νόμος παρέχει στην κυβέρνηση το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε επισκέπτες 

που δηλώνουν την πρόθεση να μείνουν σε ξενοδοχείο στην περιοχή υπό  

Τουρκοκυπριακή διοίκηση που δεν άνηκε αρχικά σε Τουρκοκυπρίους. Σύμφωνα με 

αυτόν τον νόμο, η κυβέρνηση διατηρεί την πολιτική να εμποδίζει τους επισκέπτες 



αλλοδαπούς ακαδημαϊκούς και καλλιτεχνικές ομάδες να παρίστανται σε συνέδρια ή 

να ασκούν δραστηριότητες στην περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση, εφόσον 

προβούν σε τέτοια δήλωση. Δεν υπήρξαν καταγγελίες για αλλοδαπούς ακαδημαϊκούς 

στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος κατά τη διάρκεια του έτους. 

B. ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ  

Το Σύνταγμα και ο νόμος προβλέπουν τις ελευθερίες του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και 

του συνεταιρίζεσθαι και η κυβέρνηση, γενικώς, σεβάστηκε την ελευθερία του 

συνέρχεσθαι, αλλά περιόρισε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. 

Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι 

Τον Δεκέμβριο του 2020, η κυβέρνηση διέγραψε τη ΜΚΟ KISA από το μητρώο των 

σωματείων και δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς της, επειδή η KISA δεν είχε 

υποβάλει ελεγμένους λογαριασμούς και δεν είχε συγκαλέσει γενική συνέλευση εντός 

του χρονικού περιθωρίου των δύο μηνών που απαιτείται μετά την τροποποίηση του 

νόμου που διέπει τις ΜΚΟ τον Αύγουστο του 2020.  Ο Γενικός Έφορος Σωματείων 

απέρριψε το αίτημα της KISA για παράταση, δηλώνοντας ότι δεν είχε την εξουσία να 

χορηγήσει παρατάσεις και ότι διακριτικές παρατάσεις θα παραβίαζαν την αρχή της 

ίσης μεταχείρισης. Ενώ η KISA δεν ήταν η μόνη που αντιμετώπισε την επιβολή αυτής 

της συμμόρφωσης –περίπου 2.400 σωματεία που είναι, ως επί το πλείστον, αδρανή 

και ανενεργά σωματεία διαγράφηκαν παρομοίως– υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ισχυρίστηκαν ότι ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν ιδιαίτερα 

ανυποχώρητος στις εκκλήσεις της KISA για μια παράταση της προθεσμίας, δεδομένου 

του επίμαχου ιστορικού μεταξύ της KISA και του υπουργείου. Διεθνείς οργανώσεις 

παρατηρητών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών ο Επίτροπος για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Διεθνής Αμνηστία, 

επέκριναν την ενέργεια αυτή. Στις 31 Μαρτίου, πέντε ειδικοί εισηγητές του Γραφείου 



Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση απευθυνόμενη στην 

κυβέρνηση, εκφράζοντας μεγάλη ανησυχία σχετικά με το περιβάλλον που 

επιδεινώνεται για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αναφερόμενοι στην 

τροποποίηση του Νόμο περί Σωματείων το 2020 και τη διαγραφή της KISA. 

Σημειώνοντας τις προηγούμενες, δυνητικά δυσφημιστικές κατηγορίες του Υπουργού 

Νίκου Νουρή εναντίον της KISA, οι εισηγητές υπέβαλαν ότι η ΜΚΟ είχε στοχοποιηθεί 

για το έργο της να στηρίζει τους μετανάστες και να καταπολεμά τις φυλετικές 

διακρίσεις και την ξενοφοβία. Χαρακτηρίζοντας την αναστολή ή τη διάλυση ενός 

σωματείου ως τη σοβαρότερη μορφή περιορισμού της ελευθερίας του 

συνεταιρίζεσθαι, οι εισηγητές ισχυρίστηκαν ότι τέτοια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται 

μόνο όταν η κατάφωρη παραβίαση του νόμου οδηγεί σε σαφή και άμεσο κίνδυνο για 

τους πολίτες. Στις 10 Ιουνίου, το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της 

KISA για ανάκληση της διαγραφής της. 

Επικαλούμενες τη διαγραφή της ως νόμιμης ΜΚΟ –και παρά τις δηλώσεις της KISA ότι 

ήταν εγγεγραμμένη ως μη κερδοσκοπική εταιρεία και μπορούσε να συνεχίσει να 

λειτουργεί νόμιμα– οι αρχές αρνήθηκαν στην KISA την πρόσβαση στα κέντρα 

υποδοχής μεταναστών. Στα τέλη του έτους, ο τραπεζικός λογαριασμός της KISA 

παρέμενε δεσμευμένος, επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητα της να λειτουργεί, να 

υλοποιεί έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, να παρέχει υπηρεσίες σε μετανάστες 

και πρόσφυγες και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα τους. Η KISA απέλυσε τους 

υπαλλήλους της, στηρίχθηκε σε εθελοντές για να συνεχίσει περιορισμένες 

λειτουργίες και, στο τέλος του έτους αντιμετώπισε έξωση, επειδή δεν είχε τη 

δυνατότητα να πληρώσει το ενοίκιο και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας για τις 

εγκαταστάσεις της. Επικαλούμενος την παρουσία ενός εκπροσώπου της KISA, ο 

Υπουργός Εσωτερικών Νουρής αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 20 Σεπτεμβρίου για 

να συζητήσει για τη μεταχείριση μιας εγκύου αιτούσας άσυλο Συριακής καταγωγής 

και της οικογένειας της (βλ. ενότητα 2.στ., Προστασία Προσφύγων). Η Επίτροπος 

Διοικήσεως απέρριψε σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης να συμπεριληφθεί η 



KISA σε μια εθνική εκστρατεία εναντίον της ρητορικής μίσους, αναφέροντας ότι η 

KISA δεν ήταν αναγνωρισμένη από την κυβέρνηση. 

Γ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

Δείτε την Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες 

Διεθνώς (International Religious Freedom Report) , στη 

διεύθυνση https://www.state.gov/religiousfreedomreport/  . 

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ  

Ο νόμος προβλέπει την ελεύθερη διακίνηση εντός ελεγχόμενων από την κυβέρνηση 

περιοχών, ταξίδια στο εξωτερικό́, μετανάστευση και επαναπατρισμό́ και η κυβέρνηση 

γενικά σεβάστηκε αυτά́ τα δικαιώματα. 

Διακίνηση εντός της χώρας: Η κυβέρνηση επέβαλε περιορισμούς σε ορισμένες 

μετακινήσεις μέσω σημείων διέλευσης προς τις περιοχές υπό Τουρκοκυπριακή 

διοίκηση, για αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, και αυτοί οι περιορισμοί 

εφαρμόστηκαν εξίσου σε όλους. Τα σημεία ελέγχου της ουδέτερης ζώνης άνοιξαν και 

πάλι στις 4 Ιουνίου με μια πολυεπίπεδη διαδικασία για τη διέλευση, και ήταν η πρώτη 

φορά που γίνονταν εφικτές οι διελεύσεις ρουτίνας από τότε που τα σημεία ελέγχου 

έκλεισαν τον Μάρτιο του 2020 με το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. Μέσα 

ενημέρωσης έκαναν λόγο για πάνω από 1,2 εκατομμύρια διελεύσεις κατά τη διάρκεια 

του έτους. 

Πριν από την πανδημία του COVID-19, η κυβέρνηση δεν απαγόρευε στους 

Ελληνοκυπρίους να ταξιδεύουν στην περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση, όμως 

το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιούσε τους αλλοδαπούς να μην διανυκτερεύουν 

σε περιουσίες Ελληνοκυπρίων που έχουν καταληφθεί από τους Τουρκοκυπρίους ή 

Τούρκους πολίτες, να μην παίζουν τυχερά παιχνίδια στην περιοχή υπό 

Τουρκοκυπριακή διοίκηση ή να αγοράζουν ή να αναπτύσουν περιουσίες εκεί. Σε 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/


ορισμένες περιπτώσεις, οι αρχές στα λιμάνια εισόδου αρνήθηκαν την είσοδο σε μη 

κατοίκους που δήλωναν ξενοδοχεία στην περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση ως 

τον προοριζόμενο τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους. Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις ανέφεραν ότι η κυβέρνηση απαγόρευσε σε 

αναγνωρισμένους μη Κύπριους πρόσφυγες με καθεστώς προσωρινής διαμονής και 

αιτούντες άσυλο να περάσουν στην περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση, 

δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια τους σε μια περιοχή που 

δεν είναι υπό τον έλεγχο της. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αστυνομικοί 

στα σημεία διέλευσης παρενόχλησαν σε ορισμένες περιπτώσεις τους 

Ελληνοκυπρίους που επέστρεφαν από την περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση. 

Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

Η κυβέρνηση θεωρεί τους Ελληνοκυπρίους που εκτοπίσθηκαν εξαιτίας της 

διχοτόμησης του νησιού το 1974 ως πρόσφυγες, έστω και αν υπάγονται στον ορισμό 

των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων (ΕΕΑ) του ΟΗΕ. Τον Δεκέμβριο του 2020, 

υπήρχαν 221.466 τέτοια άτομα και απόγονοί τους. Προγράμματα βοήθειας για ΕΕΑ 

υλοποιήθηκαν από την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο και άλλες 

υπηρεσίες του ΟΗΕ. Ανάλογα με το εισόδημά τους, τα ΕΕΑ δικαιούνταν οικονομική 

βοήθεια από την κυβέρνηση. Επανεγκαταστάθηκαν, είχαν πρόσβαση σε 

ανθρωπιστικές οργανώσεις και δεν υπέστησαν επίθεση, στόχευση ή υποχρεωτική 

επιστροφή υπό επικίνδυνες συνθήκες. 

ΣΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

Η UNHCR και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις ανέφεραν δυσκολίες στη συνεργασία 

με την κυβέρνηση για την παροχή προστασίας και βοήθειας σε πρόσφυγες και 

αιτούντες άσυλο. 



Πρόσβαση στο άσυλο:  Ο νόμος προβλέπει τη χορήγηση ασύλου ή καθεστώτος 

πρόσφυγα και η κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα σύστημα για την παροχή προστασίας 

σε πρόσφυγες. Τρεις Καμερουνέζοι απομονώθηκαν στην ουδέτερη ζώνη στις 24 

Μαΐου, όταν προσπάθησαν να περάσουν  στο έδαφος υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από την περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση. Σύμφωνα με την 

UNHCR και ΜΚΟ, η αστυνομία στο σημείο διέλευσης του Ledra Palace, όπου οι 

Καμερουνέζοι παρουσιάστηκαν για να υποβάλουν αίτηση ασύλου, έλαβε οδηγίες από 

την κυβέρνηση να μην δεχθεί τις αιτήσεις τους. Τον Οκτώβριο, ένας από τους 

Καμερουνέζους εμφανίστηκε στο κέντρο υποδοχής Πουρνάρα και υπέβαλε αίτηση 

ασύλου. Οι άλλοι δύο παρέμειναν στην ουδέτερη ζώνη μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, 

συνεχίζοντας να ζουν σε αντίσκηνα και επιβιώνοντας με τρόφιμα που παρείχαν η 

UNHCR και διπλωματικές αποστολές. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης μεταξύ 2-4 

Δεκεμβρίου, ο Πάπας Φραγκίσκος διευθέτησε την υποδοχή 50 αιτούντων άσυλο, 

συμπεριλαμβανομένων των δύο Καμερουνέζων, στην Ιταλία, στο πλαίσιο ειδικού 

ανθρωπιστικού προγράμματος. Ταξίδευσαν στο Βατικανό στις 16 Δεκεμβρίου. Εκτός 

από την περίπτωση αυτή, ΜΚΟ δεν δέχθηκαν καταγγελίες ότι απαγορεύθηκε η 

πρόσβαση σε άλλους αιτούντες άσυλο στη διαδικασία ασύλου. 

Λόγω της σημαντικής αύξησης των αιτήσεων ασύλου τα τελευταία χρόνια και των 

μεγάλων καθυστερήσεων στην εξέτασή τους, 18.322 αιτήσεις ασύλου εκκρεμούσαν 

στις 30 Νοεμβρίου, δηλαδή περίπου ο ίδιος αριθμός με τα τέλη του 2020. Η Υπηρεσία 

Ασύλου, η Επίτροπος Διοικήσεως, η UNHCR και ΜΚΟ ανέφεραν κάποια επιτάχυνση 

στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου, όμως οι εκκρεμότητες παρέμεναν και 

εξακολουθούσαν να υπάρχουν καθυστερήσεις στη διαδικασία προσφυγών. Η 

κυβέρνηση, η UNHCR και ΜΚΟ συμφώνησαν ότι μια σημαντική μερίδα των 

καταχωρισμένων αιτήσεων ασύλου δεν ήταν αξιόπιστη. Το 2019, η κυβέρνηση 

συγκρότησε ένα Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας (ΔΔΔΠ) για να 

εξορθολογήσει την εξέταση των προσφυγών ασύλου. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

ανέφεραν ότι η ίδρυση του ΔΔΔΠ ήταν μια βελτίωση του προηγουμένου συστήματος 

και ότι οι αποφάσεις του ήταν δίκαιες, όμως η διαδικασία ήταν αργή και στο τέλος 

του έτους εκκρεμούσε η εκδίκαση 7.000 προσφυγών. 



Ασφαλής Χώρα Καταγωγής/Διέλευσης:  Τον Μάιο του 2020, η κυβέρνηση δημοσίευσε 

έναν κατάλογο 21 ασφαλών χωρών επιστροφής με σκοπό να εξετάζονται όλες οι 

αιτήσεις από ασφαλείς χώρες με ταχείες διαδικασίες. Τον Αύγουστο, ο κατάλογος 

περιλάμβανε 28 χώρες: Αλβανία, Αλγερία, Αρμενία, Μπαγκλαντές, Μπενίν, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Αίγυπτος, Γεωργία, Γκάνα, Ινδία, Κένυα, Μολδαβία, Μογγολία, 

Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νεπάλ, Νιγηρία, Βόρεια Μακεδονία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, 

Σενεγάλη, Σερβία, Σρι Λάνκα, Γκάμπια, Τόγκο, Τυνησία, Ουκρανία (εξαιρούμενων των 

περιοχών της Κριμαίας, του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ), και Βιετνάμ. 

 

Επαναπροώθηση: Μέσα ενημέρωσης, ΜΚΟ και η UNHCR ανέφεραν ότι οι αρχές 

συνέχισαν να επαναπροωθούν σκάφη που μετέφεραν παράτυπους μετανάστες, 

συμπεριλαμβανομένων δυνητικών αιτούντων άσυλο. Σε μια επιστολή προς τον 

Υπουργό Εσωτερικών Νουρή, με ημερομηνία 10 Μαρτίου, ο Επίτροπος για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης δήλωσε ότι είχε «λάβει ένα 

αριθμό καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες σκάφη που μετέφεραν μετανάστες, 

συμπεριλαμβανομένων ατόμων που ενδεχομένως να έχρηζαν διεθνούς προστασίας, 

εμποδίστηκαν να αποβιβαστούν στην Κύπρο και επέστρεψαν με συνοπτικές 

διαδικασίες, σε ορισμένες περιπτώσεις δια της βίας, χωρίς καμία δυνατότητα 

πρόσβασης των επιβατών τους στη διαδικασία ασύλου». Από τον Ιανουάριο μέχρι 

τον Αύγουστο, οι αρχές επέστρεψαν στον Λίβανο συνολικά πέντε σκάφη που 

μετέφεραν Σύριους. Η UNHCR και ΜΚΟ ανέφεραν ότι πολλά από αυτά τα άτομα 

αντιμετώπιζαν μια «αλυσίδα» επαναπροώθησης, καθώς στη συνέχεια απελάθηκαν 

από τον Λίβανο πίσω στη Συρία. Σε έκθεσή του για τη λειτουργία των Ηνωμένων 

Εθνών στην Κύπρο με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας Γκουτέρες 

επιβεβαίωσε ότι «οι επαναπροωθήσεις στη θάλασσα αυξήθηκαν κατά την περίοδο 

αναφοράς», δηλαδή από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο, «με αποτέλεσμα οκτώ 

επιβεβαιωμένες περιπτώσεις συλλογικής επαναπροώθησης και ένα άτομο 

αγνοούμενο στη θάλασσα». Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μέσα ενημέρωσης 

ανέφεραν ότι παράτυποι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, 

αφέθηκαν στη θάλασσα από δύο έως και πέντε μέρες, σε υψηλές θερμοκρασίες και με 



περιορισμένες προμήθειες. Στις 16 Μαΐου, οι αρχές απώθησαν προς τον Λίβανο ένα 

σκάφος που μετέφερε 56 άτομα.  Στις 25 Ιουνίου, απώθησαν ένα σκάφος με 58 άτομα, 

και στις 25 Ιουλίου ένα πλοίο με 85 άτομα. 

Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία αναχαίτισε δύο σκάφη που μετέφεραν 

παράτυπους μετανάστες στις 22 Αυγούστου. Επαφές της UNHCR και των ΜΚΟ 

ανέφεραν ότι και τα δύο σκάφη αναχώρησαν από τον Λίβανο και όλοι οι επιβαίνοντες 

ήταν Σύριοι υπήκοοι. Το πρώτο σκάφος, που σύμφωνα με πληροφορίες 

αναχαιτίστηκε επτά μίλια ανοικτά του Κάβο Γκρέκο, μετέφερε 69 άτομα. Ένα δεύτερο, 

που μετέφερε 19 άτομα, αναχαιτίστηκε κοντά στο Παραλίμνι. Σύμφωνα με 

δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, πέντε άτομα που επέβαιναν στο πλοίο 

πήδησαν από το σκάφος ενώ πλησίαζε η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία. Τέσσερα 

διασώθηκαν, όμως ένα πέμπτο, που φορούσε μάσκα, βατραχοπέδιλα και σωσίβιο, 

σύμφωνα με πληροφορίες κολύμπησε στην ακτή, όπου οι αρχές δεν κατάφεραν να το 

εντοπίσουν. Πηγές της UNHCR και των ΜΚΟ ανέφεραν ότι μια έγκυος γυναίκα 

χωρίστηκε από την οικογένεια της και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου διανυκτέρευσε 

πάνω σε ένα ξύλινο παγκάκι. Την επόμενη ημέρα, οι αρχές μετέφεραν την ίδια και 

έναν άρρωστο άνδρα στο νοσοκομείο, όμως ναύλωσαν ένα σκάφος, και, με τη 

συνοδεία της αστυνομίας, επέστρεψαν 85 από τα 88 άτομα στον Λίβανο, 

συμπεριλαμβανομένου και του συζύγου της εγκύου γυναίκας και δύο νεαρών 

παιδιών. Η γυναίκα και το νεογέννητο παιδί της μεταφέρθηκαν αργότερα στο κέντρο 

υποδοχής Κοφίνου για αιτούντες άσυλο. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η UNHCR, και 

ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν δημόσιες δηλώσεις, 

καλώντας την κυβέρνηση να επιτρέψει στην οικογένεια της να επανενωθεί μαζί της. Η 

UNHCR δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεσμευόταν από τη νομοθεσία της ΕΕ και από 

διεθνή σύμβαση να τηρήσει την αρχή της οικογενειακής ενότητας. 

Κακομεταχείριση Μεταναστών και Προσφύγων: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

κατήγγειλαν ότι κάποιοι λειτουργοί της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και 

αστυνομικοί υπέβαλαν αιτούντες άσυλο σε ρατσιστική λεκτική κακοποίηση. Η ΜΚΟ 

KISA ανέφερε έξι περιπτώσεις επιθέσεων εναντίον αιτούντων άσυλο από το 



προσωπικό ασφαλείας στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας.  

Στις 2 Νοεμβρίου, η KISA υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας ότι, και στις έξι 

υποθέσεις, η αστυνομία δεν διενήργησε έρευνες, ενώ σε μια περίπτωση, η αστυνομία 

χρησιμοποίησε υπερβολική βία εναντίον εκείνων που υπέβαλαν την καταγγελία. Στις 

11 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Διερεύνησης Εγκλημάτων κλήθηκαν να 

λύσουν μια φιλονικία ανάμεσα σε δύο Νιγηριανές αιτούσες άσυλο και ένα ζευγάρι 

ντόπιων που τους είχε νοικιάσει ένα διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 

ζευγάρι αρνήθηκε να τους επιτρέψει να μετακομίσουν μετά την πληρωμή ενοικίου 

δύο μηνών. Οι αιτούσες άσυλο ανέφεραν ότι ένας αστυνομικός τους επιτέθηκε 

σωματικά, αρπάζοντας τη μια από τα μαλλιά  και τραβώντας την έξω από το 

διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αστυνομικός επέστρεψε και άρπαξε 

την άλλη γυναίκα από τον λαιμό, την κλώτσησε και φώναξε «θα σε σκοτώσω». 

Σε ένα περιστατικό στο Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας Λακατάμειας στις 18 

Οκτωβρίου, η KISA κατήγγειλε ότι ένας φρουρός ασφαλείας έσπρωξε και άρπαξε από 

τον λαιμό μια αιτούσα άσυλο που περίμενε για πολλές ώρες με το 11 μηνών παιδί της 

για ένα προγραμματισμένο ραντεβού με τη λειτουργό της υπόθεσής της. Η αιτούσα 

άσυλο είπε στην KISA ότι κατέγραψε το περιστατικό στο κινητό τηλέφωνο της και 

πήγε στον αστυνομικό σταθμό Λακατάμειας για να υποβάλει καταγγελία. Αφού 

παρακολούθησαν το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί της είπαν ότι 

ευθυνόταν η ίδια  επειδή άγγιξε τον φρουρό ασφαλείας. Η KISA κατήγγειλε ότι, σε 

άλλο περιστατικό στο ίδιο Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ένας φρουρός ασφαλείας 

χρησιμοποίησε υπερβολική βία εναντίον μιας γυναίκας αιτούσας άσυλο στις 20 

Οκτωβρίου. Η αστυνομία κατέφθασε επιτόπου, ανταποκρινόμενη σε μια κλήση από 

την αιτούσα άσυλο και κάλεσε ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο για 

να περιθάλψει το κάταγμα στο πόδι της.  Η αιτούσα άσυλο είπε στην KISA ότι οι 

αστυνομικοί που κατέφθασαν επιτόπου αρνήθηκαν να καταγράψουν την καταγγελία 

της, επικαλούμενοι την ανάγκη για μεταφραστή, αν και της μιλούσαν στα Αγγλικά. Η 

πολιτική της κυβέρνησης ήταν να ελαχιστοποιήσει τη διάρκεια της κράτησης των 

παράτυπων μεταναστών. Αν δεν είναι σε θέση να εκτελέσει απέλαση που έχει 



διαταχθεί από δικαστήριο εντός 18 μηνών, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να 

απελευθερώσει τους κρατουμένους μετανάστες και να τους παρέχει προσωρινή 

άδεια παραμονής. Μια ΜΚΟ κατήγγειλε ότι οι αρχές μετανάστευσης πίεζαν τους 

κρατούμενους μετανάστες να υπογράψουν δήλωση συγκατάθεσης εθελοντικής 

επιστροφής, υπό την απειλή ότι θα κρατηθούν επ’ αόριστον. Η ίδια ΜΚΟ κατήγγειλε 

ότι ένας αιτών άσυλο από το Καζακστάν τέθηκε υπό κράτηση το 2019 για λόγους 

εθνικής ασφαλείας και συνέχιζε να κρατείται στα τέλη του έτους, παρόλο που οι 

αρχές του Καζακστάν απέσυραν την αγγελία της Ιντερπόλ που οδήγησε στη σύλληψη 

του. 

Ελευθερία κυκλοφορίας:  Η κυβέρνηση περιόρισε την έξοδο των αιτούντων άσυλο 

από το Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά μέχρι τις 2 

Μαρτίου, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για τη νόσο COVID-19 σε ολόκληρη 

τη χώρα. Οι περιορισμοί κατέληξαν σε σοβαρό υπερπληθυσμό, με το κέντρο να 

φθάνει κατά καιρούς σχεδόν στο διπλάσιο της χωρητικότητας του των 1.000 ατόμων. 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και η Επίτροπος Διοικήσεως ανέφεραν βελτιωμένες 

συνθήκες για αιτούντες άσυλο που διέμεναν στις κύριες εγκαταστάσεις του κέντρου 

υποδοχής Πουρνάρα. Η αύξηση των αφίξεων και η αργή επεξεργασία των αιτήσεων 

είχε ως αποτέλεσμα υπερπληθυσμό στο κέντρο το μεγαλύτερο μέρος του έτους (βλ. 

ενότητα 1.δ., Διαδικασίες Σύλληψης και Μεταχείρισης Κρατουμένων). Το Κυπριακό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ανέφερε ότι, κατά μέσον όρο, η διαμονή στο κέντρο 

ήταν 30 μέρες. Η Επίτροπος Διοικήσεως ανέφερε ότι πολλές βελτιώσεις 

υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των 

περιορισμών εξόδου και τη μεταφορά ευάλωτων διαμενόντων σε χώρους διαμονής 

εκτός του κέντρου. Η CARITAS ανέφερε ότι οι ευάλωτοι αιτούντες άσυλο που 

μεταφέρθηκαν από το Πουρνάρα σε χώρους διαμονής των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Πρόνοιας πριν από την εξέταση των αιτήσεών τους, συχνά δεν μπορούσαν να 

επιστρέψουν στο κέντρο για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ασύλου, λόγω 

ανεπαρκών συνδέσεων των μέσων δημόσιας μεταφοράς με το κέντρο. Κατά συνέπεια, 

πολλά από τα άτομα αυτά δεν είχαν πρόσβαση σε επιδόματα για μήνες. 



