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1. Περιγραφή παραπόνου:

Ο κ. ., εκ μέρους της εταιρείας (στο εξής: η εταιρεία),
με επιστολή του ημερομηνίας 20 Απριλίου 2018, υπέβαλε παράπονο κατά της 
Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού.

Σύμφωνα με την παραπονούμενη εταιρεία, η οποία προσφέρει εκπαίδευση και 
παρέχει διπλώματα ναυαγοσωστικής, η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, αρνείται κατ’ 
επίκληση γνωμοδότησης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής, να 
εργοδοτήσει πρόσωπα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί από την τελευταία.

Σημειώνεται δε ότι η εν λόγω Ομοσπονδία, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 
λειτουργεί ανταγωνιστικά προς την εταιρεία καθ’ότι προσφέρει και η ίδια 
προγράμματα αυτού του περιεχομένου.

Είναι η θέση της εταιρείας ότι η στάση που τηρεί η Επαρχιακή Διοίκηση, σε σχέση με 
το θέμα αυτό, παραβιάζει βασικές αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας 
διοίκησης, ενώ ταυτόχρονα, οι αποφάσεις της βασίζονται σε γνωμοδότηση ενός 
οργανισμού ιδιωτικού δικαίου, στον οποίο δεν παραχωρείται εκ του νόμου, 
οποιαδήποτε αρμοδιότητα να προβαίνει σε γνωμοδότηση σε σχέση με τα 
πιστοποιητικά ναυαγοσωστικής.

2. Περιγραφή έρευνας:

Για σκοπούς διερεύνησης του παραπόνου, με επιστολή ημερομηνίας 9 Μαΐου 2018, 
προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητήσαμε όπως, το 
συντομότερο δυνατόν, μας πληροφορήσει για τα εξής:

(α) ποια είναι τα προσόντα, τα οποία οι Επαρχιακές Διοικήσεις απαιτούν 
να κατέχουν τα υποψήφια για εργοδότηση ως ναυαγοσώστες 
πρόσωπα, καθώς και πού προβλέπονται αυτά,

(β) πώς πιστοποιείται η κατοχή των εν λόγω προσόντων,
• ■ «

(γ) κατά πόσον οι διάφορες Επαρχιακές Διοικήσεις οφείλουν να 
διενεργούν τις διαδικασίες, εργοδότησης ναυαγοσωστών στη βάση 
όμοιων κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη ίδια στοιχεία κρίσης ή κατά 
πόσον η κάθε Επαρχιακή Διοίκηση μπορεί να θέσει αυτοτελώς τις 
προϋποθέσεις εργοδότησης αυτών εκ μέρους της,

(δ) ποιος ο ρόλος του Υπουργείου επί των διαδικασιών αυτών.



Περαιτέρω, ζητήθηκε όπως σχολιαστούν οι θέσεις της εταιρείας που, εκ πρώτης 
όψεως, δικαιολογημένα εγείρει θέμα ορθής και δίκαιης κρίσης, αφού για την 
απόφαση μη εργοδότησης των προσώπων που η ίδια εκπαιδεύει, η Επαρχιακή 
Διοίκηση Λεμεσού λαμβάνει «γνωμοδότηση» από ανταγωνίστρια εταιρεία και 
αναφέρεται ως η αιτιολογία της απόφασης μη εργοδότησης.

ο-

Επειδή, μέχρι τη 19η Ιουνίου 2018, οποιαδήποτε απάντηση δεν είχε ληφθεί, με νέα 
επείγουσα επιστολή μας, ζητήθηκε από το Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου 
όπως ενεργήσει ώστε να μας διαβιβασθούν οι πληροφορίες που είχαν ζητηθεί, ως 
και οι θέσεις του. Αυτό επαναλήφθηκε και τη 17η Ιουλίου 2018.

