
 
 
 
 
 
 
 
11 Απριλίου 2017 
 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
 
Κύριο Σωκράτη Χάσικο  
Υπουργό Εσωτερικών  
 
 
Αξιότιμε Υπουργέ, 
 
Θέμα: Αίτημα για επανεξέταση αιτήσεων για πολιτογράφησή της οικογένειας απάτριδων 
Κούρδων και Κούρδισσωνν από τη Συρία των Ibrahim Hasan, Janbali Sabah, Akid Hasan, 
Farhad Hasan, Roukan Hasan, Akef Hasan 
  
Καταρχάς, οι υπογράφοντες οργανισμοί επιθυμούμε να χαιρετίσουμε την πρακτική του 
Υπουργείου Εσωτερικών των τελευταίων χρόνων, η οποία έχει επιτρέψει σε σεβαστό αριθμό 
προσφύγων που διαμένουν επί χρόνια στη Δημοκρατία να ενταχθούν πλήρως στην Κυπριακή 
κοινωνία, με την απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας.  
 
Επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την οικογένεια απάτριδων Κούρδων και Κούρδισσων από τη 
Συρία, εν όψει της απορριπτικής απόφασης επί των αιτήσεων πολιτογράφησης ημερ. 
27/3/2017. Αναφέρουμε ότι επιθυμούμε να ανοίξουμε ένα διάλογο μεταξύ του Υπουργείου και 
της οικογένειας, ευελπιστώντας ότι μπορούμε να συμβάλουμε στην επίλυση της κατάστασης 
που έχει δημιουργηθεί και εν όψει του ότι ως απάτριδες, οι πιθανότητες είναι ότι θα 
παραμείνουν δια παντός στην Κύπρο. 
 
Πρώτα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η απόφαση ημερ. 
27/3/2017 πάσχει για τους ακόλουθους λόγους: 
 
α. Συλλογική απόφαση – εκδόθηκε συλλογική απόφαση επί ατομικών αιτήσεων, 
β. Ανεπαρκής Αιτιολόγηση – η συλλογική απόφαση βασίστηκε σε μια γενική αξιολόγηση και 
αιτιολόγηση, αντί για ατομική όπως προνοούν οι ατομικές διοικητικές πράξεις, 
γ. Αβάσιμα στοιχεία - αναφέρονται στοιχεία που δεν ισχύουν ή/και δεν ισχύουν για όλα τα μέλη 
της οικογένειας.  
 
Ενόψει των πιο πάνω, διαφαίνεται ότι πιθανόν η απόφαση να λήφθηκε βεβιασμένα και υπό 
πίεση.  Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι χρήζει αναθεώρησης και επανεξέτασης, τόσο από τη νομική 
πτυχή όσο και την ανθρωπιστική, και με την παρούσα αιτούμαστε όπως επανεξεταστούν οι 

αιτήσεις για πολιτογράφησή των αναφερόμενων ατόμων. 
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Τέλος σας αναφέρουμε ότι έχουμε καλέσει τα μέλη της οικογένειας, σε περίπτωση που το 
Υπουργείο προβεί σε επανεξέταση των αιτήσεων τους, να αναστείλουν τη διαμαρτυρία τους, 
δίδοντας εύλογο χρόνο στο Υπουργείο για επανεξέταση.  
 
 
Με εκτίμηση 
 

- ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Αντιρατσισμό 
- Future World Center 
- Κοινωνία Caritas Cyprus 
- ‘’AGAPI’’ Cyprus 

 
Κοιν.:  

 Κύριο Νίκο Αναστασιάδη,  
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

 Κύριο Δημήτρη Συλλούρη 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

 Κυρία Ελένη Μαύρου 
Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 
 

 Mr. Damtew Dessalegne 
UNHCR – Representation in Cyprus 
 

 
 