Απασχόληση: Οι αρχές επέτρεπαν στους αιτούντες άσυλο, των οποίων οι υποθέσεις 

ανέμεναν εκδίκαση, να εργαστούν έπειτα από περίοδο αναμονής ενός μηνός. Τον 

Οκτώβριο, το Υπουργείο Εργασίας, κατόπιν πιέσεων από το Κυπριακό Εμπορικό 

Επιμελητήριο και από εργοδότες που αντιμετώπιζαν σοβαρές ελλείψεις εργατικού 

δυναμικού, τροποποίησε τη διαδικασία απασχόλησης των αιτούντων άσυλο για να 

δώσει σε εργοδότες τη δυνατότητα να προσλάβουν αιτούντες άσυλο άμεσα, χωρίς να 

περίμενουν την έγκριση της σύμβασης από τις αρχές. Αυτό επιτάχυνε 

αποτελεσματικά τη διαδικασία αδειοδότησης για την απασχόληση αιτούντων άσυλο 

από τέσσερις μέχρι έξι μήνες σε μία ημέρα, υπερπηδώντας ένα σημαντικό εμπόδιο 

που στο παρελθόν αποθάρρυνε τους εργοδότες να απασχολούν αιτούντες άσυλο. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

δέχθηκε 3.279 αιτήσεις για συμβάσεις εργασίας αιτούντων άσυλο, και μέχρι το τέλος 

του έτους είχε εγκρίνει 3.199 αιτήσεις και είχε απορρίψει 80. 

Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες:  Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες είχαν πρόσβαση σε 

βασικές υπηρεσίες όπως η παιδεία, η φροντίδα υγείας και τα δικαστήρια. Το μόνο 

μόνιμο κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο, που βρίσκεται στην Κοφίνου, παρέμεινε 

πλήρες και οι αιτούντες άσυλο στερούνταν, στην πλειονότητά τους, τις κατάλληλες 

συνθήκες στέγασης. Η UNHCR και τοπικές ΜΚΟ συνέχισαν να καταγγέλουν ότι ένας 

μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο ήταν αντιμέτωποι με έλλειψη στέγης και φτώχεια. 

Ανέφεραν ότι πολλοί αιτούντες άσυλο κοιμούνταν σε υπαίθρια πάρκα ή διεμέναν σε 

φίλους, συγγενείς ή αγνώστους, συχνά κοιμούνταν στο πάτωμα χωρίς επαρκή 

πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Ο αυξανόμενος αριθμός νέων αφίξεων, η 

περιορισμένη προσφορά χώρων διαμονής με προσιτές τιμές, οι καθυστερήσεις στην 

παροχή οικονομικής στήριξης από το κράτος και οι καθυστερήσεις στην εξέταση των 

αιτήσεων ασύλου αύξησε τον κίνδυνο να βρεθεί κάποιος άστεγος, σύμφωνα με 

τοπικές ΜΚΟ. 

Τα έκτακτα μέτρα συνεχίστηκαν για ένα μέρος του έτους για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης της νόσου COVID-19 και περιλάμβαναν περιορισμούς στην ελεύθερη 



κυκλοφορία, απαιτήσεις κοινωνικής αποστασιοποίησης και περιορισμούς στις 

συγκεντρώσεις, καθώς και το κλείσιμο δημόσιων χώρων και ορισμένων 

επιχειρήσεων, κρατικών οργανισμών και εγκαταστάσεων. Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις και η UNHCR ανέφεραν ότι αυτές οι ενέργειες είχαν ατομικές, δημόσιες, 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες 

διαβίωσης των προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Οι επιπτώσεις αυτές περιλάμβαναν 

κυρίως παρατεταμένη κράτηση σε υπερπλήρεις κρατικές εγκαταστάσεις υποδοχής σε 

άθλιες συνθήκες (βλ. «Ελευθερία Κυκλοφορίας» πιο πάνω), την απώλεια δουλειών και 

βιοπορισμού (βλ. «Απασχόληση» πιο πάνω), περιορισμούς στην πρόσβαση στην 

υγειονομική περίθαλψη, αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία, καθυστερήσεις στις 

πληρωμές προνοιακών επιδομάτων, έλλειψη πρόσβασης στην τεχνολογία, την 

εκπαίδευση και σε ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης, καθυστερήσεις στις διαδικασίες 

ασύλου και μετανάστευσης και περιορισμένη πρόσβαση στα νομικά και δικαστικά 

συστήματα. 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κατήγγειλαν μεγάλες καθυστερήσεις και ασυνέπειες 

στην καταβολή των επιδομάτων πρόνοιας στους αιτούντες άσυλο και την πληρωμή 

ενοικίου στους εκμισθωτές, που σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησαν σε εξώσεις. H 

Επίτροπος Διοικήσεως ανέφερε ότι πολλές καταγγελίες που αφορούσαν την 

καταβολή του επιδόματος πρόνοιας επιλύθηκαν μετά τη μεσολάβηση του γραφείου 

της στο Υπουργείο Εργασίας. Μια ΜΚΟ κατήγγειλε εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις 

άνω των έξι μηνών στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, οι οποίες άφηναν τους 

δικαιούχους με ένα επίδομα έκτακτης ανάγκης των 100 ευρώ (115 δολ. ΗΠΑ) τον 

μήνα.  Τον Μάρτιο του 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο κατάργησε το σύστημα των 

κουπονιών για το επίδομα πρόνοιας που δινόταν στους αιτούντες άσυλο και το 

αντικατέστησε με απευθείας πληρωμές. Τον Οκτώβριο του 2020, οι Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας άρχισαν να τυπώνουν και να ταχυδρομούν επιταγές 

επιδομάτων σε αιτούντες άσυλο ή να πληρώνουν επιδόματα πρόνοιας απευθείας 

στους λογαριασμούς των δικαιούχων, σύμφωνα με το νέο σύστημα.  Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις συνέχισαν να διαμαρτύρονται ότι πολλοί αιτούντες άσυλο 

δεν διέθεταν  αξιόπιστες, σταθερές διευθύνσεις αλληλογραφίας και την ικανότητα να 



εξαργυρώνουν επιταγές, και σημείωσαν ότι οι τράπεζες ήταν απρόθυμες να ανοίξουν 

λογαριασμούς για αιτούντες άσυλο. Άστεγοι αιτούντες άσυλο αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού χωρίς έγκυρη διεύθυνση. 

Αιτούντες άσυλο που απέρριπταν μια διαθέσιμη θέση εργασίας θα μπορούσαν να 

στερηθούν κρατικών παροχών. Το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι εξέταζε τους 

λόγους που ένας αιτών άσυλο απέρριπτε μια προσφορά εργασίας, και αν έκρινε ότι ο 

λόγος ήταν έγκυρος, οι παροχές εξακολουθούσαν να ισχύουν. 

Λύσεις Διαρκείας:  Η κυβέρνηση πρόσφερε καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα σε 

249 αιτούντες άσυλο που διαμένουν στη χώρα και, σε συνεργασία με τον Διεθνή 

Οργανισμό Μετανάστευσης, βοήθησε 274 μετανάστες να επιστρέψουν οικειοθελώς 

στις πατρίδες τους. 

 

Προσωρινή προστασία:  Η κυβέρνηση παρείχε επίσης προσωρινή προστασία, που 

ονομάζεται επικουρική προστασία, σε άτομα που ενδεχομένως να μην πληρούν τις 

προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Η κυβέρνηση παρείχε καθεστώς 

επικουρικής προστασίας σε πολίτες ή κατοίκους της Συρίας που εισήλθαν στη χώρα 

νόμιμα, άλλα μόνο σε μερικούς που εισήλθαν παράνομα.  Όλα τα άτομα που 

υπέβαλαν αίτηση για το καθεστώς αυτό ήταν υποχρεωμένα να προσκομίσουν 

συριακό διαβατήριο ή άλλη ταυτότητα. Οι αρχές παρείχαν επικουρική προστασία σε 

1.866 άτομα κατά τη διάρκεια του έτους. 

Ενότητα 3. Ελευθερία Συμμετοχής στις 
Πολιτικές Διαδικασίες  
Ο νόμος και το σύνταγμα παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να επιλέγουν την 

κυβέρνησή τους με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές που διεξάγονται περιοδικά με 

καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία. Στις εθνικές εκλογές, οι Τουρκοκύπριοι που 



διέμεναν στην περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση δεν είχαν δικαίωμα να 

ψηφίσουν και να θέσουν υποψηφιότητα στην περιοχή υπό τη διοίκηση της 

κυβέρνησης, παρόλο που οι Ελληνοκύπριοι που ζουν στον βορρά δεν αντιμετώπιζαν 

τέτοιους περιορισμούς. Στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κύπριοι πολίτες, 

μόνιμοι κάτοικοι πολίτες της ΕΕ και Τουρκοκύπριοι που ζουν στην περιοχή υπό 

Τουρκοκυπριακή διοίκηση έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και να θέσουν 

υποψηφιότητα. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Πρόσφατες εκλογές:  Στις 30 Μαΐου, η χώρα διεξήγαγε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές 

για τις 56 έδρες που έχουν ανατεθεί στους Ελληνοκυπρίους στη βουλή των 

Αντιπροσώπων με 80 έδρες. Οι 24 έδρες που έχουν ανατεθεί στους Τουρκοκυπρίους 

παρέμειναν κενές. Το 2018, ψηφοφόροι επανεξέλεξαν τον Πρόεδρο Νίκο 

Αναστασιάδη σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. 

 

Συμμετοχή των γυναικών και μελών μειονοτήτων: Κανένας νόμος δεν εμποδίζει τις 

γυναίκες ή μέλη μειονοτήτων να συμμετέχουν στην πολιτική́ διαδικασία και όντως 

συμμετείχαν. Εντούτοις, οι γυναίκες εξακολούθησαν να μην εκπροσωπούνται 

επαρκώς σε ανώτερες πολιτικές θέσεις. Μόνο το 27 τοις εκατό των υπουργών και το 

14,3 τοις εκατό των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ήταν γυναίκες. 

Το 2019, πάνω από 5.600 Τουρκοκύπριοι ψήφισαν στις εκλογές για το 

Ευρωκοινοβούλιο σε 50 εκλογικά κέντρα κοντά στα σημεία διέλευσης της ουδέτερης 

ζώνης, σε σύγκριση με 1.869 που ψήφισαν το 2014. Οι ψηφοφόροι εξέλεξαν για 

πρώτη φορά έναν Τουρκοκύπριο σε μια από τις έξι έδρες της χώρας στο 

Ευρωκοινοβούλιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, 1.100-1.500 

Τουρκοκύπριοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν επειδή τα ονόματα τους δεν 

εμφανίζονταν στους εκλογικούς καταλόγους. Ο νόμος προβλέπει την εγγραφή 

ενηλίκων Τουρκοκυπρίων κατόχων ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας που 

διέμεναν στην περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση στους εκλογικούς καταλόγους 



για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Τουρκοκύπριοι που δεν διέμεναν 

στην περιοχή εκείνη έπρεπε να κάνουν αίτηση για εγγραφή στους εκλογικούς 

καταλόγους, όπως έπρεπε να κάνουν όλοι οι άλλοι πολίτες που διέμεναν εκεί. Η 

κυβέρνηση δεν καταχώρισε αυτόματα απροσδιόριστο αριθμό Τουρκοκυπρίων που 

κατοικούν στον βορρά επειδή είχαν εγγραφεί εσφαλμένα στο επίσημο ληξιαρχείο ως 

κάτοικοι της ελεγχόμενης από την κυβέρνηση περιοχής. Αυτό το πρόβλημα 

συνεχίστηκε, αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων Τουρκοκυπρίων ψηφοφόρων αυξήθηκε από περίπου 

56.000 το 2014 σε 81.000 το 2019. Μέσα ενημέρωσης απέδωσαν μεγάλο μέρος της 

αύξησης στην επιτυχημένη εκστρατεία του πρώτου Τουρκοκυπρίου που εξελέγη στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ενότητα 4. Διαφθορά́ και έλλειψη κυβερνητικής 
διαφάνειας  
Ο νόμος προβλέπει ποινικές κυρώσεις για περιπτώσεις διαφθοράς στο Δημόσιο, και η 

κυβέρνηση γενικά εφάρμοσε αποτελεσματικά τον νόμο. Υπήρξαν πολλές καταγγελίες 

κυβερνητικής διαφθοράς κατά τη διάρκεια του έτους. 

Διαφθορά: Τον Οκτώβριο του 2020, το al-Jazeera μετέδωσε μια είδηση-αποκάλυψη, τα 

Κυπριακά Μυστικά Έγγραφα (The Cyprus Papers – Undercover), όπου μυστικοί 

δημοσιογράφοι συγκέντρωσαν εκτενή αποδεικτικά στοιχεία κυβερνητικής διαφθοράς 

σχετικά με την Πολιτογράφηση μέσω Επενδύσεων (CBI-Citizenship By Investment). 

Στο βίντεο, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημήτρης Συλλούρης, το 

μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Χριστάκης Τζιοβάννης, και διαμεσολαβητές 

του CBI εξέφρασαν τη θέληση τους να βοηθήσουν έναν εικονικό Κινέζο επενδυτή 

που, όπως τους είχαν πει, είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά, και 

είχε υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα CBI. Μετά τη μετάδοση, η κυβέρνηση 

ανακοίνωσε τον τερματισμό του προγράμματος CBI, με ισχύ από τον Νοέμβριο του 



2020, και ο Γενικός Εισαγγελέας Γεώργιος Σαββίδης διέταξε έρευνα για τυχόν ποινικά 

αδικήματα που προέκυπταν από το ρεπορτάζ του al-Jazeera. Ο Συλλούρης και ο 

Τζιοβάννης αργότερα παραιτήθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τον 

Δεκέμβριο του 2020, η κυβέρνηση κυκλοφόρησε μια εκτενώς αναδιατυπωμένη έκθεση 

που εκπόνησε  η τριμελής «Επιτροπή Καλογήρου», την οποία διόρισε ο γενικός 

εισαγγελέας για να εξετάσει το πρόγραμμα CBI. Η επιτροπή διαπίστωσε σοβαρές 

ελλείψεις, οι οποίες επέτρεπαν σε άτομα με ποινικό μητρώο να αποκτήσουν 

ιθαγένεια και να παρακάμπτουν ασφαλιστικές δικλείδες κατά του ξεπλύματος 

χρήματος. Τον Μαΐο, ο γενικός εισαγγελέας άσκησε την πρώτη ποινική δίωξη σε 

βάρος πέντε εταιρειών και τεσσάρων ατόμων, βασιζόμενος στα ευρήματα της 

επιτροπής. 

Στις 11 Αυγούστου, ο γενικός εισαγγελέας έδωσε εντολή στην αστυνομία να αρχίσει 

μια νέα έρευνα μετά από μια είδηση-αποκάλυψη του al-Jazeera στις 10 Αυγούστου, 

που παρουσίαζε Βρετανούς «μεσάζοντες» να ισχυρίζονται ότι η χρήση κυπριακών 

διαβατηρίων που είχαν αποκτηθεί μέσω του προγράμματος CBI βοηθούσε το διεθνές 

ξέπλυμα χρήματος μέσω Βρετανικών ποδοσφαιρικών συλλόγων. Η έρευνα 

συνεχιζόταν στο τέλος του έτους. 

Ενότητα 5. Στάση της Κυβέρνησης σε Σχέση με 
Έρευνες Διεθνών και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων για Πιθανά Φαινόμενα 
Καταπάτησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Σε γενικές γραμμές, εγχώριες και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

λειτούργησαν χωρίς περιορισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης και είχαν τη 

δυνατότητα να διερευνήσουν υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 



δημοσιοποιήσουν τα ευρήματά τους χωρίς παρεμβάσεις. Οι κυβερνητικοί 

αξιωματούχοι ήταν αρκετά συνεργάσιμοι και δεκτικοί στις απόψεις τους. 

Η KISA ανέφερε ότι η διαγραφή της από το μητρώο ΜΚΟ τον Δεκέμβριο του 2020 (βλ. 

2.β., Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι) και η μετέπειτα δέσμευση του τραπεζικού της 

λογαριασμού από την κυβέρνηση περιόρισε σημαντικά τη δυνατότητα της να 

λειτουργεί.  Όλες οι αιτήσεις της για το άνοιγμα ενός νέου οργανωτικού τραπεζικού 

λογαριασμού απορρίφθηκαν από τις τοπικές τράπεζες. Η οργάνωση δεν ήταν σε θέση 

να ολοκληρώσει χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα που της είχαν 

ανατεθεί προηγουμένως, λόγω της αδυναμίας της να έχει πρόσβαση στα κεφάλαια 

στον τραπεζικό της λογαριασμό. Τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα 

αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού προϋπολογισμού της KISA 

και η ανάκληση του επισήμου καθεστώτος της ως ΜΚΟ περιόρισε τη δυνατότητά της 

να υποβάλει αίτηση για νέα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ως 

αποτέλεσμα της διαγραφής της, η KISA δεν μπορούσε να συνεργαστεί με 

κυβερνητικές υπηρεσίες, να συμμετάσχει σε εκπαίδευση χρηματοδοτούμενη από την 

κυβέρνηση ή να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση. Επικαλούμενη τη διαγραφή 

της από το μητρώο σωματείων, η Υπηρεσία Ασύλου δεν έδωσε στην KISA την άδεια να 

επισκεφθεί κέντρα υποδοχής μεταναστών στις 24 και 30 Σεπτεμβρίου. 

Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Εσωτερικών Νουρής αρνήθηκε να εμφανιστεί 

ενώπιον της συνεδρίασης της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στην οποία είχε προσκληθεί η KISA, επικαλούμενος την παρουσία 

μιας οργάνωσης που έχει διαγραφεί. Η συνεδρίαση της επιτροπής ασχολήθηκε με τη 

μεταχείριση μιας εγκύου αιτούσας άσυλο Συριακής καταγωγής  και της οικογένειας 

της, που επέβαιναν σε ένα σκάφος μεταναστών το οποίο οι αρχές είχαν απωθήσει 

πίσω στον Λίβανο. Η Cyprus Roma Association, η μόνη οργάνωση της κοινωνίας των 

πολιτών που εκπροσωπεί την Κυπριακή κοινότητα Ρομά, ανέφερε ότι δεν διέθετε 

τους πόρους για να προετοιμάσει τα εκτενή οικονομικά έγγραφα που απαιτούνται για 

να διατηρήσει την εγγραφή της ως ΜΚΟ και, επομένως, διαγράφηκε. 



Κυβερνητικοί Φορείς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Υπάρχει μια κυβερνητική 

Επίτροπος Διοικήσεως, το χαρτοφυλάκιο της οποίας συμπεριλαμβάνει τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, και μια νομοθετική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Κατά τη διάρκεια των ανεξάρτητων ερευνών της, η Επίτροπος Διοικήσεως είχε γενικά 

καλή συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς φορείς. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

διαμαρτύρονταν, ωστόσο, ότι το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως αρνιόταν 

συστηματικά να διερευνήσει τις καταγγελίες τους για τον λόγο ότι παρόμοιες 

καταγγελίες είχαν διερευνηθεί στο παρελθόν. 

Η νομοθετική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την οποία οι περισσότερες ΜΚΟ 

θεώρησαν ως αποτελεσματική, αποτελείται από εννέα μέλη της Βουλής των 

Αντιπροσώπων που εκλέγονται για πενταετή θητεία.  Η επιτροπή συζήτησε ένα ευρύ 

φάσμα προβλημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η εμπορία ανθρώπων, η 

μεταχείριση των αιτούντων άσυλο, η έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένης της 

σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών και παιδιών, οι συνθήκες στις φυλακές και τα 

δικαιώματα αλλοδαπών εργατών. Η εκτελεστική εξουσία δεν ασκεί έλεγχο στην 

επιτροπή. 

Ενότητα 6. Διακρίσεις και Κακοποίηση λόγω 
Κοινωνικής Θέσης 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Βιασμός και Ενδοοικογενειακή Βία: Ο νόμος ποινικοποιεί τον βιασμό, 

συμπεριλαμβανομένου του συζυγικού βιασμού, με μέγιστη ποινή την ισόβια 

κάθειρξη. Ο νόμος ποινικοποιεί, επίσης, την ενδοοικογενειακή βία, με μέγιστη ποινή 

κάθειρξη 10 ετών. Γενικά, η κυβέρνηση επέβαλε τον νόμο αποτελεσματικά, παρότι 

πολλές υποθέσεις συνέχιζαν να μην καταγγέλλονται. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον 



Σεπτέμβριο, η αστυνομία διερεύνησε 36 υποθέσεις βιασμού και οκτώ υποθέσεις 

σεξουαλικής επίθεσης. 

Ο νόμος θεσπίζει σαφείς μηχανισμούς καταγγελίας και δίωξης της ενδοοικογενειακής 

βίας. Ένα δικαστήριο μπορεί να εκδώσει αυθημερόν περιοριστική εντολή εναντίον 

υπόπτων ή καταδικασμένων δραστών ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός υποθέσεων 

ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλθηκαν αυξήθηκε κατακόρυφα, όπως είχε 

αυξηθεί και το 2020. Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι η αύξηση οφειλόταν στις 

αποτελεσματικότερες πολιτικές για την ενδοοικογενειακή βία, αναφέροντας την 

ίδρυση εξειδικευμένων μονάδων ενδοοικογενειακής βίας σε όλα τα αστυνομικά 

τμήματα, την πιο εντατική εκπαίδευση της αστυνομίας και την αυξημένη 

ευαισθητοποίηση του κοινού. Τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, καταγγέλθηκαν 

στην αστυνομία 2.179 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, 300 περισσότερα από το 

2020 και σημαντικά περισσότερα από το 2019, όταν καταγγέλθηκαν στην αστυνομία 

519 περιστατικά. Μέχρι τον Δεκέμβριο, η αστυνομία είχε ολοκληρώσει έρευνες για 

780 από τις υποθέσεις και 611 υποθέσεις είχαν οδηγηθεί στο δικαστήριο. Η ΜΚΟ 

«Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια» (ΣΠΑΒΟ) 

απέδωσε τη σημαντική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής κακοποίησης, εν 

μέρει, στα μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της πανδημίας 

COVID-19. Από τα θύματα που αναφέρθηκαν το 2020, 76 τοις εκατόν ήταν γυναίκες. Ο 

ΣΠΑΒΟ δέχθηκε συνολικά 2.854 μηνύματα που αφορούσαν περιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής βίας στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του, τη ζωντανή συνομιλία 

και την υπηρεσία κειμένου SMS, σε σύγκριση με 2.147 μηνύματα το 2020. Όπως και 

τα προηγούμενα έτη, ο ΣΠΑΒΟ δήλωσε ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας συχνά 

δέχονταν σημαντικές πιέσεις από το οικογενειακό και το κοινωνικό τους περιβάλλον 

για να μην καταγγέλλουν την κακοποίηση και να αποσύρουν τις καταγγελίες που 

είχαν υποβληθεί στην αστυνομία. 

Μέσα ενημέρωσης και ΜΚΟ επέκριναν τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας για την 

παροχή ανεπαρκούς στήριξης σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Σε μια περίπτωση, 

ένας άντρας στο χωριό Εργάτες μαχαίρωσε τη σύζυγο και τον γιο του μέχρι θανάτου. 



Ένας δεύτερος γιος ήταν παρών στους φόνους και διέφυγε. Όταν έγιναν οι φόνοι, η 

οικογένεια ήταν υπό την φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας λόγω ενός 

ιστορικού ψυχολογικών και οικονομικών προβλημάτων. Σύμφωνα με αναφορές των 

μέσων ενημέρωσης, συγγενείς και γείτονες είχαν καταγγείλει συχνά περιστατικά βίας 

σε βάρος της γυναίκας και των παιδιών της. Η αστυνομία και οι Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας διέψευσαν αναφορές ότι είχαν λάβει οποιαδήποτε επίσημη 

καταγγελία από τα θύματα. Η δίκη του άντρα εκκρεμούσε στο τέλος του έτους. 

Υπήρχαν τρία καταλύματα για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία 

χρηματοδοτεί πρωτίστως η κυβέρνηση και διαχειρίζεται ο ΣΠΑΒΟ και τα οποία 

παρείχαν στέγη συνολικά σε 661 γυναίκες και παιδιά κατά τη διάρκεια του έτους. Τον 

Δεκέμβριο του 2020, η κυβέρνηση άνοιξε το «Σπίτι της Γυναίκας», μια εγκατάσταση 

«μιας στάσης» στη Λευκωσία, όπου γυναίκες - θύματα βίας και σεξουαλικής επίθεσης 

και τα παιδιά τους λαμβάνουν ιατρικές, νομικές και ψυχολογικές υπηρεσίες, ενώ 

έχουν επίσης την ευκαιρία να καταθέσουν στην αστυνομία. Το Σπίτι της Γυναίκας 

εξυπηρέτησε 404 γυναίκες - θύματα βίας κατά τη διάρκεια του έτους. Το 

χρηματοδότησε η κυβέρνηση και το διαχειριζόταν ο ΣΠΑΒΟ. 

Η αστυνομία διεξήγε λεπτομερή εκπαιδευτικά προγράμματα για αστυνομικούς για τη 

σωστή διαχείριση της ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης που εστιάζεται στην κακοποίηση παιδιών. Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις ανέφεραν, ωστόσο, ότι κάποιοι αστυνομικοί συνέχιζαν να απορρίπτουν 

ισχυρισμούς ενδοοικογενειακής βίας από αλλοδαπές γυναίκες και παιδιά. 

Σεξουαλική Παρενόχληση: Ο νόμος απαγορεύει τη σεξουαλική παρενόχληση στον 

χώρο εργασίας, η οποία τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης έξι μηνών, 

χρηματικό πρόστιμο ή και τα δύο. Ένας κώδικας δεοντολογίας περιγράφει την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης 

στις δημόσιες υπηρεσίες. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σωματεία αλλοδαπών 

οικιακών βοηθών κατήγγειλαν ότι οι αρχές δεν διερευνούσαν επαρκώς καταγγελίες 

σεξουαλικής παρενόχλησης που υποβάλλονταν από αλλοδαπές οικιακές βοηθούς. 



Σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, όταν οι καταγγελίες ήταν σπάνιες, αρκέτες γυναίκες 

κατήγγειλαν σεξουαλική παρενόχληση στην αστυνομία μετά από μια πολύκροτη 

υπόθεση στην Ελλάδα που αφορούσε μια αθλήτρια, η οποία είχε ευρεία κάλυψη στα 

τοπικά μέσα ενημέρωσης. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο, η αστυνομία 

άρχισε να διερευνά επτά καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης και παρέπεμψε 

πέντε υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Δύο από τις πιο σημαντικές υποθέσεις που 

καλύφθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης αφορούσαν ένα ανώτερο μέλος της Εκκλησίας 

της Κύπρου, τον πρώην μητροπολίτη Κιτίου, Χρυσόστομο, που κατηγορήθηκε για 

βιασμό, και έναν εξέχοντα πολιτικό, που αντιμετώπιζε κατηγορίες σεξουαλικής 

επίθεσης. Στην υπόθεση του Χρυσοστόμου, το Κακουργιοδικείο Λάρνακας-

Αμμοχώστου αποφάσισε στις 22 Οκτωβρίου ότι η μαρτυρία της καταγγέλουσας ήταν 

ασυνεπής, αντιφατική και αναληθής και απάλλαξε τον πρώην μητροπολίτη από τις 

κατηγορίες. 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανέφεραν ότι οι περιπτώσεις σεξουαλικής 

παρενόχλησης αλλοδαπών οικιακών βοηθών παρέμειναν ένα διαδεδομένο 

πρόβλημα, που όμως δεν καταγράφεται επαρκώς. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

ανέφεραν ότι οι ανεκτικές κοινωνικές συμπεριφορές, ο φόβος αντεκδικήσεων και η 

έλλειψη οικογενειακής στήριξης για τα θύματα τα αποθάρρυναν από την καταγγελία 

περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο, 

το Τμήμα Εργασίας ανέφερε ότι δέχθηκε τρεις καταγγελίες σεξουαλικής 

παρενόχλησης, μεταξύ άλλων από μια αλλοδαπή οικιακή βοηθό και μια αιτούσα 

άσυλο. Οι καταγγελίες ήταν υπό διερεύνηση. Η Επίτροπος Διοικήσεως εξακολούθησε 

να δέχεται και να εξετάζει καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο 

εργασίας. Το 2019, τα μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα της χώρας –η Συνομοσπονδία 

Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ) και η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ)– συμφώνησαν 

με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων πάνω σε έναν κώδικα δεοντολογίας 

για τον τρόπο αντιμετώπισης περιπτώσεων παρενόχλησης και σεξουαλικής 

παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και η 

Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης οργάνωσαν διαδικτυακή κατάρτιση και σεμινάρια για 



τη σεξουαλική παρενόχληση και τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου για τον 

δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια του έτους. 

Αναπαραγωγικά Δικαιώματα: Δεν υπήρξαν αναφορές για υποχρεωτικές εκτρώσεις ή 

ακούσιες στειρώσεις από την πλευρά κρατικών αρχών. Μια ΜΚΟ κατήγγειλε ότι 

κάποιοι γιατροί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα απαιτούσαν από έγγαμες 

γυναίκες να έχουν τη συγκατάθεση των συζύγων τους για να προχωρήσουν σε 

στείρωση, αν και ο νόμος δεν απαιτεί τέτοια συγκατάθεση. 

Η κυβέρνηση χρηματοδότησε μια ΜΚΟ που παρείχε στα θύματα σεξουαλικής βίας 

πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Αντισύλληψη 

έκτακτης ανάγκης ήταν διαθέσιμη στο πλαίσιο της κλινικής διαχείρισης του βιασμού. 

Διακρίσεις:  Ο νόμος προβλέπει το ίδιο νομικό καθεστώς και δικαιώματα για γυναίκες 

και άνδρες. Γενικά, η κυβέρνηση επέβαλε τον νόμο, όμως οι γυναίκες αντιμετώπισαν 

διακρίσεις στην εργασία και τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα. Παρά το γεγονός ότι οι 

εκθέσεις της Eurostat έδειξαν μισθολογική ισοτιμία μεταξύ των φύλων στον δημόσιο 

τομέα, ΜΚΟ ανέφεραν ότι ο κάθετος και ο επαγγελματικός διαχωρισμός 

εξακολούθησαν να αποτελούν πρόκληση. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  

Ο νόμος προστατεύει τα μέλη φυλετικών ή εθνοτικών ομάδων από τη βία και τις 

διακρίσεις λόγω φυλής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, κοινότητας, γλώσσας, 

χρώματος, ηλικίας, αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και 

πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων. Το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως, ενεργώντας 

ως η Αρχή της Ισότητας και ο Φορέας Καταπολέμησης των Διακρίσεων, έχει τη 

δικαιοδοσία να διερευνήσει καταγγελίες για διακρίσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα. Γενικά, η κυβέρνηση επέβαλε τον νόμο, όμως σύμφωνα με ΜΚΟ, πολλά 

περιστατικά διακρίσεων σε βάρος μελών φυλετικών και εθνικών ομάδων ή εθνοτικών 

μειονοτήτων δεν καταγγέλθηκαν στις αρχές. 



Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ένα περιστατικό βίας 

με κίνητρο τη φυλετικη καταγωγή στα τέλη Μαρτίου, όταν ένας Ελληνοκύπριος 

πυροβόλησε 14 φορές το γειτονικό σπίτι μιας οικογένειας Νιγηριανών και 

Ελληνοκυπρίων στη Λεμεσό. Ο δράστης ομολόγησε την ενοχή του για «απόπειρα 

απειλής» και στο τέλος του έτους ανέμενε την ποινή του. Ακτιβιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ΜΚΟ ανέφεραν ότι μετανάστες, ιδιαίτερα Μουσουλμάνοι, συχνά 

παρουσιάζονταν αρνητικά στα μέσα ενημέρωσης και συνδέονταν με προβλήματα 

όπως η αυξανόμενη ανεργία και η εγκληματικότητα. Ένα βίντεο για την προεκλογική 

εκστρατεία που κυκλοφόρησε στις αρχές  Απριλίου από το κυβερνόν κόμμα, τον 

Δημοκρατικό Συναγερμό, συνέδεε την παράτυπη μετανάστευση με απειλή για τη 

δημόσια ασφάλεια. Επικριτές στα μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τη διαφήμιση 

«ρατσιστική και ξενοφοβική» και «το τελευταίο καταφύγιο των ανίκανων και των 

απελπισμένων». 

Τον Ιούνιο, μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δύο περιστατικά διακρίσεων από έναν 

διευθυντή λυκείου στη Λάρνακα σε βάρος εφήβων μαθητών Αφρικανικής καταγωγής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής είπε σε έναν μαθητή στις 8 Ιουνίου ότι θα 

«μαύριζε» τη φωτογραφία της αποφοίτησης της τάξης. Στις 26 Ιουνίου, μέσα 

ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ίδιος διευθυντής είπε σε μια δεκατετράχρονη μαθήτρια 

Αφρικανικής καταγωγής ότι δεν θα της επιτρεπόταν να συμμετάσχει στην τελετή 

αποφοίτησης λόγω των πλεξούδων των μαλλιών της. Ο δήμαρχος της Λάρνακας, 

Ανδρέας Βύρας, μεσολάβησε, και το κορίτσι παρευρέθηκε στην αποφοίτηση. Ο 

Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου υπερασπίστηκε τον διευθυντή και 

απέδωσε τις καταγγελίες σε κομματικές πολιτικές. Ο Προδρόμου δήλωσε ότι καμιά 

επίσημη καταγγελία δεν υποβλήθηκε εναντίον του διευθυντή και ότι ανώνυμες 

καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο παρελθόν διερευνήθηκαν και διαπιστώθηκε ότι 

ήταν κατασκευασμένες. 

Το 2018, μια έκθεση του πιλοτικού προγράμματος Roma Civil Monitor της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι Κύπριοι Ρομά συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν 

διακρίσεις όσον αφορά τη στέγαση, την απασχόληση και την εκπαίδευση. Στην 



έκθεση υποστηρίζεται ότι οι κυβερνητικές δράσεις για την προώθηση της ένταξης 

των Ρομά ήταν ανεπαρκείς. 

Η Επίτροπος Διοικήσεως συνέχισε να δέχεται καταγγελίες ότι η κυβέρνηση 

καθυστερούσε ή αρνιόταν την έγκριση ιθαγένειας για τα παιδιά των Τουρκοκυπρίων 

που είναι παντρεμένοι με Τούρκους πολίτες και που διαμένουν στην περιοχή υπό 

Τουρκοκυπριακή διοίκηση (βλέπε ενότητα 6, Παιδιά). Η Επίτροπος Διοικήσεως 

ανέφερε πάλι ότι η κυβέρνηση δεν έκανε πρόοδο προς την κατεύθυνση της 

υλοποίησης των προηγουμένων συστάσεών της για να εξασφαλίσει ότι οι αιτήσεις 

αυτές διεκπεραιώνονταν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και οι αιτούντες 

ενημερώνονται έγκαιρα γραπτώς όταν η αίτηση τους δεν πληροί τα καθορισμένα 

κριτήρια. Η κυβέρνηση ανέφερε ότι χορήγησε ιθαγένεια σε 50 τέτοια παιδιά το 2019. 

Ένα μέλος της Τουρκοκυπριακής κοινότητας υπέβαλε καταγγελία στην Επίτροπο 

Διοικήσεως σχετικά με τη μη χρήση της τουρκικής γλώσσας από μια κυβερνητική 

αρχή. Η τουρκική είναι μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 

Επίτροπος Διοικήσεως διερευνούσε την καταγγελία στα τέλη του έτους. 

Η κυβέρνηση παρείχε σε άπορα άτομα και οικογένειες που διαμένουν νόμιμα στη 

χώρα ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ) για να καλύψουν βασικές ανάγκες. 

Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ, επί μακρόν διαμένοντες νόμιμα, 

αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και θύματα εμπορίας ανθρώπων δικαιούνται πληρωμές 

ΕΕΕ. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας παρείχαν ένα ευρύ φάσμα 

παροχών, υπολογισμένων με βάση τις ατομικές και οικογενειακές ανάγκες, μέσω 

προγραμμάτων παροχής δημόσιας βοήθειας. Αυτά περιλάμβαναν οικογενειακές 

παροχές, επιδόματα ανεργίας, αναπηρίας, στεγαστικά επιδόματα και επιδόματα 

τέκνων. 

Το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσπίσει έναν κώδικα δεοντολογίας κατά του ρατσισμού, 

ο οποίος παρείχε στα σχολεία και τους δασκάλους ένα λεπτομερές σχέδιο για την 

αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταγγελία ρατσιστικών περιστατικών. 



ΠΑΙΔΙΑ 

Εγγραφή Γέννησης:  Τα παιδιά αποκτούν ιθαγένεια από τους γονείς τους και υπήρξε 

καθολική εγγραφή κατά τον χρόνο της γέννησης. Ωστόσο, η ιθαγένεια απορρίπτεται 

στην περίπτωση παράνομης εισόδου ή διαμονής οποιουδήποτε από τους γονείς στη 

χώρα. Η κυβέρνηση θεωρεί ως παράνομους εποίκους εκείνους τους Τούρκους 

πολίτες που εισήλθαν και διέμεναν στην περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση. Τα 

παιδιά που αποκτά Τουρκοκύπριος γονέας δεν λαμβάνουν αυτόματα την ιθαγένεια, 

αν ο ένας ή και οι δύο γονείς ήταν Τούρκοι υπήκοοι που εισήλθαν και διέμεναν στη 

χώρα παράνομα. Οι αιτήσεις τους για την απόκτηση ιθαγένειας εξετάζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, που έχει το δικαίωμα να παρακάμψει αυτήν τη διάταξη του 

νόμου και να τους χορηγήσει ιθαγένεια, υπό την προϋπόθεση ότι οι  αιτούντες 

πληρούν ένα σύνολο κριτηρίων που έχει θεσπίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

Παιδική Κακοποίηση:  Ο νόμος ποινικοποιεί την παιδική κακοποίηση. Η μέγιστη 

ποινή για παιδική κακοποίηση είναι φυλάκιση ενός έτους, χρηματικό πρόστιμο ή και 

τα δύο.  Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, η αστυνομία διερεύνησε 208 

υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που αφορούν 235 παιδιά. Τον Δεκέμβριο, 78 από 

τις υποθέσεις αυτές είχαν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Το 2020, η αστυνομία 

ίδρυσε μια νέα υποδιεύθυνση υπό το Τμήμα Καταπολέμησης του Εγκλήματος, η 

οποία ειδικεύεται στην ενδοοικογενειακή βία και την παιδική κακοποίηση και 

δημιούργησε μια ειδική μονάδα ερευνών για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης 

παιδιών. 

Παιδικός, Πρόωρος, και Αναγκαστικός Γάμος:  Η νομική ηλικία γάμου είναι τα 18 έτη, 

όμως άτομα ηλικίας 16 και 17 ετών μπορούν να παντρευτούν, υπό την προϋπόθεση 

ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τον γάμο και οι νόμιμοι κηδεμόνες 

τους παρέχουν γραπτή συγκατάθεση. Ένα επαρχιακό δικαστήριο μπορεί επίσης να 

επιτρέψει τον γάμο ατόμων ηλικίας 16 και 17 ετών αν οι γονείς αρνούνται 

αδικαιολόγητα να δώσουν τη συγκατάθεση τους ή αν δεν υπάρχουν νόμιμοι 

κηδεμόνες. 



Σεξουαλική Εκμετάλλευση Παιδιών:  Ο νόμος απαγορεύει την εμπορική σεξουαλική 

εκμετάλλευση  παιδιών, την παιδική πορνογραφία, την προσφορά ή τη 

χρησιμοποίηση παιδιού για εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση και τη συμμετοχή ή 

την προώθηση παιδιού σε οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής δραστηριότητας. Η 

μέγιστη ποινή για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιού ηλικίας μεταξύ 

13 και 17 ετών είναι κάθειρξη 25 ετών. Η ποινή για σεξουαλική κακοποίηση και 

εκμετάλλευση παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών φθάνει την ισόβια κάθειρξη. Η 

κατοχή παιδικής πορνογραφίας είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με μέγιστη 

ποινή την ισόβια κάθειρξη. Οι αρχές επέβαλαν αυτούς τους νόμους.  Η ελάχιστη 

ηλικία για συναινετικό σεξ είναι τα 17 έτη. 

Διεθνείς Απαγωγές Παιδιών: Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης του 

1980 για τα Αστικά́ Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών. Δείτε την  Ετήσια Έκθεση 

του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ  για  τις Διεθνείς Γονικές Απαγωγές (Annual Report on 

International Parental Child Abduction)  στη 

διεύθυνση:   https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-

Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html. 

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ  

Υπήρχαν περίπου 6.500 άτομα στην Εβραϊκή κοινότητα, την οποία αποτελούσαν ένας 

πολύς μικρός αριθμός γηγενών Εβραίων Κυπρίων και ένας μεγαλύτερος αριθμός 

επαναπατρισθέντων Εβραίων, πρωτίστως από το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 

Ρωσία. 

Τον Νοέμβριο, η Εβραϊκή κοινότητα κατήγγειλε ότι δέχθηκε τρεις ή τέσσερις 

καταγγελίες φραστικών επιθέσεων εναντίον μελών της κοινότητας. Τα περιστατικά 

δεν καταγγέλθηκαν στην αστυνομία. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html


Δείτε την Έκθεση για την  Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων (Trafficking in 

Persons Report)  του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, στη διεύθυνση : 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/  . 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

Ο νόμος προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων με σωματική, αισθητηριακή, 

νοητική ή ψυχική αναπηρία και απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος τους. Γενικά, η 

κυβέρνηση επέβαλε αυτές τις διατάξεις. 

Παιδιά με αναπηρία φοιτούσαν σε γενικά σχολεία. Η κυβέρνηση παρείχε προσωπικό 

βοηθό σε παιδιά με αναπηρία που φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία, αλλά όχι σε παιδιά 

με αναπηρία που φοιτούσαν σε ιδιωτικά σχολεία. Η Επίτροπος Διοικήσεως δεν 

ανέφερε ουσιαστική πρόοδο στην έκθεση της του Σεπτεμβρίου 2020, σημειώνοντας 

ότι ο νόμος απαιτεί από τα ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 

παρέχουν προσωπικούς βοηθούς για παιδιά με αναπηρία. 

Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν άτομα με αναπηρία περιλάμβαναν την 

περιορισμένη πρόσβαση σε φυσικά και κατασκευασμένα περιβάλλοντα, τις 

μεταφορές, τις πληροφορίες και τις επικοινωνίες. Η Κυπριακή Οργάνωση 

Παραπληγικών κατήγγειλε ότι πολλοί ανοικτοί δημόσιοι χώροι, όπως χώροι με 

πεζοδρόμια και πολιτιστικοί χώροι, και πολλά δημόσια κτίρια δεν ήταν ακόμη 

προσβάσιμα σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. Κατά τη διάρκεια του έτους, η 

Επίτροπος Διοικήσεως εξέτασε πολλά παράπονα από άτομα με αναπηρία αναφορικά 

με ανησυχίες σχετικά με την προσβασιμότητα και τις διακρίσεις. Τον Ιανουάριο του 

2020, η Επίτροπος Διοικήσεως κατήγγειλε ότι, κατά παράβαση της σχετικής 

νομοθεσίας, τηλεοπτικοί οργανισμοί δεν παρείχαν οπτικοακουστικές υπηρεσίες 

προσβάσιμες σε άτομα με ανικανότητα ακοής. Με σύσταση της Επιτρόπου 

Διοικήσεως, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) ζήτησε από όλους τους 

τηλεοπτικούς οργανισμούς να συμμορφωθούν με τις νομικές τους υποχρεώσεις. 

Όλοι οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υπέβαλαν σχέδια δράσης για την προσβασιμότητα 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


στην ΑΡΚ, η οποία αξιολογούσε την υλοποίηση τους. Η Επίτροπος Διοικήσεως 

ανέφερε ότι, από τον Δεκέμβριο του 2020, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας  

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) μετάφραζε στη νοηματική γλώσσα όλες τις 

έκτακτες εκδηλώσεις και ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών 

για τον COVID-19. Από τον Αύγουστο του 2020, το ΡΙΚ παρείχε διερμηνεία στη 

νοηματική γλώσσα για όλα τα κύρια δελτία ειδήσεων και άλλα καθημερινά 

ειδησεογραφικά προγράμματα. 

Τον Φεβρουάριο του 2020, τρεις νοσηλευτές του δημόσιου Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Αθαλάσσας κατήγγειλαν στην εφημερίδα Cyprus Mail φρικτές συνθήκες 

διαβίωσης, σοβαρό συνωστισμό και ελλείψεις προσωπικού και φαρμάκων. Οι 

νοσηλευτές κατήγγειλαν ότι η κακή κατάσταση του κτιρίου οδηγούσε στον 

τραυματισμό των ασθενών και του προσωπικού. Η Επίτροπος Διοικήσεως εξέδωσε 

δύο εκθέσεις τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2020 που επιβεβαίωναν την 

έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, την έλλειψη ενός μόνιμου φαρμακοποιού, και 

την αποτυχία προηγουμένων προσπαθειών για τη βελτίωση του κτιρίου προκειμένου 

να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον για τους ασθενείς. Η Επίτροπος 

Διοικήσεως ανέφερε ότι δεν σημειώθηκε καμιά πρόοδος προς την κατεύθυνση της 

υλοποίησης των συστάσεων της του 2020 και ότι είχαν γίνει μόνο μικρές βελτιώσεις 

στους χώρους διαβίωσης των ασθενών κατά τη διάρκεια του έτους. 

Η Υπηρεσία για τη Φροντίδα και Αποκατάσταση Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρμόδια για την προστασία των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρία. Η Επίτροπος Διοικήσεως ενεργεί ως ο Ανεξάρτητος 

Μηχανισμός για την Προώθηση, Προστασία και Παρακολούθηση της Σύμβασης του 

ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ HIV ΚΑΙ ΤΟΥ AIDS  

Μελέτη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο έδειξε ότι 

τα οροθετικά άτομα συνέχισαν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην απασχόληση, τη 



στέγαση, την παιδεία και τη φροντίδα υγείας και ότι αντιμετώπιζαν το κοινωνικό 

στίγμα και τον αποκλεισμό από την κοινωνία και από τις ίδιες τις οικογένειές τους. 

Ακτιβιστές διαμαρτύρονταν ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα δεν 

αποτελούσε κυβερνητική προτεραιότητα και ανέφεραν ότι ακόμη και το ιατρικό 

προσωπικό στα νοσοκομεία ήταν προκατειλημμένο και απρόθυμο να εξετάσει 

οροθετικά άτομα. Στις 23 Σεπτεβρίου, η πρόεδρος του Κέντρου Στήριξης Οροθετικών 

Ατόμων, Στέλλα Μιχαηλίδου, κατήγγειλε ότι ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό αρνήθηκε να 

περιθάλψει ένα οροθετικό άτομο που χρειαζόταν άμεση περίθαλψη μετά από 

ατύχημα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε σε άλλη κλινική σε διαφορετική 

πόλη. 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ  

Νόμοι κατά των διακρίσεων απαγορεύουν την άμεση ή έμμεση διάκριση με βάση τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Νόμοι κατά των διακρίσεων 

καλύπτουν την απασχόληση και τις ακόλουθες δραστηριότητες στον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα: κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικές παροχές, 

υγειονομική περίθαλψη, παιδεία, συμμετοχή σε συντεχνίες και επαγγελματικές 

οργανώσεις και πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Ο νόμος ποινικοποιεί επίσης την 

υποκίνηση του μίσους ή της βίας με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την 

ταυτότητα φύλου. 

Η κυβέρνηση δεν επέβαλε πάντα τους νόμους εναντίον των διακρίσεων και άτομα 

που είναι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς, κουίρ ή ίντερσεξ (ΛΟΑΤΚΙ+) 

αντιμετώπισαν σημαντικές κοινωνικές διακρίσεις, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές. 

Κατά συνέπεια, πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα δεν ήταν πρόθυμα να μιλήσουν σχετικά με τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους, ούτε κατήγγειλαν την 

ομοφοβική βία ή τις διακρίσεις. 



Υπήρξαν αναφορές για διακρίσεις στην απασχόληση σε βάρος αιτούντων ΛΟΑΤΚΙ+ 

(βλ. ενότητα 7.δ.). 

Όπως και σε προηγούμενα έτη, εκπρόσωποι του ACCEPT κατήγγειλαν ότι διεμφυλικά 

άτομα που υποβάλλονταν σε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης αντιμετώπιζαν 

διακρίσεις στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη μετά την εισαγωγή ενός 

νέου εθνικού συστήματος καθολικής ασφάλισης υγείας το 2019. Η ΜΚΟ κατήγγειλε, 

επίσης, ότι διεμφυλικά άτομα αντιμετώπιζαν αυξημένες δυσκολίες στην πρόσβαση σε 

ορμονική θεραπεία λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του COVID-19. 

Ενότητα 7. Εργασιακά́ Δικαιώματα 

Α. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Ο νόμος προβλέπει το δικαίωμα των εργατών να συστήνουν και να εντάσσονται σε 

ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις, το δικαίωμα απεργίας και το δικαίωμα 

συλλογικών διαπραγματεύσεων με τους εργοδότες. Τόσο οι διακρίσεις σε βάρος των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων όσο και η απόλυση λόγω συνδικαλιστικής 

δραστηριότητας είναι παράνομες. 

Ο νόμος απαιτεί από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εγγράφονται στο μητρώο 

συνδικαλιστικών οργανώσεων εντός 30 ημερών από τη σύστασή τους. Πρόσωπα με 

προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις για αδικήματα σχετικά με απάτη ή για 

ανήθικα αδικήματα δεν επιτρέπεται να υπηρετήσουν ως αξιωματούχοι 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι λογαριασμοί των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

και τα μητρώα μελών μπορούν να ελέγχονται ανά πάσα στιγμή από τον έφορο. Με 

συυμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 

εργοδοτικών οργανώσεων θεσπίστηκε η διαδικασία επίλυσης διαφορών για το 

προσωπικό ουσιωδών υπηρεσιών. 



Γενικά, η κυβέρνηση επέβαλε την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και οι έρευνες ήταν 

επαρκείς στον επίσημο τομέα. Οι διοικητικές διαδικασίες ήταν αποτελεσματικές και 

άμεσες, όμως οι δικαστικές διαδικασίες καθυστερούσαν λόγω συσσώρευσης 

εκκρεμών υποθέσεων. Οι ποινές για παραβιάσεις, που σημειώνονταν πρωτίστως 

στον άτυπο τομέα, δεν ήταν ανάλογες με αυτές για άλλες παρόμοιες παραβιάσεις 

ατομικών δικαιωμάτων. Σπάνια σημειώνονταν παραβιάσεις στον επίσημο τομέα. 

Γενικά, η κυβέρνηση προστάτευσε τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

να διεξάγουν τις δραστηριότητες τους χωρίς παρέμβαση και οι εργοδότες, σε γενικές 

γραμμές, σεβάστηκαν το δικαίωμα των εργαζομένων να ιδρύουν και να εντάσσονται 

σε ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις και να διαπραγματεύονται συλλογικά. 

Παρόλο που οι συλλογικές συμβάσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές, διέπονται από 

μια εθελοντική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των εργοδοτικών οργανώσεων. 

Συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργοδότες και εργαζόμενοι τήρησαν αποτελεσματικά 

τους όρους των συλλογικών  συμβάσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται 

από τέτοιες συμβάσεις απασχολούνταν κυρίως σε μεγαλύτερους τομείς της 

οικονομίας, όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός, η φροντίδα υγείας και ο μεταποιητικός 

τομέας. 