Στις 23 Αυγούστου 2018, παρέλαβα κοινοποίηση προς εμένα απάντησης του 
Επάρχου Λεμεσού προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. Αφού 
αυτή μελετήθηκε, και στη βάση της πληροφόρησης που τύχαμε μέσω αυτής, 
στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, απεστάλη νέα επιστολή στο Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας να μας πληροφορήσει, το συντομότερο 
δυνατόν, για τα εξής:

(α) πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο την ανυπαρξία νομοθεσίας που να 
διέπει την εργοδότηση ναυαγοσωστών και σε ποιες ενέργειες 
σκοπεύει να προβεί για κάλυψη του κενού αυτού,

<β) πώς διασφαλίζεται η ομοιόμορφη μεταχείριση των υποψηφίων για 
εργοδότηση ναυαγοσωστών από τις διάφορες Επαρχιακές Διοικήσεις, 
αφού, στην ανυπαρξία οποιοσδήποτε παροχής σχετικής κατεύθυνσης 
από πλευράς του Υπουργείου (εν είδει εγκυκλίων οδηγιών, π.χ.), είναι 
υπαρκτό το ενδεχόμενο η κάθε Επαρχιακή Διοίκηση να εφαρμόζει 
πρακτική διάφορη αυτής που εφαρμόζει άλλη Επαρχιακή Διοίκηση ,

(γ) από ποιό σώμα θα μπορούσε η παραπονούμενη εταιρεία (όπως και 
οποιαδήποτε άλλη, που δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα) να είχε 
επιτύχει αναγνώριση ως ναυαγοσωστική σχολή,

(δ) κατά πόσον θεωρεί δίκαιη τη μεταχείριση της οποίας τυγχάνει η εν 
λόγω εταιρεία και/ή κατά πόσον προτίθετο, δεδομένων των όσων 
χέθηκαν υπόψη μου, να δώσει οδηγίες άμεσης επανεξέτασης της 

- συγκεκριμένης περίπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη και όσα η εταιρεία 
επικαλείται στην επιστολή του παραπόνου της, η οποία του είχε 
αποσταλεί.

Οποιαδήποτε απάντηση ούτε και επί της τελευταίας αυτής επιστολής δε λήφθηκε 
μέχρι τη στιγμή που η παρούσα υπεβλήθη.
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3. Διαπιστώσεις:

1. Την 1η Ιουλίου 2015 ο Έπαρχος Λεμεσού απηύθυνε στον πρόεδρο της 
Ναυαγοσωστικής Ομοσπονδίας.επιστολή με το εξής περιεχόμενο:

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  έχουν αποταθεί στο Γραφείο μου για πρόσληψη
στη Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού, άτομα που έχουν προσκομίσει 
Δίπλωμα ‘‘Beach Lifeguard’̂ ô  την εταιρεία ,

·. Παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε,
κατά πόσον τα άτομα αυτά μπορούν να προσληφθούν από το 
Γραφείο μου, με βάση το Δίπλωμα που κατέχουν»

Δύο ημέρες μετά (3 Ιουλίου 2015), απαντώντας ο πρόεδρος της 
Ναυαγοσωστικής Ομοσπονδίας στον Έπαρχο Λεμεσού, αναφέρει, μεταξύ 
άλλων, τα εξής:

« . , ....... : .......... ...... Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε πάρει από το
International Life Saving Europe, έχουμε διαμορφώσει τους πιο κάτω 
κανονισμούς τους οποίους πρέπει να ακολουθήσετε για την όσον το 
δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια των λουσμένων στις περιοχές σας:

1. Προσοντούχοι θεωρούνται όσοι κατέχουν τουλάχιστον το ασημένιο 
μετάλλιο ή ανώτερο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής,

2. Διπλώματα ναυαγοσωστών τα οποία έχουν αποκτηθεί από χώρα -  
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η οποία είναι μέλος του International 
Life Saving Europe), αναγνωρίζονται από την Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ναυαγοσωστικής, αφού πρώτα γίνει επιβεβαίωσή τους.

