
Παρουσίαση πολιτικής Υπουργείου Εσωτερικών για τους Σύρους Υπηκόους, στο 

πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα «The crisis in Syria and the Policies of the European 

Union and the Republic of Cyprus on Syrian Refugees» 

 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής 

της Δημοκρατίας και αντιλαμβανόμενο τις διαστάσεις που έχει λάβει η Συριακή κρίση, 

ήδη από τον Ιούλιο του 2012, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, έχει 

καθιερώσει σαφείς πολιτικές σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού των Σύρων υπηκόων 

που βρίσκονται στη Δημοκρατία. Οι πολιτικές που αναλύονται πιο πάνω εδράζονται σε 

δυο βασικούς άξονες. 1) τη μεταχείριση των Σύρων υπηκόων στη βάση ανθρωπιστικών 

κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην χώρα καταγωγής 

τους. 2) στην αποτροπή της κατάχρησης των μεταναστευτικών διαδικασιών της 

Δημοκρατίας.  

Συγκεκριμένα για περιπτώσεις Σύρων υπηκόων οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται 

νόμιμα στη Δημοκρατία, οι άδειες παραμονής και εργασίας τους ανανεώνονται σε 

ετήσια βάση, χωρίς να εφαρμόζεται η απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής για την 

Απασχόληση Αλλοδαπών για μέγιστη παραμονή 4 ετών για τους εργαζόμενους 

υπηκόους τρίτων χωρών. 

Παράλληλα, σε Σύρους υπηκόους οι οποίοι παρέμεναν παράνομα στη Δημοκρατία, 

δίνεται η δυνατότητα για διευθέτηση της παραμονής τους και εξασφάλιση άδειας 

παραμονής είτε ως Επισκέπτες είτε ως Εργαζόμενοι, κάτω υπό συγκεκριμένους όρους 

και προϋποθέσεις (σφραγισμένο συμβόλαιο εργασίας ή επαρκείς πόροι συντήρησης). 

Με βάση τα στοιχεία του ΤΑΠΜ, μεγάλος αριθμός Σύρων υπηκόων ήδη έχει λάβει 

άδεια παραμονής στη βάση της πιο πάνω πολιτικής, η οποία έχει εξάμηνη διάρκεια και 

είναι ανανεώσιμη, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. 

Όσον αφορά περιπτώσεις Σύρων οι οποίοι συνεχίζουν να διαμένουν παράνομα και 

συλλαμβάνονται από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο πλαίσιο 

ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης, η πάγια τακτική της Δημοκρατίας είναι η 

διερεύνηση της δυνατότητας απομάκρυνσης τους σε χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένοι οι οικείοι τους, για σκοπούς διατήρησης της οικογενειακής ενότητας. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα πιο πάνω, σε καμία περίπτωση δεν επιχειρείται 

επαναπροώθηση στη Συρία, εκτός και αν υπάρχει σαφής θέληση του τρίτου υπηκόου 

για επαναπατρισμό του. 



Για τις περιπτώσεις Σύρων υπηκόων οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στη 

Δημοκρατία και αιτούνται άσυλο ή βρίσκονταν ήδη στη Δημοκρατία και έχουν 

υποβάλει νέα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν επανεξέταση της αίτησης τους για 

Άσυλο, έχουν δοθεί οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών τόσο στην Υπηρεσία 

Ασύλου όσο και στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων για επίσπευση της εξέτασης των 

αιτημάτων αυτών. Ήδη το τελευταίο διάστημα σημαντικός αριθμός Σύρων υπηκόων 

έχει λάβει καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας (σε 125 άτομα το 2013 και 140 

άτομα μέχρι τον Απρίλιο του 2014). Τονίζεται ότι με τα σημερινά δεδομένα το ποσοστό 

παραχώρησης καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας σε Σύρους Υπηκόους 

πλησιάζει το 100%, ανεξαρτήτως του χρόνου εξέτασης. 

Τέλος αναφορικά με άτομα Συριακής καταγωγής τα οποία εισέρχονται στη Δημοκρατία 

μέσω των οδοφραγμάτων με σκοπό την υποβολή αίτησης ασύλου, έχουν δοθεί σαφείς 

οδηγίες για αποδοχή μιας τέτοιας αίτησης, χωρίς να κινούνται παράλληλα διαδικασίες 

κράτησης για παράνομη είσοδο, εκτός σε περιπτώσεις που οι τρίτοι υπήκοοι είχαν 

προηγουμένως προβληματικό ιστορικό στη Δημοκρατία και είχαν καταστεί 

απαγορευμένοι μετανάστες λόγω καταδίκης για ποινικό αδίκημα ή προηγούμενης 

απέλασης. 

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως όλοι γνωρίζουμε,  

βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο οικονομικής κρίσης, η οποία καθιστά εξαιρετικά 

δυσχερές το έργο των μεταναστευτικών αρχών για την ορθή και έγκαιρη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών. Η υποστελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών και η απουσία των 

αναγκαίων πόρων, στις πλείστες των περιπτώσεων, λειτουργούν αρνητικά στην 

προσπάθεια που γίνεται για απλοποίηση και επίσπευση των μεταναστευτικών 

διαδικασιών. Περιθώρια βελτίωσης βέβαια πάντα υπάρχουν και οι προσπάθειες προς 

το σκοπό αυτό είναι επίμονες και καθημερινές. Θεωρώ λοιπόν ότι και με τη δική σας 

συμπαράσταση και συνεργασία τα όποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί μπορούν να 

επιλυθούν για το καλό όλων μας.          