Υπήρξαν μεμονωμένες αναφορές σχετικά με εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα που ήταν 

σε θέση να αποθαρρύνουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα λόγω της σποραδικής 

επιβολής από την κυβέρνηση των εργατικών κανονισμών που απαγορεύουν τις 

διακρίσεις σε βάρος των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της σιωπηρής απειλής 

των εργοδοτών για αυθαίρετη απόλυση λόγω συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων. 

Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο νόμος απαγορεύει όλες τις μορφές καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.  Οι 

ποινές δεν ήταν ανάλογες με αυτές για άλλα σοβαρά εγκλήματα. Η κυβέρνηση δεν 

επέβαλε αποτελεσματικά τον νόμο και υπήρξε καταναγκαστική εργασία. Οι 



επιθεωρήσεις στον αγροτικό τομέα και τον τομέα οικιακών υπηρεσιών παρέμειναν 

ανεπαρκείς. 

Υπήρξε καταναγκαστική εργασία κυρίως στην αγροτική και την οικιακή εργασία. 

Αλλοδαποί εργαζόμενοι μετανάστες, παιδιά και αιτούντες άσυλο ήταν ιδιαίτερα 

ευάλωτοι, σύμφωνα με ΜΚΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργοδότες ανάγκαζαν 

αλλοδαπούς εργάτες, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική και Νότια 

Ασία, να εργάζονται μέχρι και 15 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, για 

πολύ χαμηλούς μισθούς και σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Κατά τη διάρκεια 

του έτους, η αστυνομία εντόπισε πέντε θύματα εμπορίας εργατών.  Σύμφωνα με 

πληροφορίες, κάποιοι εργοδότες παρακρατούσαν μέρος των μισθών των εργατών 

γης ως πληρωμή για στέγαση, κατά παράβαση του νόμου. Σε μια περίπτωση, η 

αστυνομία συνέλαβε έναν συνταξιούχο αστυνομικό τον Ιούλιο, όταν στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο που είχε καταγράψει η αλλοδαπή οικιακή 

βοηθός του τα οποία έδειχναν ότι της είχε επιτεθεί σωματικά και την είχε 

τρομοκρατήσει. Η αστυνομία του απήγγειλε κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, 

εκμετάλλευση εργασίας, προσβολή λόγω φυλής και άλλα σοβαρά αδικήματα. Αρχικά 

αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και αργότερα συνελήφθη πάλι, δύο εβδομάδες 

αργότερα, αφού η αστυνομία αποκάλυψε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον 

του. Η οικιακή βοηθός κηρύχθηκε θύμα εμπορίας και μεταφέρθηκε σε κρατικό 

κατάλυμα. Η δίκη άρχισε στις 6 Δεκεμβρίου. 

Δείτε επίσης την Έκθεση για την  Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων (Trafficking in 

Persons Report)  του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, στη διεύθυνση : 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/  . 

Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ο νόμος απαγορεύει την απασχόληση παιδιών, που ορίζονται ως άτομα κάτω των 15 

ετών, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως προγράμματα που συνδυάζουν 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


την εργασία με την κατάρτιση για παιδιά που είναι τουλάχιστον 14 ετών ή η 

απασχόληση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές ή διαφημιστικές 

δραστηριότητες, σύμφωνα με κανόνες που περιορίζουν τις ώρες εργασίας. Ο νόμος 

απαγορεύει τη νυχτερινή εργασία και το εμπόριο στο δρόμο από παιδιά. Ο νόμος 

επιτρέπει την απασχόληση εφήβων, που ορίζονται ως άτομα ηλικίας από 15 μέχρι 17 

ετών, σύμφωνα με κανόνες που περιορίζουν τις ώρες της εργασίας και υπό την 

προϋπόθεση ότι η εργασία δεν είναι επιβλαβής ή επικίνδυνη. Ο νόμος απαγορεύει 

την απασχόληση εφήβων από τα μεσάνυκτα μέχρι τις 4 π.μ. Η ελάχιστη ηλικία 

απασχόλησης σε βιομηχανική εργασία είναι τα 16 έτη. Η κυβέρνηση επέβαλε 

αποτελεσματικά τον νόμο και οι ποινές για παραβάσεις ήταν ανάλογες με αυτές για 

άλλα σοβαρά εγκλήματα. 

Επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν υπεύθυνοι 

για την επιβολή της νομοθεσίας για την παιδική εργασία και το έκαναν 

αποτελεσματικά. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και η επίτροπος για τα 

δικαιώματα του παιδιού έχουν επίσης εξουσία διερεύνησης υπόπτων υποθέσεων 

εκμετάλλευσης παιδιών στην εργασία. 

Δ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Ο νόμος απαγορεύει τις άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις σε σχέση με την απασχόληση 

και το επάγγελμα λόγω φυλής, εθνικής καταγωγής ή ιθαγένειας, φύλου, θρησκείας, 

πολιτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας και  σεξουαλικού προσανατολισμού. Η 

κυβέρνηση δεν επέβαλε αποτελεσματικά αυτούς τους νόμους ή κανονισμούς και οι 

ποινές για παραβάσεις δεν ήταν ανάλογες με αυτές που προβλέπουν άλλοι νόμοι για 

τα ατομικά δικαιώματα. Διακρίσεις στην απασχόληση και την εργασία σημειώθηκαν 

όσον αφορά τη φυλή, το φύλο, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και 

την οροθετικότητα. 

Παρά το ισχυρό νομικό πλαίσιο, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

δεν επέβαλε αποτελεσματικά τον νόμο που διέπει την απασχόληση και θέματα 



εργασίας όσον αφορά τις γυναίκες.  Ο νόμος απαιτεί ίση αμοιβή για ίση εργασία. Οι 

γυναίκες αντιμετώπισαν διακρίσεις σε τομείς όπως η πρόσληψη, η εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας, οι συνθήκες απασχόλησης και οι αμοιβές. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, η μέση μισθολογική διαφορά 

μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν 13,7 % το 2017. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

ανέφεραν ότι η σχετικά μικρή συνολική μισθολογική διαφορά μεταξύ των φύλων 

συγκάλυπτε έναν σημαντικό, κάθετο και επαγγελματικό διαχωρισμό. Η Επίτροπος 

Διοικήσεως ανέφερε ότι δέχθηκε καταγγελίες σχετικά με διάκριση λόγω φύλου και 

σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. 

Σημειώθηκαν διακρίσεις σε βάρος Τουρκοκυπρίων εργατών και μεταναστών Ρομά. 

Ε. ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Νόμοι για τον Μισθό και το Ωράριο: Παρόλο που δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος 

μισθός, υπάρχουν κατώτατοι μισθοί για ομάδες που θεωρούνται ευάλωτες στην 

εκμετάλλευση. Οι κατώτατοι μισθοί για πωλητές/πωλήτριες, γραμματείς, βοηθούς 

βρεφονηπιοκόμους και παιδοκόμους, επαγγελματίες υγείας, φύλακες ασφαλείας, 

καθαριστές εμπορικών χώρων και βοηθούς βρεφονηπιακών σταθμών ήταν πάνω από 

το όριο της φτώχειας. Το Υπουργείο Εσωτερικών, ωστόσο, όρισε έναν κατώτατο 

μισθό για αλλοδαπές οικιακές βοηθούς που ήταν πολύ πιο κάτω από το όριο της 

φτώχειας. 

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάλυπταν εργαζόμενους στα περισσότερα 

επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένης της ανειδίκευτης εργασίας. Οι μισθοί που 

τέθηκαν στις συμβάσεις αυτές ήταν σημαντικά υψηλότεροι από το όριο της 

φτώχειας. 

Αλλοδαποί εργάτες μπορούσαν να διεκδικήσουν συντάξεις, και κάποιες διμερείς 

συμβάσεις επέτρεπαν σε εργάτες να διεκδικήσουν πίστωση στις πατρίδες τους. Η 



Υπηρεσία Μετανάστευσης ήταν υπεύθυνη για την επιβολή του κατώτατου μισθού για 

αλλοδαπούς εργαζόμενους, όμως δεν το έκανε αποτελεσματικά. 

O μέγιστος νόμιμος χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας είναι 48 ώρες, 

συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Ο νόμος δεν απαιτεί την πληρωμή επιπλέον 

αμοιβής για υπερωρίες ή υποχρεωτικές περιόδους ανάπαυσης. Ο νόμος ορίζει ότι οι 

αλλοδαποί και οι ημεδαποί εργαζόμενοι τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Το Τμήμα 

Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι 

αρμόδιο για την επιβολή αυτών των νόμων. Οι ποινές για παραβίαση του νόμου ήταν 

ανάλογες με αυτές για παρόμοια εγκλήματα, όμως οι νόμοι για τους μισθούς και το 

ωράριο εργασίας δεν εφαρμόστηκαν επαρκώς. Τα συνδικάτα ανέφεραν προβλήματα 

επιβολής σε τομείς που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, όπως οι μικρές 

επιχειρήσεις και οι αλλοδαποί οικιακοί βοηθοί. Κατήγγειλαν, επίσης, ότι ορισμένοι 

εργοδότες, κυρίως στις κατασκευές και τη γεωργία, εκμεταλλεύονταν αλλοδαπούς 

εργάτες χωρίς έγγραφα, πληρώνοντας τους πολύ χαμηλούς μισθούς. 

Ο νόμος προστατεύει τους αλλοδαπούς οικιακούς βοηθούς που υποβάλλουν 

καταγγελία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την απέλαση 

μέχρι να εκδικασθούν οι υποθέσεις τους. Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ανέφερε ότι, 

από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου, δέχθηκε 198 καταγγελίες από 

εργαζόμενους μετανάστες σε βάρος εργοδοτών τους. Από αυτές, 166 καταγελίες είχαν 

εξετασθεί μέχρι τον Οκτώβριο. 

Εκτός από την ολοκλήρωση της δικής του έρευνας, το Τμήμα Εργασίας έκανε 

συστάσεις στην επίτροπο διοικήσεως σχετικά με καταγγελίες που υπέβαλαν 

αλλοδαπές οικιακές βοηθοί εναντίον των εργοδοτών τους όσον αφορά τις συνθήκες 

εργασίας τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, το Υπουργικό Συμβούλιο ανάθεσε την 

εποπτεία των υποθέσεων αυτών στην επίτροπο διοικήσεως ως ένα από τα μέτρα 

αντιμετώπισης των θεμάτων που προέκυπταν από την έκθεση της Επιτρόπου 

Διοικήσεως του 2019 για την αξιολόγηση των πολιτικών της κυβέρνησης για τους 

αλλοδαπούς οικιακούς βοηθούς. Η έκθεση τόνιζε ότι η μεγάλη εξάρτηση των 



οικιακών βοηθών από τους εργοδότες τους, σε συνδυασμό με την έλλειψη συνεπειών 

για εργοδότες που παραβιάζουν τους όρους της σύμβασης εργασίας ή κακοποιούν 

σωματικά τον εργαζόμενο, αποθάρρυνε τους οικιακούς βοηθούς από την υποβολή 

καταγγελίας. Οι οικιακοί βοηθοί φοβούνταν επίσης την απέλαση. Η άδεια παραμονής 

οικιακού βοηθού μπορεί να ακυρωθεί με αίτημα του εργοδότη στην περίπτωση που ο 

εργοδότης υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία σχετικά με κλοπή, ανεξάρτητα από 

τη διερεύνηση ή τεκμηρίωση της εικαζόμενης αξιόποινης πράξης. 

Ορισμένοι οικιακοί βοηθοί κατήγγειλαν ότι οι εργοδότες τους ή τα γραφεία εύρεσης 

εργασίας τους παρακράτησαν τα διαβατήριά τους. Η έκθεση της Επιτρόπου 

Διοικήσεως σημείωνε, επίσης, ότι η έλλειψη δράσης εκ μέρους των αρχών για την 

επιβολή συνεπειών στους εργοδότες και τα γραφεία εύρεσης εργασίας που 

παρακρατούσαν παράνομα τα διαβατήρια οικιακών βοηθών επέτρεψε τη συνέχιση 

της πρακτικής με ατιμωρησία. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανέφεραν μείωση του 

αριθμού των αλλοδαπών οικιακών βοηθών που κατάγγειλαν παραβιάσεις από τους 

εργοδότες τους λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού και μεγαλύτερης ζήτησης για 

οικιακούς βοηθούς. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σημείωσαν, ωστόσο, ότι ο 

σκεπτικισμός του Τμήματος Εργασίας και της αστυνομίας σχετικά με τους 

ισχυρισμούς των οικιακών βοηθών για σεξουαλική παρενόχληση και βία, τους 

αποθάρρυνε από την υποβολή καταγγελιών. 

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία: Τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

είναι κατάλληλα στους βασικούς κλάδους και η ευθύνη για τον εντοπισμό επισφαλών 

καταστάσεων στην εργασία βαρύνει τους ειδικούς στον τομέα της υγείας και της 

ασφάλειας. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των νόμων για την υγεία 

και την ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να απομακρύνονται από 

καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια χωρίς να θέτουν σε 

κίνδυνο την απασχόλησή τους, αλλά οι αρχές δεν παρείχαν επαρκή προστασία στους 

εργαζομένους σε αυτές τις καταστάσεις. Οι αρχές επέβαλαν ικανοποιητικά τους 

νόμους για την υγεία και την ασφάλεια στον επίσημο τομέα. Οι ποινές για τη μη 



συμμόρφωση με τους νόμους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία ήταν 

ανάλογες με αυτές για άλλα παρόμοια αδικήματα. 

Το Υπουργείο Εργασίας απασχόλησε ανεπαρκή αριθμό επιθεωρητών για να επιβάλει 

αποτελεσματικά την εργατική νομοθεσία στον γεωργικό τομέα και στην ανεπίσημη 

οικονομία, στην οποία οι εργαζόμενοι ήταν στην πλειονότητά τους μετανάστες και 

εργάτες χωρίς έγγραφα. Οι επιθεωρητές είχαν την εξουσία να διενεργούν 

απροειδοποίητες επιθεωρήσεις και να επιβάλλουν κυρώσεις στις περισσότερες 

βιομηχανίες, όμως δεν τους επιτρεπόταν να επιθεωρήσουν τις συνθήκες διαβίωσης 

των οικιακών βοηθών σε ιδιωτικά νοικοκυριά χωρίς δικαστικό ένταλμα. Κατά τη 

διάρκεια του έτους, συνέβησαν πέντε σοβαρά βιομηχανικά δυστυχήματα, τα οποία 

προκάλεσαν τον θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό εργατών. 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κατήγγειλαν ότι η έλλειψη κοινωνικής προστασίας 

δημιουργούσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δυνητική επιδείνωση των συνθηκών 

εργασίας, ειδικά σε επικίνδυνους τομείς και για ευάλωτες ομάδες. Τον Ιούλιο, 

ξέσπασε μια από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της χώρας, 

καταστρέφοντας αγροτικές κοινότητες και αναγκάζοντας κατοίκους σε εκκένωση. 

Κατά το κρίσιμο διάστημα, περίπου 100 εργαζόμενοι μετανάστες στο Όρος Τρόοδος 

συνέχισαν να εργάζονται, καθώς έμειναν πίσω όταν οι εργοδότες και οι κάτοικοι 

εκκένωσαν την περιοχή. Τέσσερεις από τους εργαζόμενους μετανάστες μάζευαν 

ντομάτες καθώς η φωτιά πλησίαζε και σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να 

διαφύγουν. Λόγω της απώλειας ζωών, πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και εργατικά συνδικάτα, όπως η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), προέτρεψαν 

την Υπουργό Εργασίας να διερευνήσει το καθεστώς απασχόλησης των ατόμων και τις 

συνθήκες εργασίας. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για την καταβολή 

οικονομικών αποζημιώσεων και υποτροφιών στις οικογένειες των εργατών. 

Άτυπος Τομέας: Ο άτυπος τομέας περιλάμβανε περίπου το 12.7 τοις εκατόν του 

εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μεταναστών και των 



εργατών χωρίς έγγραφα.  Οι αρχές δεν εφάρμοσαν την εργατική νομοθεσία 

ικανοποιητικά στον τομέα αυτό. 
 

Κύπρος - Η περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή Διοίκηση 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη 

κυβέρνηση στο νησί, ωστόσο, από το 1974, το βόρειο τμήμα (το ένα τρίτο) της 

Κύπρου διοικείται από τους Τουρκοκυπρίους.  Η περιοχή αυτή αυτοανακηρύχθηκε το 

1983 ως η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου».  Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες 

ούτε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός από την Τουρκία, αναγνωρίζουν την «Τουρκική 

Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου». Σημαντικός αριθμός Τουρκικών στρατευμάτων 

παραμένει στο νησί. Μια ουδέτερη ζώνη ή «Πράσινη Γραμμή», στην οποία περιπολεί 

Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ, χωρίζει τις δύο πλευρές.  Αυτή η έκθεση χωρίζεται σε 

δύο μέρη: την Κυπριακή Δημοκρατία, και την περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Το βόρειο μέρος της Κύπρου διοικείται από τους Τουρκοκυπρίους από το 1974 και 

αυτοανακηρύχθηκε ως «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» το 1983. Ούτε οι 

Ηνωμένες Πολιτείες ούτε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός από την Τουρκία, 

αναγνωρίζουν την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Το 2020, ο Ερσίν 

Τατάρ εξελέγη «πρόεδρος» και ηγέτης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας σε εκλογές 

που θεωρείται ότι επηρεάστηκαν ευρέως από την παρέμβαση της Τουρκίας υπέρ του 

Τατάρ. Το 2018, οι ψηφοφόροι εξέλεξαν 50 «βουλευτές» σε ελεύθερες και δίκαιες 

εκλογές. Το «σύνταγμα» της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου» αποτελεί τη 

βάση για τους «νόμους» που διέπουν την περιοχή που διοικείται από τις 

τουρκοκυπριακές αρχές. 

https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/cyprus/


Η αστυνομία είναι αρμόδια για την επιβολή του «νόμου». Ο «αρχηγός της 

αστυνομίας» βρίσκεται, θεωρητικά, υπό την εποπτεία του «Πρωθυπουργικού 

Γραφείου».  Ωστόσο, η αστυνομία και οι τουρκοκυπριακές δυνάμεις ασφαλείας 

τελούν υπό την επιχειρησιακή διοίκηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, όπως 

προβλέπεται από το «σύνταγμα», το οποίο αναθέτει την ευθύνη για τη δημόσια 

ασφάλεια και άμυνα στην Τουρκία. Οι αρχές διατήρησαν τον αποτελεσματικό έλεγχο 

των δυνάμεων ασφαλείας. Υπήρχαν αξιόπιστες αναφορές σχετικά με κατάχρηση 

εξουσίας από στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. 

Από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα σημαντικά θέματα περιλάμβαναν 

αξιόπιστες αναφορές για: σοβαρούς περιορισμούς της ελευθερίας έκφρασης και των 

μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων ποινικών «νόμων» περί συκοφαντικής 

δυσφήμισης, επαναπροώθηση αιτούντων άσυλο, σοβαρές πράξεις «κυβερνητικής» 

διαφθοράς, μη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για έμφυλη βία, εμπορία 

ανθρώπων και εγκλήματα που αφορούν βία ή απειλές βίας κατά μελών εθνοτικών 

μειονοτήτων. 

Οι αρχές έλαβαν μέτρα για τη διενέργεια ερευνών σχετικά με αξιωματούχους κατόπιν 

ισχυρισμών για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφθορά. Ωστόσο, 

υπήρξαν ενδείξεις ατιμωρησίας. 

Ενότητα 1. Σεβασμός της προσωπικής ακεραιότητας 

Α. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ  

Δεν υπήρξαν αναφορές ότι η «κυβέρνηση» ή εκπρόσωποί της διέπραξαν φόνους, 

κατά τρόπο αυθαίρετο ή παράνομο. 

Β. ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 



Δεν υπήρξαν αναφορές για εξαφανίσεις που έγιναν από «κρατικές αρχές» ή για 

λογαριασμό τους. 

Γ. ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή 

ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ  

Ο «νόμος» δεν κάνει ρητή αναφορά στα βασανιστήρια, αλλά απαγορεύει την 

κακομεταχείριση κρατουμένων από την αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο του 

«ποινικού κώδικα» που ασχολείται με την επίθεση, τη βία και τη βιαιοπραγία. 

Υπήρξαν καταγγελίες ότι η αστυνομία κακοποίησε κρατουμένους. 

Τον Φεβρουάριο, η αστυνομία συνέλαβε τον Ρώσο φυγά Alexander Satlaev στην 

Κερύνεια, τέσσερεις ημέρες αφότου δραπέτευσε από τις «Κεντρικές Φυλακές». Η 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Τουρκοκυπριακού Δικηγορικού Συλλόγου, ο 

Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα των Προσφύγων, το Τουρκοκυπριακό Ίδρυμα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

εξέδωσαν κοινή δήλωση ισχυριζόμενοι ότι η αστυνομία υπέβαλε τον Satlaev σε 

απάνθρωπη μεταχείριση και βασανιστήρια. Οργανώσεις κατήγγειλαν ότι ένας 

αστυνομικός τράβηξε τον Satlaev από τα μαλλιά και ότι υπήρχαν μώλωπες στα χέρια 

και το πρόσωπο του. Διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης ανάρτησαν φωτογραφίες και 

βίντεο που έδειχναν έναν αστυνομικό να τραβάει τον Satlaev από τα μαλλιά ενώ τα 

χέρια του ήταν δεμένα με χειροπέδες πίσω από την πλάτη του. 

Το «γραφείο του γενικού εισαγγελέα» ανέφερε ότι έλαβε τέσσερις καταγγελίες σχετικά 

με βιαιοπραγίες και χρήση βίας από αστυνομικούς και ότι ξεκίνησε έρευνες και για 

τις τέσσερις υποθέσεις. Το «γραφείο του γενικού εισαγγελέα» έκρινε ότι δύο από τις 

καταγγελίες ήταν αβάσιμες, αν και στηρίζονταν σε δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων. Οι 

έρευνες σχετικά με τις άλλες δύο υποθέσεις συνεχίζονταν στο τέλος του έτους. 

Το «γραφείο του γενικού εισαγγελέα» ανέφερε επίσης την ολοκλήρωση τριών 

ερευνών που αφορούσαν κακομεταχείριση από αστυνομικούς, οι οποίες 



εκκρεμούσαν από το 2020: δύο καταγγελίες αξιολογήθηκαν ως αβάσιμες, ενώ η τρίτη 

είχε ως αποτέλεσμα να κατηγορηθεί ένας αστυνομικός για κακοποίηση. Η δίκη 

εκκρεμούσε στο τέλος του έτους. 

Μια έρευνα του «γραφείου του γενικού εισαγγελέα» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

καταγγελία που υπέβαλαν δύο αλλοδαπές φοιτήτριες για κακομεταχείριση από την 

αστυνομία τον Ιούλιο του 2020 ήταν αβάσιμη. Οι φοιτήτριες είχαν καταγγείλει ότι 

εξαναγκάστηκαν από τέσσερις μυστικούς αστυνομικούς να μπουν σε ένα όχημα, 

ξυλοκοπήθηκαν μέσα στο όχημα και σε ένα αστυνομικό τμήμα και μετά αφέθηκαν 

ελεύθερες, 24 ώρες αργότερα, χωρίς καμία εξήγηση. Πρακτορεία τύπου δημοσίευσαν 

φωτογραφίες των προσώπων τους με μώλωπες. Το «γραφείο του γενικού εισαγγελέα» 

έκρινε ότι οι φοιτήτριες καυγάδιζαν μέσα στον δρόμο ενώ ήταν μεθυσμένες και είχαν 

αρνηθεί να παρουσιαστούν στο αστυνομικό τμήμα για να δώσουν καταθέσεις, οπότε 

η αστυνομία συνέλαβε και τις δύο φοιτήτριες και τις κράτησε τη νύκτα στο 

αστυνομικό τμήμα. Οι φοιτήτριες κατηγορήθηκαν για διατάραξη της ειρήνης και 

δημόσια μέθη. 

Σε μια από τις καταγγελίες, την οποία αξιολόγησε ως αβάσιμη, το «γραφείο του 

γενικού εισαγγελέα» έκρινε ότι τα  τραύματα ενός καταγγέλλοντος το 2019 ήταν 

αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος που συνέβη τρεις ημέρες πριν από καταγγελία για 

υποτιθέμενη κατάχρηση εξουσίας. Ο καταγγέλλων κατηγορήθηκε για ψευδείς 

δηλώσεις στην αστυνομία και του επιβλήθηκε πρόστιμο. 

Τον Απρίλιο, ένας αστυνομικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 50 ημερών μετά τη 

δημοσίευση ενός βίντεο όπου ο αστυνομικός κλωτσούσε έναν κρατούμενο τουρίστα 

παρουσία άλλων αστυνομικών στο αεροδρόμιο Ercan (Τύμπου) το 2019. Στους 

άλλους αστυνομικούς που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια του περιστατικού 

επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές. Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, ο κρατούμενος ήταν 

μεθυσμένος και φώναζε στους αστυνομικούς που είχαν βρέξει το κινητό τηλέφωνό 

του κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας. 



Συνθήκες στις Φυλακές και στα Κέντρα Κράτησης 

Οι συνθήκες στις φυλακές και τα κέντρα κράτησης δεν πληρούσαν τα διεθνή πρότυπα 

σε πολλούς τομείς, όπως ο υπερπληθυσμός, οι συνθήκες υγιεινής, η ιατρική 

φροντίδα, η θέρμανση και η πρόσβαση σε τρόφιμα. Μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

(ΜΚΟ) κατήγγειλε ότι αιτούντες άσυλο κρατούνταν σε υπερπλήρη κέντρα κράτησης 

τα οποία διοικεί η «κυβέρνηση» ενώ εκκρεμούσε η επιστροφή τους στην Τουρκία. 