Το συγκεκριμένο δίπλωμα που μας έχετε αποστείλει που αφορά τον κ.

έχει εκδοθεί από την Γ και πάνω στο δίπλωμα
υπάρχουν 2 σήματα, το πρώτο είναι του EFR που είναι Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός που ασχολείται με πρώτες βοήθειες και το δεύτερο της PADI 
που είναι οργανισμός που ασχολείται με καταδυτικές δραστηριότητες ως 
εκ τούτου η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής αδυνατεί να 
επιβεβαιώσει το συγκεκριμένο δίπλωμα».



5

3. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου, η οποία, μεταξύ άλλων, παρέχει εκπαίδευση σε όσους 
ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.

4. Νομοθεσία που να καθορίζει τα προσόντα που πρέπει να κατέχει 
οποιοδήποτε πρόσωπο, προκειμένου να αναγνωριστεί ως ναυαγοσώστης 
και/ή που να διέπει την πρόσληψη ναυαγοσωστών από τις Επαρχιακές 
Διοικήσεις δεν υπάρχει.

5. Η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού προβαίνει σε προσλήψεις ναυαγοσωστών με 
βάση αποκλειστικά, γνωμοδότηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ναυαγοσωστικής.

Οι υποψήφιοι.ναυαγοσώστες, απαιτείται είτε να είναι κάτοχοι τουλάχιστον του 
ασημένιου μεταλλίου ή ανώτερου διπλώματος, εκδιδόμενου ή επιβεβαιωμένου 
από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής, είτε, εφόσον κατέχουν 
οποιαδήποτε άλλα προσόντα, αυτά να πιστοποιούνται/επιβεβαιώνονται 
από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής, η οποία όμως δεν 
προκαθορίζει ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία κρίνονται τα προσόντα 
που θα πρέπει να πληροί ένας υποψήφιος που έτυχε εκπαίδευσης και κατέχει 
δίπλωμα από άλλη εταιρία και όχι από την εν λόγω Ομοσπονδία .

6. Δεν έχουν δοθεί οποιεσδήποτε οδηγίες ή, έστω, κατευθυντήριες αρχές, από 
πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, προς τις διάφορες Επαρχιακές Διοικήσεις, 
να ακολουθούν όμοια κριτήρια/προϋποθέσεις εργοδότησης ναυαγοσωστών. 
Ωστόσο, φαίνεται να ακολουθείται η ίδια περίπου πρακτική από όλες τις 
Επαρχιακές Διοικήσεις, δηλαδή (εκτός της παρουσίασης λευκού ποινικού 
μητρώου και δελτίου υγείας), σε περίπτωση κατοχής προσόντων, άλλων, από 
αυτά για τα οποία εκδίδει πιστοποιητικά η Κυπριακή Ομοσπονδία, αυτά να 
πρέπει να πιστοποιούνται από την τελευταία ,χωρίς να γνωρίζει κανείς τι 
ακριβώς λαμβάνεται υπόψη .

7. Αποτελεί άποψη του Επάρχου Λεμεσού, η οποία εκφράζεται στην προς το 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών στην επιστολή του, που μου 
κοινοποιήθηκε (παρ. 2 πιο πάνω), ότι θα πρέπει να τροχοδομηθούν 
διαδικασίες για κατάρτιση σχετικής πρότασης νόμου, η οποία να 
περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που διέπουν την εργοδότηση ναυαγοσωστών, 
τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικό, ώστε να 
επιτυγχάνεται ομοιόμορφη μεταχείριση των υποψηφίων, σε περίπτωση που 
ως αρμόδια αρχή, για την πρόσληψη ναυαγοσωστών, θα οριστεί ο οικείος 
Έπαρχος.
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8. Σύμφωνα με όσα επίσης αναφέρονται στην αμέσως πιο πάνω αναφερόμενη 
επιστολή του Επαρχου Λεμεσού ο ίδιος δήλωσε πως:

