
Ιδιαίτερη σηµασία για την Κύ-
προ, έχει η έκθεση του ευρω-
βουλευτή του ΑΚΕΛ, σχετικά 

µε την επιβαλλόµενη αλληλεγ-
γύη, που πρέπει να επιδεικνύ-
εται στον τοµέα του ασύλου µε-
ταξύ των χωρών-µελών της ΕΕ, 
η οποία υπερψηφίσθηκε. Κατά 
τον κ. Τριανταφυλλίδη, η εφαρ-
µογή όλων των συστάσεων που 
περιλαµβάνονται στην εν λόγω 
έκθεση είναι ευπρόσδεκτη γενικά 
για την Κύπρο και ιδιαίτερα οι 
προτάσεις που αναφέρονται στην 
επανεγκατάσταση των αιτούντων 
άσυλο.

«Καθώς ο κανονισµός του ∆ου-
βλίνου δεν επιτρέπει τη δίκαιη 
κατανοµή των αρµοδιοτήτων 
στον τοµέα του ασύλου µεταξύ 
των κρατών µελών και όπως έχει 
εφαρµοστεί µέχρι σήµερα έχει 
οδηγήσει στην άνιση µεταχείρι-
ση των αιτούντων άσυλο στην 
ΕΕ, η έκθεση εξετάζει το ενδεχό-
µενο εναλλακτικών εργαλείων 
για κατανοµή ευθυνών µεταξύ 
των κρατών µελών, περιλαµβα-
νοµένης και της µετεγκατάστα-
σης των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας και των αιτούντων 
άσυλο», υπογράµµισε ο κύπριος 
ευρωβουλευτής, διευκρινίζοντας 
παράλληλα ότι:

- Και στις δύο περιπτώσεις 
µετεγκατάστασης, η Επιτροπή 
καλείται να λάβει υπόψη τη δυ-
νατότητα µετεγκατάστασης βάσει 
ευρωπαϊκής κλείδας κατανοµής 
που θα λαµβάνει υπόψη αντικει-
µενικά επαληθεύσιµα κριτήρια 
όπως το ΑΕΠ, τον πληθυσµό, 
την εδαφική έκταση του εκάστο-
τε κράτους µέλους, το βέλτιστο 
συµφέρον των προσώπων, τα δι-
καιώµατά τους και τις προοπτικές 
ένταξής τους.

- Το κλειδί αυτό θα ωφελούσε 
ιδιαίτερα κράτη µέλη των οποί-
ων το εθνικό σύστηµα ασύλου 
δέχεται ιδιαίτερες και δυσανά-
λογες πιέσεις κυρίως λόγω της 
γεωγραφικής του θέσης ή της 

δηµογραφικής του κατάστασης 
αλλά όχι µόνο.

Με την εγκριθείσα έκθεση ζη-
τείται να διαµορφωθεί ένα ευρω-
παϊκό σύστηµα ασύλου, που να 
παρέχει υψηλά επίπεδα προστα-
σίας, βασισµένο στις αρχές της 
αποτελεσµατικής αλληλεγγύης 
και της δίκαιης κατανοµής των 
ευθυνών µεταξύ των κρατών 
µελών. Χωρίς να τίθεται ζήτηµα 
απαλλαγής των κρατών µελών 
από τις υποχρεώσεις τους, που 
απορρέουν από τις διεθνείς συν-
θήκες και το ευρωπαϊκό δίκαιο 
σχετικά µε το άσυλο, ζητείται να 
ληφθούν συγκεκριµένα πρακτικά 
και αποτελεσµατικά µέτρα στήρι-
ξης προς τα κράτη µέλη που αντι-
µετωπίζουν δυσανάλογες πιέσεις 
και υψηλές δαπάνες στον τοµέα 
του ασύλου.