Φυσικές Συνθήκες: Καταγγέλθηκε ότι ο υπερπληθυσμός αποτελούσε πρόβλημα. Οι 

«Κεντρικές Φυλακές», οι μόνες φυλακές υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση, βρίσκονται 

στο βόρειο τμήμα της Λευκωσίας και έχουν επίσημη χωρητικότητα  454 εγκλείστων. 

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι φυλακισμένοι και προφυλακισμένοι στις «Κεντρικές 

Φυλακές» ήταν 622 άτομα τον Οκτώβριο, μετά από μια κλιμάκωση στα 633 άτομα 

στις αρχές του έτους, κάνοντας αναγκαστική τη χρήση των τάξεων και των αιθουσών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών της φυλακής ως κελιών για τους εγκλείστους. Ο τύπος 

ανέφερε ότι υπήρχαν μέχρι και 45-50 άτομα σε κάθε 10 τετραγωνικά μέτρα (107.6 

τετραγωνικά πόδια), ζώντας σε ανθυγιεινές συνθήκες. Μια ΜΚΟ που επισκέφθηκε 

τόσο τις «Κεντρικές Φυλακές» όσο και τα κέντρα κράτησης κατήγγειλε ότι οι συνθήκες 

παρέμεναν αξιοθρήνητες: οι αιτούντες άσυλο διαμαρτύρονταν για ανεπαρκή αριθμό 

κρεβατιών, άσχημες συνθήκες υγιεινής, προσβολή από έντομα, κακό αερισμό, 

έλλειψη συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, έλλειψη καθαρού αέρα ή 

εγκαταστάσεων ντους, ανεπαρκή τροφή και καμιά πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε 

τηλέφωνα.  Ως γενική πρακτική, στους αιτούντες άσυλο στα κέντρα κράτησης 

δίνονταν σάντουιτς δύο φορές την ημέρα. 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, μέσα ενημέρωσης, και ο «επίτροπος διοικήσεως» 

ανέφεραν ότι ο συνωστισμός εξακολούθησε να αποτελεί πρόβλημα. Μια ΜΚΟ 

ανέφερε επίσης ότι δέχθηκε καταγγελίες για κακομεταχείριση κρατουμένων από την 

αστυνομία σε κέντρα κράτησης της αστυνομίας. Οι περισσότερες από τις καταγγελίες 

αναφέρονταν σε απάνθρωπες συνθήκες στα κέντρα κράτησης και σε λεκτική 

κακοποίηση κρατουμένων από αστυνομικούς. Σύμφωνα με ΜΚΟ, οι «Κεντρικές 



Φυλακές» δεν χώριζαν αποτελεσματικά τους ενηλίκους και τους ανηλίκους και δεν 

υπήρχαν κέντρα κράτησης ή σωφρονιστικά κέντρα για παιδιά. Λόγω έλλειψης χώρου, 

προφυλακισμένοι και φυλακισμένοι διέμεναν στα ίδια κελιά. ΜΚΟ ανέφεραν ότι οι 

συνθήκες ήταν καλύτερες στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών. 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κατήγγειλαν ότι η έλλειψη καμερών ασφαλείας στα 

κέντρα κράτησης και σε μέρη των «Κεντρικών Φυλακών» επέτρεπε τους 

αστυνομικούς και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να κακοποιούν τους 

κρατουμένους ατιμώρητοι. Επιπλέον, ΜΚΟ κατήγγειλαν ότι η υγιεινή παρέμεινε ένα 

σημαντικό πρόβλημα στις «Κεντρικές Φυλακές», με ανεπαρκή πρόσβαση σε ζεστό 

νερό. Οι αρχές δήλωσαν ότι οι προμήθειες υγιεινής ήταν ανεπαρκείς λόγω του 

αυξανόμενου αριθμού εγκλείστων. Μια ΜΚΟ κατήγγειλε επίσης ότι οι εγκαταστάσεις 

των κρατητηρίων της αστυνομίας δεν έχουν συνθήκες υγιεινής, άμεσο ηλιακό φως, 

κατάλληλο αερισμό και πρόσβαση σε νερό. 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ισχυρίστηκαν ότι η υγειονομική περίθαλψη στις 

φυλακές ήταν ανεπαρκής, δεν υπήρχαν αρκετές ιατρικές προμήθειες και γιατρός 

πλήρους απασχόλησης. ΜΚΟ κατήγγειλαν ότι η εξέταση για μεταδοτικές ασθένειες 

στις «Κεντρικές Φυλακές» ήταν πρόχειρη και ασυνεπής. Τον Ιούνιο του 2020, ο 

πρόεδρος του Συνδέσμου Σωφρονιστικών Υπαλλήλων δήλωσε ότι ο συνωστισμός στα 

κελιά των φυλακών δημιουργούσε εστίες αναπαραγωγής για μεταδοτικές ασθένειες.  

Οι αρχές ανέφεραν ότι όλοι οι έγκλειστοι υποβάλλονταν σε ελέγχους υγείας στο 

νοσοκομείο προτού να εισέλθουν στις «Κεντρικές Φυλακές». Οι αρχές δήλωσαν ότι 

ένας γιατρός επισκεπτόταν τις φυλακές δύο φορές την εβδομάδα και ήταν σε 

εφημερία για επείγοντα περιστατικά. Ένας οδοντίατρος επισκεπτόταν τις φυλακές μια 

φορά την εβδομάδα, ένας διαιτολόγος επισκεπτόταν δύο φορές την εβδομάδα και 

υπήρχαν δύο ψυχολόγοι πλήρους απασχόλησης στις φυλακές, σύμφωνα με τις αρχές. 

Μια ΜΚΟ κατήγγειλε ότι το κέντρο κράτησης στο αεροδρόμιο Ercan (Τύμπου) δεν 

διέθετε κατάλληλο αερισμό και πρόσβαση σε φυσικό φως. Η ΜΚΟ δήλωσε ότι η 



υγιεινή αποτελούσε αντικείμενο προβληματισμού, επειδή υπήρχε μόνο ένα λουτρό 

μέσα σε κάθε δωμάτιο κράτησης και τα δωμάτια δεν καθαρίζονταν τακτικά. 

Μια ΜΚΟ κατήγγειλε ότι τα κέντρα καραντίνας για την πανδημία γενικά 

περιλάμβαναν κελιά όπου άτομα θετικά στη νόσο COVID-19 τοποθετούνταν μαζί με 

στενές επαφές ή ταξιδιώτες που υποβάλλονταν σε υποχρεωτική καραντίνα μετά την 

άφιξη τους στη χώρα. 

Τον Οκτώβριο, ο τοπικός τύπος κατήγγειλε ότι η νόσος COVID-19 συνέχιζε να 

εξαπλώνεται στις «Κεντρικές Φυλακές», με 125 κρατουμένους και οκτώ φρουρούς να 

βρίσκονται θετικοί στη νόσο COVID-19 μέσα σε μια εβδομάδα. Οι κρατούμενοι που 

ήταν θετικοί στη νόσο COVID-19 τοποθετήθηκαν πρώτα σε ξενοδοχείο καραντίνας 

και αργότερα μεταφέρθηκαν σε πρόσφατα κατασκευασμένες φυλακές –που όμως, 

εκείνο τον καιρό, δεν ήταν ακόμα πλήρως λειτουργικές– οι οποίες προορίζονταν να 

αντικαταστήσουν τις «Κεντρικές Φυλακές». Έπειτα από αρκετές ημέρες στις νέες 

φυλακές, οι κρατούμενοι στάλθηκαν πίσω σε άλλο ξενοδοχείο καραντίνας, επειδή οι 

υποδομές στις νέες φυλακές ήταν ανεπαρκείς, συμπεριλαμβανομένης και της 

έλλειψης τρεχούμενου νερού και καμερών κλειστού κυκλώματος. Πολλά μέσα 

ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι κρατούμενοι δεν είχαν νερό για τρεις ημέρες. 

Διοίκηση:  Οι αρχές ανέφεραν ότι διενεργήθηκε έρευνα για μια καταγγελία σχετικά με 

την κακομεταχείριση και βιαιοπραγία σε βάρος ενός έγκλειστου από έναν 

σωφρονιστικό υπάλληλο. Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν εκ προθέσεως ή 

ακούσιοι θανάτοι στις «Κεντρικές Φυλακές». Οι αρχές δήλωσαν ότι υπήρχαν 

εγκαταστάσεις για Μουσουλμάνους φυλακισμένους και κρατουμένους για την 

άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων, αλλά ότι λόγω περιορισμών χώρου, 

γενικά, οι τρόφιμοι ασκούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα μέσα στα κελιά τους. 

Δεν υπήρχαν ανάλογες εγκαταστάσεις ή χώροι για μη Μουσουλμάνους 

φυλακισμένους για την πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών, λειτουργιών ή 

προσευχής. Επιτρεπόταν σε μη Μουσουλμάνους κληρικούς να επισκέπτονται τις 

φυλακές, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για τέτοιες επισκέψεις. 



Ανεξάρτητη Παρακολούθηση: Οι αρχές γενικά επέτρεψαν την παρακολούθηση των 

φυλακών, αλλά με κάποιους περιορισμούς. Μια ΜΚΟ κατήγγειλε ότι οι φυσικές 

συνθήκες στις «Κεντρικές Φυλακές» δεν μπορούσαν να παρατηρηθούν λεπτομερώς, 

επειδή δεν επιτρεπόταν στο προσωπικό τους να επισκεφθεί τα κελιά. Τους επέτρεπαν 

μόνο να διεξάγουν ανακρίσεις κρατουμένων στην αίθουσα αναμονής των επισκεπτών 

ή στους χώρους που έχουν καθοριστεί για ιδιωτικές συνομιλίες. 

Βελτιώσεις: Οι αρχές ανέφεραν ότι το «Υπουργείο Υγείας» παρείχε απολυμαντικά και 

μάσκες στις «Κεντρικές Φυλακές» για να βοηθήσει στον περιορισμό της εξάπλωσης 

της νόσου COVID-19. Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι όλοι οι φυλακισμένοι και οι 

σωφρονιστικοί υπάλληλοι είχαν εμβολιασθεί πλήρως κατά της νόσου COVID-19. Οι 

αρχές ανέφεραν ότι κάποιοι τρόφιμοι ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους στο λύκειο και 

έδωσαν εξετάσεις  διαδικτυακά. Ενώ οι προσωπικές επισκέψεις στις φυλακές 

περιορίστηκαν λόγω της πανδημίας, οι τρόφιμοι πραγματοποίησαν συναντήσεις 

μέσω βίντεο με τις οικογένειες τους. 

Δ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Ή ΚΡΑΤΗΣΗ  

Ο «νόμος» απαγορεύει την αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση και προβλέπει το 

δικαίωμα κάθε ατόμου να αμφισβητήσει δικαστικά τη νομιμότητα της σύλληψής ή 

της κράτησής του. Γενικά, οι αρχές τήρησαν αυτές τις απαιτήσεις. 

Διαδικασίες Σύλληψης και Μεταχείριση Κρατουμένων: Απαιτείται «δικαστικό 

ένταλμα» για σύλληψη. Σύμφωνα με τον «νόμο», η αστυνομία πρέπει να οδηγήσει 

έναν κρατούμενο ενώπιον «δικαστή» εντός 24 ωρών από τη σύλληψη. Η αστυνομία 

μπορεί, στη συνέχεια, να θέσει τον κρατούμενο υπό κράτηση μέχρι τρεις μήνες, όμως 

ένας «δικαστής» πρέπει να επανεξετάσει  την κράτηση μετά την τρίτη ημέρα και κάθε 

οκτώ μέρες μετέπειτα. Οι αρχές γενικά σεβάστηκαν αυτό το δικαίωμα και συνήθως 

ενημέρωναν τους κρατουμένους έγκαιρα για τις κατηγορίες εναντίον τους, αν και 

συχνά κρατούσαν άτομα που φέρονταν να έχουν διαπράξει ένα βίαιο έγκλημα για 

μεγαλύτερες περιόδους, χωρίς απαγγελία κατηγοριών. 



Εγγύηση μπορεί να χορηγηθεί από τα «δικαστήρια» και συνήθως γινόταν χρήση της. 

Τα «δικαστήρια» προχωρούσαν στην κατάσχεση των διαβατηρίων των κρατουμένων 

όσο εκκρεμούσε η δίκη τους. Πηγές φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια ΜΚΟ 

κατήγγειλαν ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμοι διερμηνείς για μη Τουρκόφωνους, 

αναγκάζοντας τους συνηγόρους υπεράσπισης ή τις ΜΚΟ να τους παρέχουν 

διερμηνέα. Όπως και στα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με μια ΜΚΟ και έναν δικηγόρο 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεξέτασης της 

κράτησης, αξιωματούχοι ασκούσαν πιέσεις στους κρατούμενους να υπογράψουν 

ομολογίες προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση. Ο δικηγόρος ανέφερε 

περιπτώσεις στις οποίες η αστυνομία χρησιμοποίησε την απειλή παρατεταμένης 

κράτησης για να παρακινήσει  κρατουμένους να παραδεχθούν την ενοχή τους. 

Σύμφωνα με το «σύνταγμα», κατηγορούμενοι κρατούμενοι και φυλακισμένοι έχουν 

δικαίωμα πρόσβασης σε νομική εκπροσώπηση. Οι αρχές συνήθως επέτρεπαν στους 

κρατουμένους να έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε μέλη της οικογένειάς τους και σε 

δικηγόρο της επιλογής τους. Ωστόσο, όπως και σε προηγούμενα χρόνια, ΜΚΟ 

κατήγγειλαν ότι υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές εμπόδισαν κρατουμένους  

να δουν δικηγόρο. Οι αρχές παρείχαν δικηγόρους σε άπορους μόνο σε περιπτώσεις 

που αφορούσαν εγκλήματα βίας. Σύμφωνα με ΜΚΟ και δικηγόρους ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η αστυνομία κάποιες φορές δεν σεβάστηκε την απαιτούμενη νομική 

προστασία, ειδικά κατά τον χρόνο της σύλληψης. Ύποπτοι που απαιτούσαν την 

παρουσία δικηγόρου μερικές φορές εκφοβίζονταν σωματικά ή απειλούνταν με 

βαρύτερες κατηγορίες. 

Ένας δικηγόρος ανέφερε ότι ένας «κανονισμός» των «Κεντρικών Φυλακών» 

απαγορεύει σε άτομα σε απομόνωση να συναντηθούν με  δικηγόρο χωρίς την άδεια 

του «διευθυντή των φυλακών». Ο «διευθυντής των φυλακών» έχει την εξουσία να 

αρνηθεί την επίσκεψη χωρίς να αιτιολογήσει την απόφασή του. 

Ε. ΑΡΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΚΗΣ  



Ο «νόμος» προβλέπει την ύπαρξη ανεξάρτητης δικαιοσύνης και οι αρχές, γενικά, 

σεβάστηκαν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της δικαιοσύνης. 

Οι περισσότερες ποινικές και αστικές υποθέσεις ξεκινούν στα «επαρχιακά 

δικαστήρια», κατά των αποφάσεων των οποίων μπορεί να ασκηθεί έφεση στο 

«Ανώτατο Δικαστήριο». Τα πολιτικά «δικαστήρια» έχουν δικαιοδοσία σε υποθέσεις 

όπου πολίτες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση στρατιωτικών περιορισμών, 

όπως την κινηματογράφηση ή φωτογράφιση στρατιωτικών ζωνών. 

Διαδικασίες Διεξαγωγής Δίκης 

Ο «νόμος» προβλέπει το δικαίωμα δίκαιης και δημόσιας δίκης και οι ανεξάρτητες 

δικαστικές αρχές, σε γενικές γραμμές, σεβάστηκαν αυτό το δικαίωμα στην πράξη. 

Οι κατηγορούμενοι απολαύουν του δικαιώματος του τεκμηρίου αθωότητας. 

Εκπρόσωποι ΜΚΟ και δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι οι 

κατηγορούμενοι είχαν γενικά το δικαίωμα να ενημερώνονται άμεσα και λεπτομερώς 

για τις κατηγορίες εναντίον τους. Το «σύνταγμα» προβλέπει δίκαιες, έγκαιρες, και 

δημόσιες δίκες, το δικαίωμα του κατηγορουμένου να παρίσταται σε αυτές τις δίκες 

και να συμβουλεύεται δικηγόρο έγκαιρα (ή, σε υποθέσεις εγκλημάτων βίας, να του 

παρέχεται δικηγόρος με δημόσια δαπάνη, αν δεν είναι σε θέση να πληρώσει). Το 

«γραφείο του γενικού εισαγγελέα» ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού 

της νόσου COVID-19 καθυστέρησαν τις έρευνες, τις διώξεις και τις δικαστικές 

διαδικασίες. Το «γραφείο του γενικού εισαγγελέα» ανέφερε ότι, συχνά, τα 

«δικαστήρια» επιλέγουν να απαγορεύσουν την αναχώρηση από το νησί ή ζητούν  

χρηματική εγγύηση για να αποφύγουν να στείλουν προφυλακισμένους στη φυλακή 

για πταίσματα. 

Δεν υπήρξε επαρκής δωρεάν διερμηνεία για κάποιες γλώσσες και δεν υπήρξε επαρκής 

επαγγελματική μετάφραση στα «δικαστήρια». Δικηγόροι και ΜΚΟ ισχυρίζονταν ότι οι 

αρχές προσλάμβαναν τυχαία μη επαγγελματίες μεταφραστές, οι οποίοι δεν 



μετάφραζαν όλα όσα λέγονταν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. Η ανεπαρκής 

μετάφραση καθυστέρησε τις ακροαματικές διαδικασίες και παρέτεινε την κράτηση 

των κατηγορουμένων. 

Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις στους μάρτυρες 

κατηγορίας και να παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία και μάρτυρες για την 

υπεράσπισή τους. Δεν μπορούν να εξαναγκαστούν να καταθέσουν ή να ομολογήσουν 

την ενοχή τους και έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση. 

Πολιτικοί Κρατούμενοι 

Όπως σε προηγούμενα χρόνια, υπήρξαν καταγγελίες για κρατήσεις και απελάσεις 

στην Τουρκία ατόμων με υποτιθέμενους δεσμούς με τον Fethullah Gulen και το 

κίνημα του. Η Τουρκική κυβέρνηση θεωρεί τον Gulen υπεύθυνο για την απόπειρα 

πραξικοπήματος στην Τουρκία το 2016 και αποκαλεί το δίκτυο του «Fethullahist 

Terrorist Organization» («FETO»). 

Σύμφωνα με αναφορές του τύπου, τον Μάρτιο η αστυνομία συνέλαβε ένα 

υποτιθέμενο μέλος του κινήματος Gulen στην «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας  

Κύπρου» («ΤΔΒΚ») και το παρέδωσε σε μια ομάδα της Interpol-Europol της Τουρκικής 

Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας, που το μετέφερε στην Τουρκία. 

Τον Ιούλιο του 2020, ο Τούρκος «πρέσβης» στην «ΤΔΒΚ» δήλωσε ότι η «Τουρκική 

Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» ήταν η πρώτη «ξένη χώρα» που χαρακτήρισε την 

«FETO» ως τρομοκρατική οργάνωση και ότι η συνεργασία μεταξύ των Τουρκικών 

αρχών και αυτών της «ΤΔΒΚ» θα συνεχιζόταν προς την κατεύθυνση εντοπισμού και 

άλλων μελών του δικτύου του Gulen. 

Εκδίκαση Αστικών Υποθέσεων και Ένδικα Μέσα 



Ιδιώτες ή οργανώσεις μπορούν να ζητήσουν, μέσω των εθνικών «δικαστηρίων», 

αστική προστασία για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αφού εξαντλήσουν τα 

ένδικα μέσα στα εθνικά δικαστήρια, ιδιώτες και οργανώσεις μπορούν να προσφύγουν 

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) κατά αποφάσεων που 

αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Κατάσχεση και Αποκατάσταση Περιουσίας 

Ελληνοκύπριοι συνέχισαν να διεκδικούν, με αγωγές κατά της Τουρκικής κυβέρνησης 

στο ΕΔΑΔ, περιουσίες που απώλεσαν στην περιοχή που είναι υπό Τουρκοκυπριακή 

διοίκηση από το 1974. 

Μια επιτροπή περιουσιών χειρίζεται τις διεκδικήσεις των Ελληνοκυπρίων. Ως τον 

Νοέμβριο αυτού του έτους, η επιτροπή είχε πληρώσει πάνω από 318 εκατομμύρια 

λίρες Αγγλίας (420 εκατομμύρια δολ. ΗΠΑ) για αποζημίωση αιτούντων. 

Η έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Κογκρέσο σχετικά με την εφαρμογή 

του Νόμου JUST [Justice for Uncompensated Survivors Today - Δικαιοσύνη για τους 

Μη Αποζημιωθέντες Επιζώντες Σήμερα], που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο 2020, είναι 

διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου: https://www.state.gov/reports/just-act-

report-to-congress/. 

ΣΤ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ Ή ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ)  

Ο «νόμος» απαγορεύει τέτοιες ενέργειες. Υπήρξαν αναφορές ότι η αστυνομία 

υπέβαλε Ελληνοκυπρίους και Μαρωνίτες που ζουν στην περιοχή υπό τη διοίκηση 

των Τουρκοκυπριακών αρχών σε επιτήρηση και παρακολούθηση, 

συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών περιπολιών και ανακρίσεων. Ελληνοκύπριοι και 

Μαρωνίτες κάτοικοι κατήγγειλαν ότι η αστυνομία απαιτούσε από αυτούς να 

https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/
https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/


αναφέρουν την τοποθεσία τους και πότε ανέμεναν επισκέπτες. Ένας εκπρόσωπος των 

Μαρωνιτών ισχυρίστηκε ότι οι Τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνέχιζαν να κατέχουν 

18 σπίτια στο Μαρωνιτικό χωριό Καρπάσια. 

Ενότητα 2. Σεβασμός των Πολιτικών 
Ελευθεριών 

Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

Ο «νόμος» προβλέπει την ελευθερία της έκφρασης, που περιλαμβάνει και τους 

εργαζόμενους στον τύπο και άλλα μέσα ενημέρωσης, και οι αρχές, γενικώς, 

σεβάστηκαν αυτό το δικαίωμα. Η δυσφήμηση και η βλασφημία τιμωρούνται, αλλά 

αυτοί οι «νόμοι» σπάνια εφαρμόζονται από τα «δικαστήρια». Ενώ είναι κάποιες 

φορές δυνατή η άσκηση δημόσιας κριτικής στις αρχές χωρίς αντίποινα, 

υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΜΚΟ και ο τύπος ανέφεραν μια 

αξιοσημείωτη αύξηση των παρενοχλήσεων και των απειλών κατά των επικριτών της 

«κυβέρνησης της ΤΔΒΚ», της Τουρκικής παρέμβασης στις τουρκοκυπριακές υποθέσεις 

και του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. 

Ελευθερία της έκφρασης:   Η προσβολή της «κυβέρνησης», της Τουρκικής 

κυβέρνησης ή «κυβερνητικών» αξιωματούχων είναι ποινικό αδίκημα. Αυτό οδήγησε 

συχνά δημοσιογράφους και άλλους σε αυτολογοκρισία. Σύμφωνα με ΜΚΟ, 

δημοσιογράφους και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι αρχές 

συμβούλευσαν κάποιους δημοσιογράφους να μην ασκούν κριτική στην Τουρκική 

κυβέρνηση. Μια ΜΚΟ ανέφερε ότι, λόγω των πιέσεων που δέχονταν και της πιθανής 

αντίδρασης της Τουρκίας, κάποιοι δημοσιογράφοι δεν εξέφρασαν τις κριτικές τους 

απόψεις και προτίμησαν να παραμένουν σιωπηλοί. Σύμφωνα με έρευνα που 

διεξήγαγε το Κέντρο Μελετών για τη Μετανάστευση, την Ταυτότητα και τα 



Δικαιώματα, 63 τοις εκατόν των ερωτηθέντων είπαν ότι η ελευθερία λόγου είχε 

περιοριστεί το προηγούμενο έτος. 

Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης και υπερασπιστές ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η αστυνομία εμπόδισε τα κόμματα της αντιπολίτευης, ΜΚΟ και 

συνδικάτα να συγκεντρωθούν μπροστά στην Τουρκική «πρεσβεία» στις 12 Μαρτίου 

και στις 21 Μαρτίου για να διαδηλώσουν κατά της σύλληψης του μέλους του 

Αριστερού Κινήματος Abdullah Korkmazhan. Έπειτα από καταγγελίες από τη νεολαία 

του Τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Μεταρρύθμισης, οι αρχές συνέλαβαν τον 

Korkmazhan και τρεις άλλους στις 12 Μαρτίου, με την υποψία του βανδαλισμού 

πινακίδων που έγραφαν «Love Erdogan». Ο Korkmazhan κατηγορήθηκε για 

«συνωμοσία για τη δημιουργία μυστικής συμμαχίας» και αφέθηκε ελεύθερος, όμως 

τέθηκε πάλι υπό κράτηση στις 19 Μαρτίου, για επικριτικά σχόλια που έκανε για τον 

«πρόεδρο» Τατάρ κατά τη διάρκεια μιας επόμενης διαδήλωσης. Ο Korkmazhan είπε 

ότι η αστυνομία κατάσχεσε το κινητό τηλέφωνο του και τον κατηγόρησε για 

προσβολή του «προέδρου της ΤΔΒΚ». Ο «πρόεδρος» ζήτησε επίσημα από το 

δικαστήριο να καταδικάσει τον Korkmazhan σε φυλάκιση πέντε ετών. Το δικαστήριο 

τον άφησε ελεύθερο με εγγύηση 25.000 τουρκικές λίρες (2.717 δολ. ΗΠΑ στα μέσα 

Οκτωβρίου) και τον διέταξε να παρουσιάζεται αυτοπροσώπως σε αστυνομικό τμήμα 

κάθε εβδομάδα. Τον Νοέμβριο, η Τουρκοκυπριακή αστυνομία είχε ακόμη το κινητό 

τηλέφωνο του Korkmazhan στην κατοχή της. Τον Μάρτιο, ο Τατάρ κατέθεσε άλλη μια 

αγωγή για δυσφήμηση και συκοφαντία κατά του Korkmazhan, ζητώντας αποζημίωση 

100.000 τουρκικές λίρες (10.870 δολ. ΗΠΑ στα μέσα Οκτωβρίου) για την ομιλία που 

εκφώνησε στο πλαίσιο της διαδήλωσης κατά του Τατάρ. Οι κατηγορίες σε βάρος του 

Korkmazhan εκκρεμούσαν στο τέλος του έτους και, σύμφωνα με πληροφορίες, 

συνέχιζε να παρουσιάζεται σε  αστυνομικό τμήμα κάθε εβδομάδα. 