«το Γραφείο μου εξέτασε με κάθε λεπτομέρεια και προσοχή τα όσα 
υποβλήθηκαν από το Διευθυντή της εν λόγω εταιρείας ( παράπονού μενης 
εταιρείας), τη δεδομένη χρονική περίοδο του συμβάντος, πλην όμως λόγω της 
πληροφόρησης που είχε από την Κυπριακή Ομοσπονδία ως το μόνο έγκυρο 
γνωμοδοτικό Όργανο που υπήρχε τον ουσιαστικό χρόνο, ήταν αναγκασμένο 
να ακολουθήσει την συγκεκριμένη γνωμοδότηση....(αυτή δηλ. της 
Ομοσπονδίας που δεν επιβεβαίωνε ως προσοντούχο τον υποψήφιο για τη 
θέση ναυαγοσώστη ο οποίος έτυχε εκπαίδευσης από την παραπονούμενη 
εταιρεία). Σε περίπτωση που η εν λόγω εταιρεία έχει επιτύχει την αναγνώρισή 
της ως ναυαγοσωστική σχολή, το Γραφείο μου είναι έτοιμο να 
αναπροσαρμόσει από τώρα και το εξής οποιεσδήποτε αποφάσεις του στη 
βάση νέων δεδομένων».

4. Συμπεράσματα :

Η εξαγωγή συμπερασμάτων, σε σχέση με την παρούσα περίπτωση, έχει, ως 
έρεισμα την απάντηση του Επάρχου Λεμεσού προς το Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία μας έχει κοινοποιηθεί.

Απουσία Νομοθετικού πλαισίου

Όπως αναντίλεκτα προκύπτει, δεν υπάρχει νομοθεσία, που να διέπει το επάγγελμα 
του ναυαγοσώστη και την εργοδότηση ναυαγοσωστών.

Τούτου δοθέντος και ελλείψει ακόμα και οποιοσδήποτε παροχής κατεύθυνσης (εν 
είδει εγκυκλίων οδηγιών, για παράδειγμα) από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου, 
που να έχει καθολική και ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλες τις Επαρχιακές Διοικήσεις, η 
κάθε Επαρχιακή Διοίκηση είναι, ουσιαστικά, ελεύθερη να προβεί στην πρόσληψη 
ναυαγοσωστών, καθορίζοντας κατά το δοκούν τα απαιτούμενα προσόντα (ή και μη 
καθορίζοντας καθόλου προσόντα), τα οποία μπορεί και να διαφέρουν από τη μια 
Επαρχιακή Διοίκηση στην άλλη.

Επειδή οι παραλίες συνιστούν εθνικό πλούτο και η ασφάλεια σε αυτές, επιτυγχάνεται 
και από την εργοδότηση προσοντούχων ναυαγοσωστών, η προώθηση σχετικού 
νόμου είναι άκρως απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζονται με επάρκεια και διαφάνεια τα 
ελάχιστα κριτήρια και προϋποθέσεις που θα καθιστούν ένα υποψήφιο ναυαγοσώστη 
κατάλληλο για εργοδότηση.
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Η ανάγκη προώθησης, εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, πρότασης νόμου, 
που να διέπει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη και να καθορίζει τα προσόντα για 
πρόσληψη στη θέση αυτή είναι επιτακτική (όπως αναγνωρίζει και ο Έπαρχος 
Λεμεσού μέσα από την επιστολή του προς το Γενικό Διευθυντή του εν λόγυο 
Υπουργείου).

Ελλειψη Δέουσας Έρευνας - Αργή Αμεροληψίας

Όσον αφορά την περίπτωση της παραπονούμενης εταιρείας, αντιλαμβάνομαι την 
προσπάθεια της εμπλεκόμενης Επαρχιακής Διοίκησης, να διασφαλίσει εν τη 
απουσία νομοθεσίας, την πρόσληψη, στη θέση ναυαγοσώστη, προσώπων που να 
είναι προσοντούχα.