Τα µέτρα που ζητούνται να λη-
φθούν αφορούν: Την πρακτική 
συνεργασία και τεχνική βοήθεια, 
την οικονοµική αλληλεγγύη, την 
κατανοµή αρµοδιοτήτων µε ερ-
γαλεία και την αµοιβαία εµπιστο-
σύνη. Κατά την παρουσίαση της 
έκθεσης αναφέρθηκε ότι:

- Από τα στατιστικά στοιχεία 
που δηµοσιεύονται κάθε χρόνο 

από την Ύπατη Αρµοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την 
EUROSTAT καταδεικνύεται πως 
υπάρχει τεράστια ανισότητα όσον 
αφορά την κατανοµή ευθυνών 
για τους αιτούντες άσυλο και τους 
πρόσφυγες τόσο σε παγκόσµιο 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

- Ο ολικός αριθµός προσφύ-
γων στον κόσµο είναι πέραν των 
800.000. Χρειάζονται επανεγκα-
τάσταση 172.000. Το 2011, 22 
χώρες επανεγκατέστησαν περί-
που 80.000 πρόσφυγες (47%) µε 
ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία σαν 
σηµαντικότερους υποδοχείς. Η 
ΕΕ επανεγκατέστησε µόλις 4.125, 
δηλαδή (5%). Το 2011 κατεγρά-
φησαν στην ΕΕ 301.000 αιτήσεις: 
Το 90% εξ αυτών έγινε προς 10 
κράτη µέλη. Οι χώρες που δέχθη-
καν τις περισσότερες αιτήσεις εί-
ναι η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, 
το Βέλγιο, η Σουηδία, η Βρετανία, 
η Ολλανδία, η Αυστρία, η Ελλάδα 
και η Πολωνία. Αλλά σε σύγκριση 
µε τον πληθυσµό της κάθε χώρας 
(ανά εκατοµµύριο κατοίκων), τις 
περισσότερες δέχθηκε η Μάλτα, 
το Λουξεµβούργο, η Σουηδία, το 
Βέλγιο, η Κύπρος, η Αυστρία, η 
Ολλανδία, η Γαλλία και η Ελλάδα.
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Το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης και Προσωπικού δρο-
µολογεί, µεταξύ άλλων, την 

εκπόνηση ενός Οδηγού καλής 
συµπεριφοράς και δεοντολογίας 
για τους δηµόσιους υπαλλήλους. 
Πρόκειται, στην ουσία, για ένα 
κείµενο αρχών που απευθύνεται 
στους δηµόσιους υπαλλήλους και 
αφορά στους κανόνες που πρέπει 
να διέπουν τη συµπεριφορά τους 
όταν έρχονται σε προσωπική ή 
τηλεφωνική επαφή µε τους πολί-
τες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, δη-
µόσιοι υπάλληλοι θα περάσουν 
και από σεµινάρια καλής συµπε-

ριφοράς, µε στόχο, βεβαίως, να 
µάθουν τα… αυτονόητα. Όπως 
για παράδειγµα, να συµπεριφέ-
ρονται στους πολίτες µε ευγένεια 
και κοσµιότητα, ανεξαρτήτως της 
ψυχικής τους διάθεσης.

Ο Οδηγός συµπεριφοράς και 
δεοντολογίας συντάχθηκε από το 
Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Προσωπικού σε συνεργασία µε το 
Γραφείο της Επιτρόπου ∆ιοικήσε-
ως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, στο οποίο, τα τε-
λευταία χρόνια, έχουν προσφύγει 
εκατοντάδες πολίτες για να υποβά-
λουν παράπονο κατά της δηµόσιας 

υπηρεσίας και της µεταχείρισης 
που έτυχαν από δηµοσίους υπαλ-
λήλους. Ο Οδηγός συµπεριφοράς 
διαβιβάστηκε και στην ΠΑ.ΣΥ.∆.Υ. 
για απόψεις. Η συντεχνία των δη-
µοσίων υπαλλήλων απάντησε ότι 
συµφωνεί µε το περιεχόµενο του 
και ζήτησε όπως το θέµα εγγρα-
φεί στη ΜΕΠ για συζήτηση. Μετά 
την έκδοση του Οδηγού, ο οποίος 
θα γνωστοποιηθεί µε εγκύκλιο σε 
όλους τους δηµοσίους υπαλλή-
λους, θα οργανωθούν εκπαιδευτι-
κά προγράµµατα σε συνεργασία µε 
την Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης.

Οδηγός καλής συµπεριφοράς 
στους δηµόσιους υπαλλήλους 

Υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια του ΕΚ 
έκθεση για το άσυλο στην ΕΕ 

ΕΥΝΟΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο ευρωβουλευτής Κυριάκος Τριανταφυλλίδης.