Η Πλατφόρμα «Αυτή η Χώρα είναι Δική Μας», μια οργάνωση-ομπρέλα για πάνω από 

25 συνδικάτα και πολιτικά κόμματα που υποστηρίζει μια ομοσπονδιακή λύση στο 

Κυπριακό, δημοσίευσε μια δήλωση, επικρίνοντας την καταστολή της ελευθερίας της 

έκφρασης από την Τουρκία στην περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση. Το 



Συμβούλιο Τύπου της Κύπρου, μια δικοινοτική οργάνωση-ομπρέλα για αριστερά 

κόμματα που είναι υπέρ της λύσης, εξέδωσε ανακοίνωση, επικρίνοντας τη σύλληψη 

του Korkmazhan ως μια προσπάθεια «φίμωσης» όσων ασκούν κριτική στη βόρεια 

Κύπρο. Τον Μάρτιο, πολλά συνδικάτα και αριστερά πολιτικά κόμματα εξέδωσαν 

κοινή ανακοίνωση, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η αυξανόμενη καταστολή της 

ελευθερίας της έκφρασης στην Τουρκία είχε παρεπόμενες συνέπειες στην «ΤΔΒΚ». 

Ελευθερία της Έκφρασης για Μέλη του Τύπου και Άλλα Μέσα Ενημέρωσης, 

Συμπεριλαμβανομένων των Διαδυκτιακών Μέσων:  Ενώ οι αρχές συνήθως σέβονταν 

την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, σε κάποιες περιπτώσεις 

παρενόχλησαν, εκφόβισαν ή συνέλαβαν δημοσιογράφους ή εμπόδισαν με άλλο 

τρόπο το ρεπορτάζ τους. 

Τον Μάρτιο, ο Σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων Δημοσιογράφων και η Ένωση Υπαλλήλων 

Τύπου πραγματοποίησε διαδήλωση με τη συμμετοχή περίπου 200 ατόμων, 

υποστηρίζοντας την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης.  Στην 

κοινή δήλωσή τους στον Τύπο, ο σύνδεσμος και η ένωση ανέφεραν ότι υπήρχε μια 

αύξηση των προσβολών, των πιέσεων, της ηθικης παρενόχλησης και της βίας 

εναντίον δημοσιογράφων στη βόρεια Κύπρο και ότι η ελευθερία της έκφρασης και η 

ελευθερία του τύπου ήταν υπό απειλή. 

Βία και Παρενόχληση:  Υπήρξαν αναφορές ότι κατηγορούμενοι σε κάποιες 

«δικαστικές» υποθέσεις απειλούσαν δημοσιογράφους, που επίσης αντιμετώπιζαν 

πιέσεις για να αναφέρονται ευμενώς για εταιρείες που διαφήμιζαν στις εκδόσεις 

τους. 

Ένας σύνδεσμος δημοσιογράφων κατήγγειλε ότι κάποιοι δημοσιογράφοι δέχθηκαν 

φραστική και σωματική επίθεση, κατά τη διάρκεια ακροαματικών διαδικασιών σε 

«δικαστήρια», από κρατουμένους ή από τις οικογένειες ή φίλους τους. Άλλοι 

δημοσιογράφοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν παρόμοια επίθεση κατά τη διάρκεια 



ρεπορτάζ σε νοσοκομεία και αστυνομικά τμήματα από άτομα που συνδέονταν με 

τους κρατουμένους. 

Τον Οκτώβριο, ο Σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων Δημοσιογράφων καταδίκασε τον 

ξυλοδαρμό της δημοσιογράφου Suna Erden επειδή επιχείρησε  να φωτογραφίσει τον 

ηγέτη του δεξιού Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος Buray Buskuvutcu ενώ εισερχόταν 

στο Επαρχιακό «Δικαστήριο» Κερύνειας. Ο σύνδεσμος κατήγγειλε ότι η Erden 

εμποδίστηκε από 15 άτομα που είναι γνωστοί ως οι φρουροί ασφαλείας του 

Buskuvutcu και δέχθηκε επίθεση έξω από το «δικαστήριο». 

Λογοκρισία ή Περιορισμοί Περιεχομένου: Δημοσιογράφοι δεν μπορούν να πάρουν 

συνέντευξη ή να κάνουν ρεπορτάζ για άτομα που είναι υπό τον έλεγχο των ενόπλων 

δυνάμεων. 

Οι δημοσιογράφοι εφάρμοζαν αυτολογοκρισία για να αποφύγουν να χάσουν τη 

δουλειά τους. Δημοσιογράφοι κατήγγειλαν ότι κάποιοι εκπρόσωποι του τύπου 

αυτολογοκρίνονταν όταν έγραφαν για τον ρόλο της Τουρκίας στην Κύπρο και για την 

Τουρκική ηγεσία. Ο αρχηγός ενός συνδικάτου ανέφερε ότι ένας δημοσιογράφος 

απολύθηκε από τη δουλειά του επειδή διάβασε και μίλησε για ένα άρθρο εναντίον 

του Ερντογάν σε έναν τοπικό τηλεοπτικό σταθμό που διαχειρίζεται η σύζυγος του 

«προέδρου» Τατάρ. 

Νόμοι για τη Δυσφήμιση δια του τύπου/Συκοφαντική Δυσφήμιση: Ο «νόμος» 

ποινικοποιεί τη δυσφήμιση δια του τύπου και τη βλασφημία, αν και τα «δικαστήρια» 

συχνά αρνήθηκαν να καταδικάσουν κατηγορουμένους με αυτές τις κατηγορίες, 

επικαλούμενα το νομικό προηγούμενο της ελευθερίας του λόγου. 

Ελευθερία του Διαδικτύου 

Οι αρχές δεν περιόρισαν ούτε διέκοψαν την πρόσβαση στο διαδύκτιο ή λογόκριναν 

το διαδικτυακό περιεχόμενο, και δεν υπήρξαν αξιόπιστες καταγγελίες ότι 



παρακολουθούσαν ιδιωτικές διαδικτυακές επικοινωνίες χωρίς κατάλληλη νομική 

εξουσιοδότηση. 

Τον Ιούλιο του 2020, ένας «νόμος» για το κυβερνοέγκλημα ψηφίστηκε από τη 

«βουλή» και εγκρίθηκε από την «προεδρία».  Σύμφωνα με τον «νόμο», φραστικές ή 

σωματικές επιθέσεις που γίνονται με πρόθεση να βλάψουν άτομα, θεσμούς ή 

οργανώσεις στο διαδίκτυο θεωρούνται έγκλημα. Υπερασπιστές των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων εξέφρασαν ανησυχίες ότι ο νέος «νόμος» θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την καταστολή της ελευθερίας του λόγου. Οι ποινές κυμαίνονται 

από έξι μέχρι διακόσιες φορές τον ελάχιστο μηνιαίο μισθό και φυλάκιση από ένα 

μέχρι δέκα έτη. 

Ακαδημαϊκή Ελευθερία και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Δεν υπήρξαν αναφορές για περιορισμούς πολιτιστικών εκδηλώσεων από την 

«κυβέρνηση». Δεν υπήρξαν αναφορές για αποκλεισμό επισκέψεων κατά τη διάρκεια 

του έτους, αν και, για μεγάλο μέρος του έτους, δεν επιτρεπόταν σε ξένους τουρίστες 

να εισέλθουν λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19. 

B. ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ  

Η «κυβέρνηση» περιόρισε σε κάποιες περιπτώσεις τις ελευθερίες του συνέρχεσθαι 

ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι. 

Ελευθερία του Συνέρχεσθαι Ειρηνικώς 

Ο «νόμος» προβλέπει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και η κυβέρνηση 

συνήθως σεβάστηκε αυτό το δικαίωμα, αν και αναφέρθηκαν κάποιοι περιορισμοί.  

Ένα εργατικό συνδικάτο κατήγγειλε ότι η αστυνομία, σε ορισμένες περιπτώσεις, 



παρενέβη σε διαδηλώσεις και κάποιες φορές χρησιμοποίησε βία εναντίον ειρηνικών 

διαδηλωτών. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων  

κατήγγειλαν ότι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν σε συνδικάτα και οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών να κάνουν πορείες και να ανοίξουν πανό μπροστά από την 

Τουρκική «πρεσβεία» κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και διαμαρτυριών. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, τον Μάρτιο, η 

αστυνομία εμπόδισε συνδικάτα και συνδέσμους να διαδηλώσουν μπροστά από τη 

«βουλή» και την Τουρκική «πρεσβεία» σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις. 

Τον Αύγουστο, η ΜΚΟ «Φωνή των Ξένων Φοιτητών στην Κύπρο» (VOIS) κατήγγειλε ότι 

η αστυνομία απείλησε κάποια μέλη της και εκπροσώπους άλλων ομάδων φοιτητών 

και δεν τους επέτρεψε να εκδώσουν μια ανακοίνωση τύπου μπροστά στη «βουλή». 

Όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η VOIS ενημέρωσε την αστυνομία ότι 10 με 15 

φοιτητές σχεδίαζαν να διαβάσουν μια ανακοίνωση τύπου μπροστά στη «βουλή», η 

ομάδα φοιτητών απέρριψε αίτημα της αστυνομίας να παρέχει επιπρόσθετες 

πληροφορίες για την προγραμματισμένη διαδήλωση. Την ημέρα της διαμαρτυρίας, 

σύμφωνα με πληροφορίες, 20-30 αστυνομικοί ανάγκασαν τους φοιτητές να 

απομακρυνθούν από την περιοχή και τους είπαν ότι δεν είχαν το δικαίωμα να 

διαμαρτυρηθούν. Η αστυνομία φέρεται να είπε στη VOIS ότι, σύμφωνα με τους 

«νόμους της ΤΔΒΚ», δεν επιτρέπεται στους αλλοδαπούς να οργανώνουν 

διαμαρτυρίες. Η διαμάχη έληξε με την αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, να 

απειλεί ότι θα συλλάβει τους φοιτητές και θα κηρύξει τη VOIS παράνομη οντότητα. 

Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι 

Ο «νόμος» προβλέπει την ελευθερία του συνεταίζεσθαι και η «κυβέρνηση» συνήθως 

σεβάστηκε το δικαίωμα αυτό. 



Γ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

Δείτε την Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες 

Διεθνώς (International Religious Freedom Report) , στη 

διεύθυνση https://www.state.gov/religiousfreedomreport/  . 

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ  

Ο «νόμος» προβλέπει την ελεύθερη διακίνηση εντός της χώρας, ταξίδια στο 

εξωτερικό, μετανάστευση και επαναπατρισμό. Γενικά, οι αρχές σεβάστηκαν αυτά τα 

δικαιώματα. 

Διακίνηση  Εντός της Χώρας: Οι αρχές απαιτούσαν από άτομα να παρουσιάζουν 

αποδεικτικό ταυτότητας όταν διέσχιζαν την «Πράσινη Γραμμή». Λόγω της πανδημίας 

του COVID-19, κάποια σημεία ελέγχου διέλευσης στο νησί ήταν κλειστά κατά τη 

διάρκεια του έτους, προκαλώντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, διαμάχες με τις αρχές 

(βλέπε ενότητα 2.δ. της έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας). 

Τον Ιανουάριο, Τουρκοκύπριοι εργάτες που διέσχιζαν την ουδέτερη ζώνη καθημερινά 

για να εργαστούν στην περιοχή της Κύπρου υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης 

πραγματοποίησαν μια σειρά διαδηλώσεων στη «βουλή» και σε διάφορα σημεία 

ελέγχου στην ουδέτερη ζώνη. Διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση του «Υπουργείου 

Υγείας» σχετικά με τη νόσο COVID-19 που δεν επιτρέπει σε Τουρκοκυπρίους εργάτες 

να περάσουν την Πράσινη Γραμμή προς τα νότια για να εργαστούν ή για άλλους 

σκοπούς χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με την καραντίνα. 

Ταξίδι στο Εξωτερικό: Μόνο η Τουρκία αναγνωρίζει τα ταξιδιωτικά έγγραφα που 

εκδίδονται από την «ΤΔΒΚ». Κάποιοι Τουρκοκύπριοι χρησιμοποιούσαν Τουρκικά 

ταξιδιωτικά έγγραφα, όμως πολλοί αποκτούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται 

από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Τουρκοκύπριοι που γεννήθηκαν 

μετά το 1974 και οι γονείς τους ήταν και οι δύο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/


πριν από το 1974, απέκτησαν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας με μεγαλύτερη 

ευκολία σε σχέση με Τουρκοκυπρίους που γεννήθηκαν μετά το 1974 και μόνο ο ένας 

γονέας τους είναι Κύπριος. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πηγές των μέσων ενημέρωσης, οι τουρκικές αρχές 

απαγόρευσαν σε ορισμένους Τουρκοκυπρίους επικριτές να εισέλθουν στην Τουρκία 

στις αρχές Ιουλίου και τον Οκτώβριο. Πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκική «πρεσβεία» 

στην «ΤΔΒΚ» δημιούργησε έναν κατάλογο πολιτικών και συγγραφέων που 

υποστηρίζουν τη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας (ΔΔΟ) στην Κύπρο και 

που ήταν επικριτικοί στις πολιτικές της Άγκυρας. Σχολιαστές των μέσων ενημέρωσης 

υποστήριξαν ότι η επιβολή από την Άγκυρα μιας «μαύρης λίστας εισόδου» –που 

φέρεται να εισήχθη τον Σεπτέμβριο του 2020– σκοπό είχε να εκφοβίσει τους 

υπερασπιστές της λύσης ΔΔΟ και να φιμώσει την αντιπολίτευση κατά του καθεστώτος 

του Ερντογάν. Επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφαλείας, οι τουρκικές αρχές 

αρνήθηκαν την είσοδο στον σύμβουλο τύπου του πρώην «προέδρου» Akinci, Ali 

Bizden, στις 5 Ιουλίου, στον Τουρκοκύπριο διανοούμενο και παιδίατρο, Δρ. Ahmet 

Cavit στις 9 Ιουλίου, και τον πρόεδρο της Basin-Sen (την Ένωση Εργαζομένων στον 

Τύπο) και τον δημοσιογράφο Ali Kismir στις 10 Οκτωβρίου. Τούρκοι υπάλληλοι της 

υπηρεσίας μετανάστευσης δήλωσαν ότι και στους τρεις απαγορεύθηκε η είσοδος 

επειδή συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, 

όλοι ανακρίθηκαν κατά την άφιξη τους και κρατήθηκαν όλη τη νύχτα στο αεροδρόμιο 

της Κωνσταντινούπολης προτού να μεταφερθούν αεροπορικώς πίσω στη Βόρεια 

Κύπρο. 

Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

Οι Τουρκοκύπριοι θεωρούν όσους εκτοπίστηκαν εξαιτίας της διχοτόμησης του 

νησιού το 1974 ως πρόσφυγες, έστω και αν υπάγονται στον ορισμό των εσωτερικά 

εκτοπισμένων ατόμων (ΕΕΑ) του ΟΗΕ. Κατά τον χρόνο του διαχωρισμού, ο αριθμός 

των ΕΕΑ στον βορρά ήταν περίπου 60.000. 



ΣΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

Οι τουρκοκυπριακές αρχές συνεργάστηκαν κατά καιρούς με τον Σύνδεσμο 

Δικαιωμάτων των Προσφύγων (RRA-ΣΔΠ), τη ΜΚΟ που είναι εταίρος υλοποίησης του 

Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), και άλλες 

ανθρωπιστικές οργανώσεις για παροχή προστασίας και βοήθειας σε πρόσφυγες, σε 

πρόσφυγες που επιστρέφουν ή αιτούντες άσυλο, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που 

χρήζουν βοήθειας. Η UNHCR ανέφερε ότι η συνεργασία ήταν συχνότερη κατά το 

πρώτο εξάμηνο του έτους, όταν οι αρχές επέτρεψαν σε δικηγόρους του ΣΔΠ να 

πάρουν συνέντευξη από Σύριους αιτούντες άσυλο που ζητούσαν πρόσβαση σε 

διεθνή προστασία στην Κύπρο. Κατόπιν της εισαγωγής μιας νέας απαίτησης 

«θεώρησης» για Σύριους υπηκόους τον Ιούνιο, η συνεργασία ανάμεσα στις 

τουρκοκυπριακές αρχές και την UNHCR ήταν λιγότερο συχνή. Με τη βοήθεια αυτών 

των οργανισμών, αρκετοί αιτούντες άσυλο απέκτησαν πρόσβαση σε διαδικασίες 

ασύλου στην Τουρκία ή στην περιοχή υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. 

Οι τουρκοκυπριακές αρχές αντάλλαξαν πληροφορίες με τον ΣΔΠ για τον εντοπισμό 

και την ταυτοποίηση Σύριων αιτούντων άσυλο που βρίσκονταν υπό κράτηση ή σε 

καραντίνα όσο εκκρεμούσε η απέλαση τους. Οι αρχές επέτρεψαν στον ΣΔΠ να έχει 

πρόσβαση σε κέντρα καραντίνας όπου υπήρχαν Σύριοι αιτούντες άσυλο. Ως 

αποτέλεσμα της παρέμβασης του ΣΔΠ, Σύριοι αιτούντες άσυλο που φθάνουν 

παράτυπα από την Τουρκία, τον Λίβανο ή τη Συρία δεν διώκονται πλέον, αλλά 

τίθενται σε καραντίνα εν αναμονή της επιστροφής τους στην Τουρκία. 

Σύμφωνα με υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι λίγοι πρόσφυγες που 

κατοικούν στον βορρά αντιμετωπίζουν ρατσισμό, εκμετάλλευση και προκλήσεις όσον 

αφορά την επίτευξη αυτάρκειας και ενσωμάτωσης στην κοινωνία. 

Πρόσβαση στο άσυλο:  Ο «νόμος» δεν προβλέπει τη χορήγηση ασύλου ή καθεστώτος 

πρόσφυγα και οι αρχές δεν έχουν θεσπίσει σύστημα για την παροχή προστασίας σε 

πρόσφυγες. Μια ΜΚΟ ανέφερε ότι περίπου 100 πρόσωπα που εμπίπτουν στην 



αρμοδιότητα της UNHCR κατάφεραν να παραμείνουν στην περιοχή υπό 

τουρκοκυπριακή διοίκηση με έγγραφα προστασίας της UNHCR. 

Μια ΜΚΟ ανέφερε ότι, γενικά, σε αιτούντες άσυλο που φθάνουν σε σημεία νόμιμης 

εισόδου δεν επιτρέπεται η είσοδος στην «ΤΔΒΚ» και τα άτομα αυτά κρατούνται και, 

στη συνέχεια, απελαύνονται στην Τουρκία.  Μόλις επιστρέψουν στην Τουρκία, όσοι 

δεν έχουν έγκυρο καθεστώς διαμονής αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περαιτέρω 

επαναπροώθησης, ειδικά οι μη Σύριοι, ενώ οι τουρκικές αρχές συνέχιζαν τις 

προσπάθειες να απέλασης εκείνων που οι αρχές ισχυρίζονταν ότι εισήλθαν στη χώρα 

παράνομα προτού να περάσουν από συνέντευξη για τον καθορισμό του καθεστώτος 

του πρόσφυγα από τις τουρκικές αρχές μετανάστευσης.  Η ΜΚΟ ανέφερε, επίσης, ότι 

οι αιτούντες άσυλο που φθάνουν παράτυπα θεωρούνται απαγορευμένοι μετανάστες 

από τις τουρκοκυπριακές αρχές και κρατούνται υπό διαδικασίες απέλασης σε 

εγκαταστάσεις καραντίνας. 

Υπήρξαν αναφορές ότι οι τουρκοκυπριακές αρχές συνέχιζαν να απελαύνουν πολλούς 

αιτούντες άσυλο κατά τη διάρκεια του έτους προτού ο εταίρος υλοποίησης της 

UNHCR μπορέσει να τους πάρει συνέντευξη για να αποκτήσει πληροφορίες 

απαραίτητες για την αξιολόγηση των αιτήσεών τους για άσυλο. Ορισμένοι πιθανοί 

αιτούντες άσυλο που επιχείρησαν να εισέλθουν στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή 

διοίκηση συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν σε «δικαστήριο» και απελάθηκαν μετά την 

έκτιση των ποινών φυλάκισής τους. Μια ΜΚΟ κατήγγειλε περιστατικά αιτούντων 

άσυλο που συλλαμβάνονταν επανειλημμένα για παράτυπη είσοδο μέχρι και τρεις 

φορές την εβδομάδα, και ότι αυτά τα περιστατικά δεν αναφέρθηκαν στον τύπο. 

Επαναπροώθηση: Οι αρχές δεν παρείχαν προστασία από την απέλαση ή την 

επιστροφή αιτούντων άσυλο ή προσφύγων σε χώρες όπου η ζωή ή η ελευθερία τους 

θα μπορούσε να απειληθεί. Σύμφωνα με ΜΚΟ, οι αρχές σε λιμάνια συχνά αρνούνταν 

την είσοδο και εξέδιδαν αιτούντες άσυλο στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου ενός 

αριθμού ατόμων που η Τουρκική Κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει ως φερόμενα μέλη 

του κινήματος Gulen. Κάποιοι παρατηρητές θεώρησαν αυτές τις απελάσεις ως 



επαναπροώθηση, επειδή δεν δινόταν στα άτομα αυτά η ευκαιρία να ζητήσουν 

καταφύγιο στο έδαφος της Κύπρου και διέτρεχαν ουσιαστικό κίνδυνο 

κακομεταχείρισης στην Τουρκία (βλ., επίσης, την ενότητα 2.στ., Προστασία 

Προσφύγων, στις Εκθέσεις Χωρών για τις Πρακτικές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 

Τουρκία). 

Κακοποίηση Μεταναστών και Προσφύγων:  Η UNHCR κατήγγειλε ότι, γενικά, οι 

αιτούντες άσυλο αντιμετωπίζονταν ως παράνομοι μετανάστες, επειδή στην περιοχή 

υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση δεν υπάρχει επίσημο πλαίσιο για το άσυλο. Στους 

περισσότερους αρνούνταν την είσοδο ή τους απέλαυναν, ανεξάρτητα από τον 

κίνδυνο επαναπροώθησης. 

Τον Απρίλιο, 26 Σύριοι αιτούντες άσυλο, δύο κυβερνήτες σκαφών και τρεις άλλοι 

συνεργοί συνελήφθησαν ενώ εισήλθαν παράνομα μέσω της ακτής Sadrazamkoy, στη 

βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Και οι 31 τέθηκαν υπό κράτηση και εμφανίστηκαν 

στο «δικαστήριο». Οι 26 Σύριοι τέθηκαν σε καραντίνα σε φοιτητική εστία στη Λεύκα. 

Κατόπιν παρέμβασης του ΣΔΠ και κατόπιν συνεντεύξεων, σε 11 άτομα δόθηκε 

ρουχισμός από «υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας», δύο άτομα δόθηκε πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη και ένα έλαβε φαρμακευτική αγωγή. Έπειτα από 19 

ημέρες, επέστρεψαν στην Τουρκία, όπου τους δέχθηκαν πάλι και, σύμφωνα με 

πληροφορίες, τους δόθηκε πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου. 

Τον Ιούνιο, η αστυνομία συνέλαβε 13 Σύριους υπηκόους για παράνομη είσοδο στον 

βορρά.  Οι Σύριοι, όλοι άνδρες, εντοπίστηκαν στο λιμάνι Αμμοχώστου, μέσα σε 

φορτηγό, στις 6 Ιουνίου.  Είχαν αφιχθεί με φορτηγό από την επαρχία Μερσίνης της 

Τουρκίας και τοποθετήθηκαν σε μια φοιτητική εστία υπό τον έλεγχο της αστυνομίας.  

Έπειτα από 12 ημέρες, στάλθηκαν πίσω στην Τουρκία και, σύμφωνα με πληροφορίες, 

της δόθηκε πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου. 

Στις 9 Ιουλίου, 17 παράτυποι μετανάστες από τη Συρία εντοπίστηκαν στην ακτή 

Taslica, μεταξύ Derince και  Avtepe, στην περιοχή της Καρπασίας. Τα μέσα 

ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ομάδα περιλάμβανε έξι παιδιά, πέντε γυναίκες και επτά 



άνδρες. Η αστυνομία δήλωσε ότι το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες βρέθηκε 

εγκαταλειμμένο στην ακτή. Κατόπιν παρέμβασης του ΣΔΠ και κατόπιν συνεντεύξεων, 

οι «υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας» παρείχαν ρουχισμό σε όλα τα άτομα. Έπειτα 

από 19 ημέρες, επέστρεψαν στην Τουρκία, όπου τους δέχθηκαν πάλι και, σύμφωνα με 

πληροφορίες, τους δόθηκε πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου. 

Ελευθερία Διακίνησης:  Οι αιτούντες άσυλο στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή 

διοίκηση δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, επειδή δεν θα μπορούσαν να 

επιστρέψουν λόγω της απουσίας «νόμιμου» καθεστώτος. 