Μέσα όμως στα πλαίσια της δέουσας έρευνας που οφείλει να διενεργήσει, πριν τη 
λήψη απόφασης για πρόσληψη ή μη πρόσληψη συγκεκριμένου υποψηφίου, θα 
έπρεπε να περιλαμβάνει και την αναζήτηση της γνώμης ειδικών, ανεξάρτητων 
από τα μέλη της Ομοσπονδίας που δραστηριοποιείται στον ίδιο επαγγελματικό 
χώρο με την παραπονούμενη εταιρία ,ως προς το καθορισμό των προσόντων του 
κάθε υποψηφίου.

Αυτό, όμως, που σήμερα διενεργείται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις , δεν είναι η 
αναζήτησή της γνώμης ειδικών η οποία επιβάλλεται να είναι ανεξάρτητοι 
φορείς, αλλά η γνώμη ενός οργάνου, το οποίο δραστηριοποιείται στον ίδιο 
επαγγελματικό τομέα (εκπαίδευση ναυαγοσωστών) με την παραπονούμενη 
εταιρεία.

Το γεγονός αυτό από μόνο του θέτει σε αμφισβήτηση αφενός την αρχή της 
αμεροληψίας και αφετέρου, κατά ποσό αυτή η διαδικασία συνιστά επαρκή έρευνα 
υπό τις περιστάσεις.

Είναι προφανές ότι η παροχή δεσμευτικής/καθοριστικής φύσεως γνώμη της 
Ομοσπονδίας, για το κατά πόσον υποψήφιοι ναυαγοσώστες που δεν έχουν τύχει 
εκπαίδευσης από τη ίδια την Ομοσπονδία, μπορούν να προσληφθούν ή όχι από τον 
Έπαρχο καθιστά από μόνη της την υπάρχουσα κατάσταση προβληματική καθότι 
αντίκειται στις πιο πάνω θεμελιώδεις αρχές του Διοικητικού Δικαίου ή,τοι την αρχή 
της αμεροληψίας από την Ομοσπονδία και την έλλειψη δέουσας έρευνας από την 
Επαρχιακή Διοίκηση, εφόσον η τελευταία στηρίζεται μόνο και αποκλειστικά στην μη 
ανεξάρτητη γνώμη του -ανταγωνιστικού, ως προς την παραπονούμενη εταιρεία, 
Οργανισμού.
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Απουσία Κριτηρίων και Νουοθετικιχ Εξουσιοδότησης

Είναι πρόδηλο ότι ο Έπαρχος ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών στηρίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στην «γνώμη» της Ομοσπονδίας χωρίς να προβαίνει ο ίδιος 
σε περαιτέρω έρευνα ως όφειλε ,εφόσον είναι το όργανο που έχει την αποφασιστική 
αρμοδιότητα .

Η εγκυρότητα όμως των γνωμοδοτήσεών της (Ομοσπονδίας) τίθεται εν αμφιβάλω, 
αφ’ ης στιγμής ανταγωνίζεται επαγγελματικά την οποιαδήποτε εταιρεία ή φυσικό 
πρόσωπο, για τα οποία καλείται να γνωμοδοτήσει.

Η διαδικασία προσλήψεως ναυαγοσωστών είναι ανατεθειμένη στις Επαρχιακές 
Διοικήσεις.

Οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνονται από τις ίδιες τις 
Επαρχιακές Διοικήσεις, για τις οποίες θα πρέπει να τηρούνται οι γενικές αρχές του 
διοικητικού δικαίου, που αφορούν την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων, όπως η 
δέουσα έρευνα, να είναι το αποτέλεσμα ορθής και δίκαιης κρίσης και να είναι 
επαρκώς αιτιολογημένες.