Απασχόληση: Σύμφωνα με τον «νόμο» για τη μετανάστευση, εργοδότες χρειάζονται 

ειδική άδεια από το «Υπουργείο Εργασίας» για να εγγράψουν αλλοδαπούς εργάτες. 

Άτομα που  κατέχουν έγγραφα προστασίας της UNHCR έχουν την ίδια πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας όπως οι  υπήκοοι τρίτων χωρών. Ωστόσο, ΜΚΟ κατήγγειλαν ότι 

οι αρχές αρνήθηκαν να εκδώσουν άδειες εργασίας σε κάποια άτομα με έγγραφα 

προστασίας της UNHCR. Η UNHCR ανέφερε ότι η πρόσβαση στην εργασία βελτιώθηκε 

κατά τη διάρκεια του έτους, μετά την άρση από τις αρχές των απαιτήσεων σύμφωνα 

με τις οποίες τα άτομα που αναζητούν εργασία πρέπει να καταθέσουν χρηματική 

εγγύηση και να κατέχουν έγκυρο διαβατήριο. 

Πρόσβαση σε Βασικές Υπηρεσίες: Τα πρόσωπα που κατέχουν έγγραφα προστασίας 

της UNHCR και τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της UNHCR, τα οποία 

δεν είχαν υποβληθεί σε διαδικασία προσδιορισμού καθεστώτος, αλλά διαπιστώθηκε 

ότι χρήσουν βοήθειας μετά τον έλεγχο, μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε βασικές 

υπηρεσίες όπως η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, αλλά δεν 

είχαν μπορούσαν να λάβουν άδεια διαμονής ή κοινωνική αρωγή, γεγονός που τα 

έθετε σε κίνδυνο εκμετάλλευσης και έθετε τα ευάλωτα άτομα σε κίνδυνο εξαθλίωσης. 

Ενότητα 3. Ελευθερία Συμμετοχής στις 
Πολιτικές Διαδικασίες  



Ο «νόμος» παρέχει στους Τουρκοκυπρίους πολίτες τη δυνατότητα να επιλέγουν την 

«κυβέρνησή» τους με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές που διεξάγονται περιοδικά με 

καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Πρόσφατες Εκλογές:  Οι Τουρκοκύπριοι επιλέγουν έναν ηγέτη και ένα 

αντιπροσωπευτικό σώμα τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια. Το 2018, οι Τουρκοκύπριοι 

διεξήγαγαν «βουλευτικές εκλογές» οι οποίες, σύμφωνα με παρατηρητές, ήταν 

ελεύθερες και δημοκρατικές. Τον Οκτώβριο του 2020, οι Τουρκοκύπριοι εξέλεξαν τον 

Ερσίν Τατάρ «πρόεδρο» σε «εκλογές» που θεωρείται ότι επηρεάστηκαν ευρέως από 

την παρέμβαση της Τουρκίας υπέρ του Τατάρ.  

Ηγέτες την κοινωνίας των πολιτών ισχυρίστηκαν ότι το επίπεδο της Τουρκικής 

παρέμβασης υπέρ της υποψηφιότητας του Τατάρ ήταν ιδιαίτερα υψηλό και οδήγησε 

στην παραίτηση αρκετών Τουρκοκυπρίων μελών της δικοινοτικής Τεχνικής 

Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων και δηλώσεις υποψηφίων 

κατά τη διάρκεια του έτους, η παρέμβαση της Τουρκίας στις «προεδρικές» εκλογές 

της «ΤΔΒΚ» τον Οκτώβριο του 2020 ήταν σημαντική. Σύμφωνα με ένα ερευνητικό 

ρεπορτάζ της Τουρκοκύπριας δημοσιογράφου Esra Aygin που δημοσιεύθηκε τον 

Ιούνιο, η Τουρκική «πρεσβεία» στην «ΤΔΒΚ» και η Τουρκική Εθνική Υπηρεσία 

Πληροφοριών (MIT) πίεσαν, απείλησαν και εκβίασαν τον πρώην Τουρκοκύπριο ηγέτη 

Mustafa Akinci και τους υποστηρικτές του, άλλους υποψηφίους και δημοσιογράφους 

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Η Aygin κατήγγειλε επίσης ότι 

δέχθηκε απειλές. 

Το ρεπορτάζ της Aygin, που βασίστηκε στο έργο μιας ομάδας εκπροσώπων της 

κοινωνίας των πολιτών, δικηγόρων και ερευνητών, κατέδειξε «κραυγαλέα παρέμβαση 

από την Άγκυρα» υπέρ του Τατάρ.  Σύμφωνα με την Aygin, αρκετοί δημοσιογράφοι 



κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν πιέσεις από Τούρκους αξιωματούχους που ισχυρίζονταν 

ότι βρίσκονταν στη Βόρεια Κύπρο για να εξασφαλίσουν την εκλογή του Τατάρ. Σε 

συνέντευξή του στα τοπικά μέσα τον Ιούλιο, ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Akinci 

υποστήριξε ότι υπήρξαν άμεσες πιέσεις, απειλές και εκβιασμός από τη MIT και την 

Τουρκία. 

Πολιτικά Κόμματα και Πολιτική Συμμετοχή: Ενώ η ιδιότητα του μέλους του 

κυρίαρχου κόμματος δεν παρείχε επίσημα πλεονεκτήματα, υπήρχαν ευρέως 

διαδεδομένοι ισχυρισμοί για πολιτική ευνοιοκρατία και νεποτισμό. 

Στις 23 Ιουνίου, μια σύμπραξη τουρκοκυπριακών οργανώσεων τάχθηκε κατά της 

«κυβέρνησης» στον βορρά σχετικά με την επιτάχυνση των αιτήσεων χορήγησης 

«ιθαγένειας της ΤΔΒΚ». Η Πλατφόρμα «Αυτή η Χώρα είναι Δική μας» επέκρινε 

απόφαση για αναδιοργάνωση του «Υπουργείου Εσωτερικών» προκειμένου οι νέες 

αιτήσεις για διαβατήριο να εγκρίνονται ταχύτερα. 

Τον Αύγουστο, ο «βουλευτής» του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού 

Κόμματος Asim Akansoy είπε ότι το «Υπουργείο Εσωτερικών» χορηγούσε ιθαγένεια 

ταχέως και ρώτησε «Αληθεύει ότι χορηγείτε ιθαγένεια σε 200 άτομα την ημέρα με την 

έγκριση του Υπουργείου;» Ο Akansoy επέκρινε την «κυβέρνηση» ότι παρέμεινε 

σιωπηλή αναφορικά με το θέμα και άφησε να εννοηθεί ότι η «κυβέρνηση επιδίωκε 

την αύξηση της φιλοτουρκικής βάσης ψηφοφόρων, προσφέροντας «ιθαγένεια» σε 

νεοαφιχθέντες μετανάστες από την Τουρκία. 

Συμμετοχή των γυναικών και μελών μειονοτήτων: Κανένας «νόμος» δεν εμποδίζει τις 

γυναίκες ή μέλη μειονοτήτων να συμμετέχουν στην πολιτική́ διαδικασία και όντως 

συμμετείχαν.  Οι γυναίκες εξακολούθησαν να μην εκπροσωπούνται επαρκώς σε 

ανώτερες πολιτικές θέσεις. Εννέα από τους 50 «βουλευτές» ήταν γυναίκες. 

Οι τουρκοκυπριακές αρχές δεν επέτρεψαν στους Ελληνοκυπρίους και τους 

Μαρωνίτες που κατοικούν στον βορρά να συμμετάσχουν στις εκλογές που 

διεξήγαγαν. Οι Ελληνοκύπριοι και οι Μαρωνίτες που κατοικούν στον βορρά είχαν 



δικαίωμα ψήφου στις εκλογές στην περιοχή που ελέγχεται από την Κυπριακή 

Δημοκρατία, αλλά έπρεπε να ταξιδέψουν εκεί για να ψηφίσουν. Οι κοινότητες 

Ελληνοκυπρίων και Μαρωνιτών που ζουν στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή 

διοίκηση εξέλεξαν άμεσα δημοτικούς αξιωματούχους, αλλά οι τουρκοκυπριακές 

αρχές δεν τους αναγνώρισαν. Δεν υπήρξε καμιά εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη 

«βουλή» των 50 εδρών ή στο «υπουργικό συμβούλιο». 

Ενότητα 4. Διαφθορά και έλλειψη κυβερνητικής 
διαφάνειας  
Ο «νόμος» προβλέπει ποινικές κυρώσεις για διαφθορά από «αξιωματούχους». Οι 

αρχές, ωστόσο, δεν εφάρμοσαν τον «νόμο» αποτελεσματικά και «αξιωματούχοι» 

κάποιες φορές συμμετείχαν σε πρακτικές διαφθοράς ατιμώρητα. Υπήρξαν πολλές 

καταγγελίες για «κυβερνητική» διαφθορά κατά τη διάρκεια του έτους. Γενικά, 

παρατηρητές αντιλαμβάνονταν τη διαφθορά, την ευνοιοκρατία, και την έλλειψη 

διαφάνειας ως σοβαρά προβλήματα στη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. 

Διαφθορά: Τον Ιούλιο, ένας δημόσιος υπάλληλος που εργαζόταν ως ταμίας στο 

«τμήμα φορολογίας» καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5,5 ετών για υπεξαίρεση ενός 

εκατομμυρίου τουρκικών λιρών (108.700 δολ. ΗΠΑ στα μέσα Οκτωβρίου) που είχαν 

καταβληθεί υπό μορφή τελών αδειών οδήγησης από το 2016 μέχρι το 2020. Το 

«δικαστήριο» διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ταμία. 

Τον Σεπτέμβριο, έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού του 

Αστυνομικού Τμήματος της βόρειας Λευκωσίας και ενός ειδικού πληροφορικής (IT), 

συνελήφθησαν για δωροδοκία και πλαστογράφηση ψηφιακών πιστοποιητικών 

εμβολιασμού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τύπο, ένας ανεμβολίαστος αστυνομικός 

από τη Λευκωσία πλήρωσε 650 τουρκικές λίρες (70 δολ. ΗΠΑ στα μέσα Οκτωβρίου) 

στον ειδικό πληροφορικής για να δημιουργήσει ένα πλαστό ηλεκτρονικό 



πιστοποιητικό εμβολιασμού. Οι καταγγελίες προέκυψαν αφού ο ειδικός 

πληροφορικής προσφέρθηκε να δημιουργήσει άλλο ένα πλαστό πιστοποιητικό 

εμβολιασμού για άλλον αστυνομικό στο αστυνομικό τμήμα Κερύνειας. Πέντε από 

τους υπόπτους αφέθηκαν ελεύθεροι όσο εκκρεμούσε η απαγγελία κατηγοριών. Η 

έρευνα συνεχιζόταν στο τέλος του έτους. 

Το 2019, τοπικά μέσα ενημέρωσης κατήγγειλαν ότι ο τέως ηγέτης του Κόμματος 

Εθνικής Ενότητας και τότε «πρωθυπουργός» Huseyin Ozgurgun έκανε ανακριβή 

δήλωση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με έρευνα της «γενικής εισαγγελίας».  Ο 

Ozgurgun κατηγορήθηκε για μη ακριβή δήλωση περιουσίας και για κατάχρηση 

δημοσίου αξιώματος για προσωπικό όφελος. Η «βουλή», στη συνέχεια, ψήφισε υπέρ 

της άρσης της ασυλίας του Ozgurgun. Καμία δίκη δεν έχει γίνει, αφού ο Ozgurgun ζει 

στην Τουρκία από το 2019. Το «γραφείο του γενικού εισαγγελέα» ανέφερε ότι τρεις 

αγωγές εκκρεμούσαν εναντίον του Ozgurgun στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 

στα τέλη του έτους. 

Ενότητα 5. Θέση της Κυβέρνησης σε Σχέση με 
Έρευνες Διεθνών και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων για Πιθανά Φαινόμενα 
Καταπάτησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Ένας περιορισμένος αριθμός εγχώριων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

λειτουργούσε στην περιοχή υπό τη διοίκηση των τουρκοκυπριακών αρχών. Οι αρχές 

σπάνια συνεργάζονταν ή ανταποκρίνονταν στις απόψεις και τα αιτήματά τους. Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις προωθούσαν την ευαισθητοποίηση για την 

ενδοοικογενειακή βία, τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των αιτούντων 

άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών, την εμπορία ανθρώπων, την 

κακομεταχείριση από την αστυνομία και τα δικαιώματα των ατόμων που είναι 



λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς, κουίρ ή ίντερσεξ (ΛΟΑΤΚΙ+). Αυτές οι 

ΜΚΟ δεν μπορούσαν να ασκήσουν μεγάλη  επιρροή για αλλαγές στη «νομοθεσία» για 

τη βελτίωση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τοπικές ΜΚΟ έρχονταν 

σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, την UNHCR, ξένες διπλωματικές αποστολές, 

αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς ΜΚΟ για θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

«Κυβερνητικοί» Φορείς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Υπάρχει ένας «επίτροπος 

διοικήσεως», το χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνει και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Ο «επίτροπος διοικήσεως» διερευνά και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με 

θεσμούς που ασκούν διοικητικές και εκτελεστικές εξουσίες και εξασφαλίζει ότι η 

«νομοθεσία» και οι «δικαστικές» αποφάσεις εφαρμόζονται σωστά. Ο «επίτροπος 

διοικήσεως» μπορεί να ξεκινήσει έρευνες ανταποκρινόμενος σε αναφορές των μέσων 

ενημέρωσης, καταγγελίες από ιδιώτες και οργανισμούς ή με δική του πρωτοβουλία. Ο 

«επίτροπος διοικήσεως» δεν ήταν πάντα αποτελεσματικός λόγω της έλλειψης ενός 

μηχανισμού επιβολής. 

Ενότητα 6. Διακρίσεις και Κακοποίηση λόγω 
Κοινωνικής Θέσης 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Βιασμός και ενδοοικογενειακή βία: Ο «νόμος» ποινικοποιεί τον βιασμό ανδρών και 

γυναικών, συμπεριλαμβανομένου και του συζυγικού βιασμού, και προβλέπει μέγιστη 

ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι αρχές και η αστυνομία δεν επέβαλαν τον «νόμο» 

αποτελεσματικά. Κανένας «νόμος» δεν αντιμετωπίζει ειδικά την ενδοοικογενειακή 

βία. Ο «νόμος» απαγορεύει την ενδοοικογενειακή βία σύμφωνα με διάφορα άρθρα 

περί επίθεσης και βίας ή βιαιοπραγίας, με μέγιστη ποινή φυλάκισης τα τέσσερα έτη. 



Η βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης από τον σύζυγο, 

εξακολούθησε να αποτελεί πρόβλημα. Ο Τουρκικός Δήμος Λευκωσίας λειτούργησε 

ένα καταφύγιο για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ υπήρχαν και τοπικές ΜΚΟ 

που στήριζαν θύματα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας. Οι τουρκοκυπριακές 

αρχές ανέφεραν, επίσης, τη θέσπιση σημείων αναφοράς για το φύλο σε σχετικά 

«υπουργεία» για να ανταποκρίνονται σε καταγγελίες για βία κατά των γυναικών. 

Το Μάρτιο, υπήρξαν πολλαπλές αναφορές για βία κατά των γυναικών. Ένας άνδρας 

συνελήφθη στη βόρεια Λευκωσία για ξυλοδαρμό της συζύγου του με ένα ραβδί, ένας 

άλλος άνδρας συνελήφθη επειδή έσπασε το δάκτυλο μιας γυναίκας μετά από καυγά 

που αφορούσε μια υπόθεση διαζυγίου στο «δικαστήριο» της Αμμοχώστου, και τρία 

άτομα (συμπεριλαμβανομένου και ενός συγγενή) συνελήφθησαν για κατ’ 

εξακολούθηση βιασμό ενός κοριτσιού 17 ετών. Το κορίτσι ήταν έγκυος 7,5 μηνών. 

Σύμφωνα με έρευνα μεταξύ ντόπιων γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του Προγράμματος «Πλάι-Πλάι Κατά της Βίας» του Τουρκικού Δήμου Λευκωσίας τον 

Φεβρουάριο του 2020, στο 60 τοις εκατό των γυναικών ασκήθηκε ψυχολογική βία και 

στο 40 τοις εκατό των γυναικών ασκήθηκε σωματική βία. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν επίσης ότι μία στις τέσσερις γυναίκες είχε εκτεθεί σε σεξουαλική βία 

και μία στις τέσσερις γυναίκες είχε εκτεθεί σε οικονομική βία,  η οποία οριζόταν από 

το πρόγραμμα ως η χειραγώγηση οικονομικών πόρων ή χρημάτων ως μέσο κύρωσης, 

εκφοβισμού ή ελέγχου των γυναικών. Δύο στις δέκα γυναίκες είχαν απειληθεί με 

σωματική βία. 

Η αστυνομία της Λευκωσίας στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση 

λειτούργησε την εξειδικευμένη Μονάδα Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών 

για να ανταποκρίνεται σε καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, μεταξύ άλλων μέσω 

κλήσεων σε ειδική τηλεφωνική γραμμή. 

Σύμφωνα με τη Μονάδα Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών, από τον 

Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο, 871 γυναίκες υπέβαλαν καταγγελία στην ανοικτή 



τηλεφωνική γραμμή της μονάδας, ζητώντας βοήθεια. Το 2020, συνολικά 1.063 

γυναίκες κάλεσαν την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή και υπέβαλαν καταγγελία ή 

ζήτησαν βοήθεια. 

Τον Οκτώβριο, το Κέντρο Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής 

Βίας, μια κοινή προσπάθεια της «κυβέρνησης», του Καταφυγίου του Τουρκικού 

Δήμου Λευκωσίας, της αστυνομίας και του Παιδικού ορφανοτροφείου SOS διεξήγαγε 

μια ειδική συνεδρία κατάρτισης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία για 100 

αστυνομικούς της Μονάδα Καταπολέμησης της Βίας κατά των  Γυναικών. 

Τον Νοέμβριο, η Meral Akinci, Πρόεδρος του Συνδέσμου για τις Γυναίκες που 

Στηρίζουν τη Διαβίωση (KAYAD) ανέφερε ότι, σύμφωνα με έρευνα του KAYAD, μια στις 

πέντε γυναίκες που ερωτήθηκαν υπέφερε από ενδοοικογενειακή βία. Η Akinci 

πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την έρευνα, μία στις πέντε γυναίκες υποβαλλόταν σε 

οικονομική κακοποίηση υπό τη μορφή κατάσχεσης του μισθού τους από τον σύζυγό 

τους είτε υποβολής αίτησης για τραπεζικό δάνειο από τον σύζυγό τους στο όνομα 

τους χωρίς τη συγκατάθεση τους. 

Σεξουαλική Παρενόχληση: Ο «ποινικός κώδικας» απαγορεύει τη σεξουαλική 

κακοποίηση και τη θεωρεί πλημμέλημα τιμωρητέο με φυλάκιση έως 12 μηνών, ένα 

απροσδιόριστο πρόστιμο ή και τα δύο. Σύμφωνα με ΜΚΟ, οι σεξουαλικές 

παρενοχλήσεις σε μεγάλο βαθμό δεν καταγγέλλονται. Η ΜΚΟ «Φωνή των Ξένων 

Φοιτητών στην Κύπρο» (VOIS) κατήγγειλε διαδεδομένη σεξουαλική παρενόχληση 

ξένων φοιτητριών και σημείωσε ότι η αστυνομία απέρριπτε τακτικά τις καταγγελίες 

για σεξουαλική παρενόχληση από ξένους φοιτητές. Η οργάνωση κατήγγειλε τον 

Μάρτιο ότι μια ξένη φοιτήτρια είχε βιαστεί από τον φίλο του σπιτονοικοκύρη της.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης προσπάθησε να δωροδοκήσει το θύμα για να 

μην καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία. Αν και το θύμα ζήτησε βοήθεια από 

τοπικές ΜΚΟ, στο τέλος του έτους η αστυνομία δεν είχε ξεκινήσει  έρευνα. 

 Αναπαραγωγικά Δικαιώματα: Δεν υπήρξαν αναφορές για υποχρεωτικές εκτρώσεις ή 

ακούσιες στειρώσεις από την πλευρά «κρατικών» αρχών. 



Οι αρχές δεν παρείχαν στα θύματα σεξουαλικής βίας πρόσβαση σε υπηρεσίες 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Καμία χρηματοδοτούμενη από το δημόσιο 

υπηρεσία δεν ήταν διαθέσιμη για θύματα σεξουαλικής βίας. Αντισύλληψη έκτακτης 

ανάγκης δεν ήταν διαθέσιμη στο πλαίσιο της κλινικής διαχείρισης του βιασμού. 

Κάποιοι γιατροί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα απαιτούσαν από γυναίκες να 

έχουν τη συγκατάθεση του συζύγου τους για να προχωρήσουν σε στείρωση, αν και ο 

νόμος δεν απαιτεί τέτοια συγκατάθεση. 

Σύμφωνα με τον KAYAD, οι γυναίκες που ζουν στη βόρεια Κύπρο δεν είχαν δωρεάν 

πρόσβαση στην αντισύλληψη, μία στις τέσσερις γυναίκες δεχόταν πιέσεις από τον 

σύζυγο τους να μην χρησιμοποιεί αντισύλληψη και υπηρεσίες έκτρωσης δεν 

παρέχονταν στα δημόσια νοσοκομεία όποτε ζητούνταν. 

Διακρίσεις: Ο «νόμος» προβλέπει το ίδιο «νομικό» καθεστώς και δικαιώματα για 

άνδρες και γυναίκες, όμως οι αρχές δεν επέβαλαν τον «νόμο» αποτελεσματικά. Οι 

γυναίκες αντιμετώπισαν διακρίσεις σε τομείς όπως η απασχόληση, η παροχή 

πίστωσης, η ιδιοκτησία ή τη διεύθυνση επιχειρήσεων, η μόρφωση και η στέγαση. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δασκάλες είχαν οδηγίες να 

προγραμματίσουν την εγκυμοσύνη τους ώστε να γεννήσουν κατά τη διάρκεια των 

καλοκαιρινών διακοπών. Κάποιες δασκάλες που εργάζονται σε ιδιωτικά σχολεία 

απολύθηκαν από τα καθήκοντα τους επειδή ήταν έγκυοι κατά τη διάρκεια ή στην 

αρχή του σχολικού έτους. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Το «Σύνταγμα της ΤΔΒΚ» απαγορεύει τις διακρίσεις. Σύμφωνα με το «σύνταγμα», 

«κάθε άτομο είναι ίσο ενώπιον του “συντάγματος” και του νόμου χωρίς οποιαδήποτε 

διάκριση. Κανένα προνόμιο δεν παραχωρείται σε οποιοδήποτε άτομο, οικογένεια, 

ομάδα ή τάξη. Τα όργανα και οι διοικητικές αρχές του “Κράτους” υποχρεούνται να 



ενεργούν σύμφωνα με την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και να μην 

προβαίνουν σε καμία διάκριση στις πράξεις τους». 

Παρά τον «νόμο», οι αρχές σπάνια ενήργησαν σε περιστατικά που αφορούσαν 

φυλετικές ή εθνοτικές διακρίσεις. Σύμφωνα με πηγές φορέων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά δεν αναφέρθηκαν, εν μέρει 

επειδή τα θύματα δεν ανέμεναν από τις αρχές να ξεκινήσουν έρευνα. 

Ο «νόμος» απαγορεύει τις διακρίσεις και η 3η Συμφωνία της Βιέννης του 1975 

παραμένει ως η νομική πηγή της εξουσίας αναφορικά με τη μεταχείριση των 310 

Ελληνοκυπρίων και 62 Μαρωνιτών κατοίκων στην περιοχή υπό τη διοίκηση των 

τουρκοκυπριακών αρχών. 

Υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των Ελληνοκυπρίων και των Μαρωνιτών που ζουν 

στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Θα μπορούσαν να κατέχουν κάποιες 

από τις περιουσίες τους στην περιοχή εκείνη, όμως δεν μπορούσαν να αφήσουν τις 

περιουσίες τους σε κληρονόμους που κατοικούν στην περιοχή υπό τον έλεγχο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Μαρωνίτες που ζουν στην ελεγχόμενη από την Κυπριακή 

Δημοκρατία περιοχή μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις περιουσίες τους στον 

βορρά μόνο αν αυτές οι περιουσίες δεν ήταν υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού 

ή δεν είχαν διατεθεί σε Τουρκοκυπρίους. 

Αλλοδαπές οικιακές βοηθοί αντιμετώπισαν διακρίσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

βία. 

Όπως και σε προηγούμενα χρόνια, η Ένωση Εργαζομένων του Τουρκοκυπριακού 

Δημοσίου Τομέα (KTAMS) κατήγγειλε ότι πολλοί αλλοδαποί εργάτες λαμβάνουν 

μισθούς κάτω από τον κατώτατο μισθό. 



Υπήρξαν καταγγελίες για κοινωνικές και εργασιακές διακρίσεις σε βάρος των 

Κούρδων στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, καθώς επίσης και ισχυρισμοί 

ότι η αστυνομία παρακολουθούσε στενά τις δραστηριότητες των Κούρδων. 

Κάποιοι από τους περίπου 10.000 Αφρικανούς φοιτητές που, σύμφωνα με 

πληροφορίες, σπουδάζουν σε πανεπιστήμια στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή 

διοίκηση κατήγγειλαν φυλετικές διακρίσεις στη στέγαση, την απασχόληση και τις 

συναλλαγές με τις αρχές. Τριάντα με σαράντα χιλιάδες ξένοι φοιτητές, χωρίς να 

υπολογίζονται οι Τούρκοι φοιτητές, σπουδάζουν σε πανεπιστήμια στην περιοχή υπό 

τουρκοκυπριακή διοίκηση. Η ΜΚΟ VOIS δήλωσε ότι οι αρχές εξαιρούσαν τους ξένους 

φοιτητές από τη λήψη πακέτων τροφίμων που διανέμονταν σε πολίτες κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας. Η VOIS ισχυρίστηκε ότι οι αρχές αγνοούσαν τους ξένους 

φοιτητές και δεν τους παρείχαν ιατρική και άλλη υποστήριξη κατά τη διάρκεια των 

περιοριστικών μέτρων και της πανδημίας. Η VOIS κατήγγειλε ότι τα μέτρα και οι 

περιορισμοί, καθώς επίσης και οι ψηφιακές κάρτες εμβολιασμού αρχικά ήταν 

διαθέσιμες μόνο στην τουρκική γλώσσα και ότι οι συνθήκες στις φοιτητικές εστίες για 

τους φοιτητές που έκαναν τεστ για COVID-19 ήταν άσχημες, ανθυγιεινές και 

απουσίαζαν οι υπηρεσίες σίτισης. Η VOIS δήλωσε ότι η παροχή στήριξης σε 

οποιαδήποτε γλώσσα εκτός την τουρκική στο νοσοκομείο πανδημίας, στα κέντρα 

καραντίνας και την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη νόσο COVID-19 ήταν «σχεδόν 

αδύνατη». 

ΠΑΙΔΙΑ 

Εγγραφή Γέννησης:  Τα παιδιά αποκτούν «ιθαγένεια» από τους γονείς τους και 

υπήρξε καθολική εγγραφή κατά τον χρόνο της γέννησης, μεταξύ άλλων και παιδιών 

μεταναστών. 

Κακοποίηση Παιδιών: Ο «νόμος» δεν απαγορεύει ρητά την κακοποίηση παιδιών, 

όμως απαγορεύει τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, που επισύρει ποινή φυλάκισης 

μέχρι έξι έτη. Υπήρξαν καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών. Όπως με την 



ενδοοικογενειακή βία, υπήρχαν κοινωνικά και πολιτιστικά αντικίνητρα προκειμένου 

να μην ζητείται η παροχή έννομης προστασίας για τέτοια προβλήματα. 

Παιδικοί, Πρόωροι και Αναγκαστικοί Γάμοι: Η ελάχιστη ηλικία γάμου για κορίτσια και 

αγόρια είναι τα 18 έτη. Ένα «δικαστήριο» μπορεί να επιτρέψει γάμους ανηλίκων 

ηλικίας 16 ή 17 ετών, αν λάβουν γονική συγκατάθεση. 

Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών: Ο «νόμος» απαγορεύει την εμπορική σεξουαλική 

εκμετάλλευση των παιδιών και, γενικά, οι αρχές επέβαλαν την απαγόρευση. Η 

ελάχιστη ηλικία συναίνεσης είναι τα 16 έτη. Η αποπλάνηση ανηλίκου ή η απόπειρα 

αποπλάνησης ανηλίκου κάτω των 16 ετών είναι κακούργημα και η μέγιστη ποινή 

είναι η ισόβια κάθειρξη. Αν ο παραβάτης είναι κάτω των 18 ετών και έχει κάτω από 

δύο έτη διαφορά ηλικίας με το θύμα, το έγκλημα είναι πλημμέλημα και τιμωρείται  

φυλάκιση μέχρι δύο έτη, απροσδιόριστο πρόστιμο ή και τα δύο. Σύμφωνα με «νόμο» 

για το κυβερνοέγκλημα που θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2020, η κατοχή ή η παραγωγή 

παιδικής πορνογραφίας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 15 έτη. 

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ  

Υπήρχαν περίπου 150 άτομα στην Εβραϊκή κοινότητα, η οποία αποτελείται κυρίως 

από επιχειρηματίες μη κάτοικους. Δεν υπήρχε καμιά καταγγελία για αντισημιτικές 

πράξεις. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  

Δείτε την Έκθεση για την  Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων (Trafficking in 

Persons Report) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, στη διεύθυνση : 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/  . 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Τον Ιούλιο, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε δύο ιδιωτικά νοσοκομεία μετά τη λήψη 

πληροφοριών ότι μια νεαρή γυναίκα είχε πωλήσει τις ωοθήκες της. Η αστυνομία 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


συνέλαβε έξι άτομα: τρεις γιατρούς, έναν τεχνικό εργαστηρίου και δύο δωρητές 

οργάνων. Η αστυνομία κατάσχεσε έγγραφα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αρχεία 

από τα νοσοκομεία. Σύμφωνα με αναφορές της αστυνομίας, δύο δωρήτριες οργάνων 

πώλησαν τις ωοθήκες τους για 3.500 τουρκικές λίρες (380 δολ. ΗΠΑ στα μέσα 

Οκτωβρίου) η κάθε μια. Μια από τις δωρήτριες οργάνων κατήγγειλε τη συναλλαγή 

στην αστυνομία αφού αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η έρευνα συνεχιζόταν στο 

τέλος του έτους. 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

Ο «νόμος» προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων με σωματική, αισθητηριακή, 

νοητική ή ψυχική αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής τους σε 

κοινωνικές παροχές, και απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος τους. Οι αρχές και η 

αστυνομία δεν επέβαλαν αποτελεσματικά τον «νόμο» στο σύνολό του. Τα άτομα με 

αναπηρία δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις υπηρεσίες 

υγείας, τα δημόσια κτίρια και τα μέσα μεταφοράς σε ισότιμη βάση με άλλα άτομα. Για 

παράδειγμα, υπερασπιστές των ατόμων με αναπηρία διαμαρτύρονταν για την 

απουσία προσβάσιμων υποδομών σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων της 

απουσίας πεζοδρομίων, του αποκλεισμού πεζοδρομίων και των μη προσβάσιμων 

δημόσιων μέσων μεταφοράς. 

Ο Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Ατόμων με Ορθοπεδική Αναπηρία κατήγγειλε ότι 

πολλά κτίρια, πεζοδρόμια και δημόσιες τουαλέτες δεν ήταν προσβάσιμα σε άτομα με 

αναπηρία. Ο σύνδεσμος υποστήριξε ότι η «κυβέρνηση» δεν είχε ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις του «νόμου», σύμφωνα με τις οποίες το 4 τοις εκατό των θέσεων στον 

δημόσιο τομέα πρέπει να καλύπτονται από άτομα με αναπηρία. Σε μια δήλωση προς 

τον τύπο τον Μαΐο, ο πρόεδρος της Τουρκοκυπριακής Ομοσπονδίας Αναπήρων, 

Dervis Yuceturk, κατήγγειλε ότι 660 άτομα με αναπηρία που ζουν στην «ΤΔΒΚ» 

«ανέμεναν απασχόληση και υποστήριξη». Ο Yuceturk δήλωσε ότι 800 άτομα με 

αναπηρία είχαν απασχοληθεί σύμφωνα με τον «Νόμο Περί Προστασίας, 

Αποκατάστασης και Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία» και ότι περισσότερα 



από 5.000 άτομα με αναπηρία έχουν λάβει χρηματική βοήθεια. Ο Yuceturk δήλωσε 

«Λυπούμαστε που δεν έχουμε φθάσει ακόμη στο σημείο που θέλουμε σε σχέση με την 

απασχόληση και τη βοήθεια. Λυπούμαστε που βλέπουμε ότι ακόμη είμαστε πολύ 

πίσω στον αγώνα μας για την ανθρώπινη ζωή και ότι είμαστε πολύ πιο κάτω από τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα». 

Παιδιά με αναπηρία φοιτούν σε ειδικά σχολεία που χρηματοδοτούνται από το 

«κράτος». 

Οι αρχές ανέφεραν ότι, τον Αύγουστο, 260 άτομα με αναπηρία εργάζονταν στην 

«κυβέρνηση». Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι, τον Αύγουστο, 5.035 άτομα με αναπηρία 

έλαβαν οικονομική βοήθεια από την «κυβέρνηση». 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ  

Ο «νόμος» απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ λόγω 

σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου όσον αφορά τη στέγαση, την 

απασχόληση, τους νόμους περί ιθαγένειας και την πρόσβαση σε κυβερνητικές 

υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον «ποινικό κώδικα», δημόσιος υπάλληλος που κάνει 

διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε άτομου με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό 

ή την ταυτότητα του φύλου διαπράττει πταίσμα. 

Οι αρχές δεν επέβαλαν αποτελεσματικά τον «νόμο».  

Ενώ δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις επισήμων ή κοινωνικών διακρίσεων λόγω 

σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου στην απασχόληση, τη στέγαση ή 

την πρόσβαση στην μόρφωση ή την υγειονομική περίθαλψη, μέλη της κοινότητας 

ΛΟΑΤΚΙ+ σημείωσαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ απέκρυψε 

τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους για την αποφυγή 

πιθανών διακρίσεων. 



Ο Σύνδεσμος Queer Κύπρου ανέφερε ότι, συχνά, άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ δεν μπορούσαν να 

έχουν πρόσβαση σε ένδικα μέσα προστασίας απέναντι στις διακρίσεις λόγω 

σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, επειδή οι αρχές αρνούνταν να 

τα επιβάλουν. 

Ενότητα 7. Εργασιακά Δικαιώματα 

Α. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Ο «νόμος» προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, με εξαίρεση τα μέλη της 

αστυνομίας και των τουρκοκυπριακών δυνάμεων ασφαλείας, να ιδρύουν και να 

εντάσσονται σε ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιλογής τους χωρίς 

προηγούμενη άδεια. Ο «νόμος» επιτρέπει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να 

διεξάγουν τις δραστηριότητες τους χωρίς καμιά παρέμβαση και παρέχει το δικαίωμα 

της απεργίας, με την προϋπόθεση η συνδικαλιστική οργάνωση να ενημερώνει 

γραπτώς τις αρχές αν μέλη της σχεδιάζουν να απεργήσουν για περισσότερο από 24 

ώρες. Ο «νόμος» δεν επιτρέπει «στους δικαστές», τα στελέχη της αστυνομίας ή άλλων 

τουρκοκυπριακών δυνάμεων ασφαλείας να απεργούν. Το «υπουργικό συμβούλιο» 

έχει την εξουσία να απαγορεύσει μια απεργία σε οποιονδήποτε επιμέρους τομέα δύο 

φορές τον χρόνο για μέχρι 60 μέρες, αν αυτή επηρεάζει τη γενική υγεία, την ασφάλεια 

ή τη δημόσια τάξη ή αν εμποδίζει την παροχή ουσιωδών υπηρεσιών. Δεν υπάρχει 

κανένας κατάλογος αυτών που αποτελούν ουσιώδεις υπηρεσίες. 

Ο «νόμος» προβλέπει συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το «Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης» ανέφερε ότι οι εργοδότες δεν μπορούσαν να εξαρτήσουν την 

απασχόληση από τη συμμετοχή ή μη σε συνδικάτο ή τη συμμετοχή σε απεργίες. Ο 

«νόμος» δεν προβλέπει τον επαναδιορισμό εργαζομένων που έχουν απολυθεί για 

συνδικαλιστικές δραστηριότητες. 



Η «κυβέρνηση» δεν επέβαλε αποτελεσματικά τους εφαρμοστέους «νόμους». Παρόλο 

που είχαν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα συμμετοχής σε 

συλλογικές διαπραγματεύσεις, πολύ λίγοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ήταν 

οργανωμένοι συνδικαλιστικά, σύμφωνα με εκπροσώπους συνδικάτων. Ένας 

εκπρόσωπος συνδικάτου δήλωσε ότι, αν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα επηρέαζαν 

επιχειρηματικές λειτουργίες ενώ ασκούσαν τα δικαιώματα τους, οι εργοδότες 

πιθανότατα θα τους απέλυαν. Κάποιες εταιρείες πίεζαν τους εργαζομένους να 

ενταχθούν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις των οποίων ηγείται η εταιρεία ή τις οποίες 

εγκρίνει η εταιρεία. Αξιωματούχοι ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων 

ισχυρίστηκαν ότι οι αρχές δημιούργησαν συνδικάτα του δημοσίου τομέα ως 

αντίπαλους, για να ανταγωνιστούν και να αποδυναμώσουν τις ανεξάρτητες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Η KTAMS ανέφερε ότι το 35 τοις εκατόν των εργαζομένων του δημοσίου τομέα και το 

0,5 τοις εκατόν του ιδιωτικού τομέα ήταν μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων.  

Σύμφωνα με την KTAMS, περίπου 28 τοις εκατόν του εργατικού δυναμικού στις 

περιοχές υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση ήταν ενταγμένο σε συνδικάτα. 

Οι αρχές δεν επέβαλαν αποτελεσματικά τον «νόμο». Οι ποινές για εργοδότες που 

καταδικάζονταν για παραβίαση του «νόμου» δεν ήταν ανάλογες με αυτές για την 

παραβίαση άλλων «νόμων» που αφορούν την άρνηση ατομικών δικαιωμάτων και 

επιβάλλονταν σποραδικά. 

Εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα επωφελήθηκαν από 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

εργάζονταν σε εταιρείες που διοικούνται από κοινού από δημόσιες και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις όπου, για παράδειγμα, η «κυβέρνηση» έχει τη διαχείριση, ενώ ο 

προϋπολογισμός της εταιρείας προέρχεται από ιδιωτικές πηγές. 

Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  



Ο «νόμος» απαγορεύει όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, όμως 

η «κυβέρνηση» δεν τον επέβαλε αποτελεσματικά. Οι ποινές για παραβιάσεις της 

«νομοθεσίας» δεν ήταν ανάλογες με αυτές για άλλα σοβαρά εγκλήματα. 

Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν δέχθηκαν οποιαδήποτε καταγγελία αναφορικά με 

αναγκαστική εργασία κατά τη διάρκεια του έτους. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 

συνδικάτα δήλωσαν ότι υπήρξαν καταγγελίες αναγκαστικής εργασίας κατά τη 

διάρκεια του έτους, κυρίως στη γεωργία, τις κατασκευές και τον βιομηχανικό τομέα.  

Ο εκπρόσωπος ενός συνδικάτου κατήγγειλε ότι μετανάστες εργαζόμενοι στους τομείς 

των κατασκευών και της γεωργίας λάμβαναν μειωμένους μισθούς ή δεν πληρώνονταν 

καθόλου και δέχονταν ξυλοδαρμούς και απειλές για απέλαση. Ένα άλλο συνδικάτο 

κατήγγειλε ότι κάποιοι αλλοδαποί εργάτες, κυρίως στους τομείς των κατασκευών και 

της βιομηχανίας, αναγκάζονταν να εργαστούν μέχρι 12 ώρες, χωρίς επιπρόσθετη 

αποζημίωση ή πληρωμή. Το συνδικάτο κατήγγειλε, επίσης, ότι κάποιοι αλλοδαποί 

εργάτες πληρώνονταν λιγότερο από τον κατώτατο μισθό. 

Ένας ερευνητής κατήγγειλε ότι τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούνταν για λαθρεμπόριο 

ή τη διακίνηση μεγάλων αριθμών ατόμων από την Αφρική ή τη Νότια Ασία. Κάποιοι 

ξένοι φοιτητές που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα δίδακτρά τους μετά την άφιξη 

τους στην περιοχή υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση έγιναν ευάλωτοι στην 

εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής εργασίας, και θύματα 

διακίνησης εργατών και εμπορίας ανθρώπων. 

Δείτε επίσης την Έκθεση για την  Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων (Trafficking in 

Persons Report)  του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, στη διεύθυνση : 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/  . 

Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


Ο «νόμος» απαγορεύει τις πιο επαχθείς μορφές παιδικής εργασίας. Η ελάχιστη ηλικία 

για περιορισμένη απασχόληση είναι το 15ο έτος, το τελευταίο έτος κατά το οποίο η 

εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Εργοδότες μπορούν να προσλάβουν παιδιά μεταξύ 

15 και 18 ετών σε θέσεις μαθητευομένων με ένα ειδικό καθεστώς. Τα παιδιά ηλικίας 

άνω των 15 ετών περιορίζονται σε όχι περισσότερες από έξι ώρες εργασίας την 

ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα. Ο «νόμος» απαγορεύει παιδιά μεταξύ 15 και 18 

ετών να εργάζονται την ώρα του γεύματος, τη νύχτα, σε βαριά σωματική εργασία και 

κάτω από επικίνδυνες συνθήκες. Ο «νόμος» ορίζει επίσης ότι, κάθε έξι μήνες, ο 

εργοδότης πρέπει να αποδεικνύει, με ιατρικό πιστοποιητικό, ότι η σωματική εργασία 

που εκτελεί το παιδί είναι κατάλληλη για παιδιά. Απαιτείται επίσης γραπτή γονική 

συγκατάθεση και τα παιδιά δικαιούνται το ωρομίσθιο ενός εργαζομένου πλήρους 

απασχόλησης. 

Οι αρχές ανέφεραν ότι δέχθηκαν τρεις καταγγελίες στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή 

για την παιδική εργασία το 2020, αλλά ότι στο πλαίσιο των μετέπειτα επιθεωρήσεων 

δεν διαπιστώθηκε ότι παιδιά εργάζονταν επιτόπου. 

Το «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» είναι αρμόδιο για την επιβολή 

των «νόμων» και των πολιτικών σχετικά με την παιδική εργασία. Οι επιθεωρήσεις δεν 

ήταν αρκετές και οι ποινές για παραβιάσεις δεν ήταν ανάλογες με εκείνες για άλλα 

σοβαρά εγκλήματα. 

Οι αρχές δεν επέβαλαν πάντα τους «νόμους» αποτελεσματικά, και ΜΚΟ κατήγγειλαν 

ότι κυρίως παιδιά Τούρκων μεταναστών συχνά εργάζονταν παράλληλα με τις 

οικογένειες τους στον τομέα της γεωργίας, της μεταποίησης,  των αυτοκινήτων και 

των κατασκευών. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κατήγγειλαν ότι κάποια παιδιά 

εργάζονταν σε επικίνδυνες συνθήκες, όπως σε εργοτάξια, και υποβάλλονταν σε βαριά 

σωματική εργασία παρά τις «νομικές» απαγορεύσεις. 

Η παιδική εργασία στην άτυπη αστική οικονομία αποτελούσε επίσης πρόβλημα, 

όμως σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τη γεωργία και τη μεταποίηση. Σε 



οικογενειακές επιχειρήσεις, ήταν συνηθισμένο για τα παιδιά να εργάζονται μετά το 

σχολείο και για νεαρά παιδιά να εργάζονται σε οικογενειακά αγροκτήματα. 

Τον Ιούλιο, το Τουρκοκυπριακό Παιδιατρικό Ίδρυμα κατήγγειλε ότι δεν γίνονταν 

επιθεωρήσεις και δεν υπήρχε εποπτεία στους χώρους εργασίας, ενώ οι νόμοι δεν 

επαρκούσαν για την προστασία από την παιδική εργασία στην περιοχή υπό 

τουρκοκυπριακή διοίκηση. Το Ίδρυμα κατήγγειλε επίσης τον θάνατο ενός αγοριού 15 

ετών που πέθανε τον Ιούλιο ενώ εργαζόταν σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στην 

περιοχή της Μόρφου. Το «Υπουργείο Εργασίας» ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει 

έρευνα για το περιστατικό. Η έρευνα συνεχιζόταν στο τέλος του έτους. 

Δ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Ο «νόμος» γενικά απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά την απασχόληση ή την 

εργασία με βάση τη φυλή, το φύλο, την αναπηρία, τη γλώσσα, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου και την κοινωνική θέση. Ο «νόμος» δεν 

αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τις διακρίσεις σε σχέση με τη θρησκεία, τις πολιτικές 

πεποιθήσεις ή την οροθετικότητα, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με γενικούς 

«κανονισμούς». Οι αρχές δεν επέβαλαν αποτελεσματικά τον «νόμο» και οι ποινές για 

παραβιάσεις δεν ήταν ανάλογες με αυτές για την παραβίαση άλλων νόμων για τα 

ατομικά δικαιώματα. Διακρίσεις στην απασχόληση και την εργασία σημειώθηκαν 

όσον αφορά τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το φύλο, την αναπηρία και τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Οι αρχές ανέφεραν ότι υπήρχαν περισσότεροι από 38.340 εγγεγραμμένοι αλλοδαποί 

εργάτες (24.711 Τούρκοι πολίτες και 13.629 από άλλες χώρες) στην περιοχή υπό τη 

διοίκηση των τουρκοκυπριακών αρχών. Αυτοί οι εργαζόμενοι κατάγονταν κυρίως 

από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, την Τουρκία και το Τουρκμενιστάν. 

Αλλοδαποί διακινούμενοι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν κοινωνικές διακρίσεις με βάση 

την εθνοτική καταγωγή, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Αν και ήταν 



ασυνήθιστο για Ελληνοκυπρίους να αναζητούν εργασία στη βόρεια Κύπρο, όταν το 

έκαναν αντιμετώπιζαν κοινωνικές και εργασιακές διακρίσεις. 

Οι γυναίκες αντιμετώπισαν σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, όμως οι 

περισσότερες περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης δεν καταγγέλθηκαν. Οι 

γυναίκες κατείχαν πολύ λιγότερες διευθυντικές θέσεις από τους άνδρες. 

Άτομα LGBTQI+ συχνά απέκρυπταν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την 

ταυτότητα του φύλου τους στον χώρο εργασίας για να αποφύγουν τις διακρίσεις. Τα 

άτομα με αναπηρία συνήθως δυσκολεύονταν να έχουν πρόσβαση στους χώρους 

εργασίας. 

Ε. ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Νόμοι για Μισθούς και Ώρες Εργασίας: Η «κυβέρνηση» αύξησε τον κατώτατο μισθό 

κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά αυτός παρέμεινε κάτω από το όριο της φτώχειας για 

μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, ενώ ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής ξεπέρασαν 

την αύξηση. Το «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» είναι αρμόδιο για 

την εφαρμογή του κατώτατου μισθού, όμως δεν το έκανε αποτελεσματικά. Ο αριθμός 

των επιθεωρητών δεν ήταν επαρκής για την επιβολή. Οι ποινές για τη μη 

συμμόρφωση δεν ήταν ανάλογες με αυτές για άλλα παρόμοια εγκλήματα. 

Τον Σεπτέμβριο, ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός στην περιοχή υπό Τουρκοκυπριακή 

διοίκηση ήταν 4.324 τουρκικές λίρες (470 δολ. ΗΠΑ στα μέσα Οκτωβρίου). Σύμφωνα 

με τα συνδικάτα, αυτός ο μισθός είναι κάτω από το όριο φτώχειας. Τον Σεπτέμβριο, η 

KTAMS ανέφερε ότι το όριο φτώχειας για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων ήταν 

4.470 τουρκικές  λίρες (485 δολ. ΗΠΑ στα μέσα Οκτωβρίου). 

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε από τα 12.649 δολ. 

ΗΠΑ στα 10.055 δολ. ΗΠΑ, στα επίπεδα του 2005. 



Υπήρχε πληρωμή επιπλέον αμοιβής για υπερωρίες στον δημόσιο τομέα. Επιπλέον 

αμοιβή για υπερωρίες απαιτείται επίσης στον ιδιωτικό τομέα, όμως συχνά δεν 

πληρώνεται. Ο «νόμος» απαγορεύει τις υποχρεωτικές υπερωρίες και προβλέπει 

ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών. 

Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία: Τα πρότυπα επαγγελματικής ασφάλειας και 

υγείας ήταν ανεπαρκή. Οι αρχές δεν επέβαλαν αποτελεσματικά τα πρότυπα 

ασφαλείας και υγείας, και ο αριθμός των επιθεωρητών δεν ήταν επαρκής για την 

επιβολή της συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι 

πολυεθνικές εταιρείες ικανοποιούσαν τα πρότυπα υγείας και ασφαλείας. Οι 

εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από καταστάσεις που έθεταν σε 

κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλειά τους χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την απασχόλησή 

τους. Οι αρχές μπορούσαν να διεξάγουν απροειδοποίητες επιθεωρήσεις ή να 

επιβάλλουν κυρώσεις, όμως, σύμφωνα με τα συνδικάτα και τους συνδέσμους, δεν 

διεξάγονταν επαρκείς ή τακτικές επιθεωρήσεις. Οι αρχές συνήθως απέλαυναν 

εργαζόμενους μετανάστες που κατήγγειλαν παραβιάσεις. Οι αρχές δεν τιμωρούσαν 

τους παραβάτες και οι επιθεωρήσεις δεν ήταν επαρκείς για να προστατεύσουν τα 

εργασιακά δικαιώματα. Οι χώροι διαμονής για εργαζόμενους μετανάστες, είτε ως 

μέρος της αποζημίωσης τους, είτε για εκείνους που αναγκάζονταν να πληρώσουν, 

ήταν υποτυπώδεις. 

Οι αρχές ανέφεραν ότι σημειώθηκαν 143 σοβαρά βιομηχανικά ατυχήματα κατά τη 

διάρκεια του έτους, που προκάλεσαν πέντε θανάτους. 

Τον Απρίλιο, έξι συνδικάτα εργαζομένων του δημόσιου τομέα προσέφυγαν στο 

«Συνταγματικό Δικαστήριο» για να λάβουν προσωρινή διαταγή αναστολής της ισχύος 

ενός «κυβερνητικού» διατάγματος για το πάγωμα των προσαρμογών του 

τιμαριθμικού επιδόματος (COLA) για τέσσερις μήνες. Τα συνδικάτα εργαζομένων του 

δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των KTAMS, KAMUSEN, KAMU-IS, GUC-SEN, 

VERGI-SEN και της Ένωσης Νοσοκόμων, ισχυρίστηκαν ότι το πάγωμα του COLA ήταν 



παράνομο. Τον Ιούνιο, το «Συνταγματικό Δικαστήριο» αποφάσισε υπέρ των 

συνδικάτων και ακύρωσε το διάταγμα. 

Άτυπος τομέας:  Η «κυβέρνηση» δεν έχει λάβει μέτρα κοινωνικής προστασίας για 

τους εργαζομένους στην άτυπη οικονομία. 
 