Η ορθή και δίκαιη κρίση κάθε άλλο παρά διασφαλίζεται, στην περίπτωση που, για το 
σχηματισμό της, όχι απλώς λαμβάνεται υπόψη, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στη 
σχετική γνώμη ενός προσώπου που, βρίσκεται σε θέση ανταγωνιστή με τον 
εκάστοτε υποψήφιο, φέρνοντας στην επιφάνεια τρία βασικά ζητήματα:

1. Δίνεται μια γνώμη η οποία δεν στηρίζεται πάνω σε αντικειμενικά κριτήρια και 
προϋποθέσεις ,οι οποίες να είναι γνωστές εκ των προτέρων σε υποψήφια 
εταιρία που θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί στην τομέα της ναυαγοσωστικής ,και 
εφόσον δεν υπάρχει νομοθεσία ή κανονισμός και/η κατευθυντήριες γραμμές 
που να διέπουν την διαδικασία ως προς τον σχηματισμό αυτής της «γνώμης», 
αυτή φαίνεται να δημιουργείται εκτός πλαισίου και κατά το δοκούν.

2. Η Ομοσπονδία προβαίνει σε αυτή την «πιστοποίηση» χωρίς να της έχει 
εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα από οποιοδήποτε Νόμο ή Αρχή /Οργανο και 
τέλος,

3. Η ίδια η Ομοσπονδία εφόσον εκδίδει πιστοποιητικά ναυαγοσωστικής 
λειτουργεί ανταγωνιστικά έναντι οποιασδήποτε άλλης εταιρίας που δρα στον 
ίδιο χώρο, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η αρχή της αμεροληψίας όχι μόνο 
έναντι των ανταγωνιστών της που καλείται να πιστοποιήσει τα διπλώματα που 
εκδίδουν , αλλά και ως προς τις δικές τις πράξεις εφόσον καλείται να κρίνει και 
τα δικά της πεπραγμένα (διπλώματα).
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Όλα τα πιο πάνω οδηγούν στην άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για αποκατάσταση της 
τρωθείσας κατάστασης η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω έλλειψης νομοθετικού 
πλαισίου, έλλειψης δέουσας έρευνας και την απουσία ανεξάρτητης γνώμης ειδικού 
επί των θεμάτων ναυαγοσωστικής .

5. Συστάσεις -Εισηγήσεις

1. Ο Έπαρχος Λεμεσού καλείται, μέχρι την θεσμοθέτηση συγκεκριμένης 
διαδικασίας, να εγκαταλείψει την τακτική εξέτασης των αιτήσεων υποψηφίων 
ναυαγοσωστών, στη βάση μόνον της γνωμοδότησης της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής αλλά, οφείλει να αναζητά ανεξάρτητη γνώμη και 
από άλλο κατάλληλο φορέα, εντός ή εκτός Κύπρου, ο οποίος 
αποδεδειγμένα να μην έχει κανένα συμφέρον ή ενδιαφέρον επί του 
θέματος για το οποίο θα γνωμοδοτήσει.

2. Ο Έπαρχος καλείται να τροχοδρομήσει την δημιουργία νομοθετικού πλαισίου 
όπου θα καταγράφονται με τρόπο διάφανο τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος ναυαγοσωστικής.

3. Να ανατεθεί η πιστοποίηση των διπλωμάτων ναυαγοσωστικής σε Ανεξάρτητο 
και Αμερόληπτο Όργανο ,το οποίο θα κρίνει και θα πιστοποιεί κατά ποσό 
πληρούνται τα θεσμοθετημένα κριτήρια, πριν την υποβολή μιας αίτησης 
εργοδότησης ναυαγοσώστη, η οποία πιθανόν να εξετάζεται από Επαρχιακή 
Διοίκηση αν και εφόσον το Υπουργείο Εσωτερικών την καθορίσει ως το αρμόδιο 
όργανο .

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Έπαρχο Λεμεσού για τις δικές του ενέργειες 
ως ανωτέρω, ενώ αντίγραφο κοινοποιείται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών προς ενημέρωση του και συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών ως 
προς την υλοποίηση των εισηγήσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση.

Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


