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Α. Παράπονο 

 

Η κ. Μ. Α. από την Πάφο, υπέβαλε στο Γραφείο μου  παράπονο, το οποίο στρέφεται 

κατά του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Το παράπονο αφορά 

την καθυστέρηση που παρατηρείται στην γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της 

νεκροτομής που διενεργήθηκε στην ανήλικη της κόρης, Α. Χ., η οποία απεβίωσε 

αιφνιδίως την 20η Ιουλίου 2019.  

 

 

Β. Έρευνα/Διαπιστώσεις 

 

Στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης, με επιστολή Ανώτερου Λειτουργού του 

Γραφείου μου ημερ. 27 Απριλίου 2020, ζήτησα τα σχόλια και τις απόψεις του Γενικού 

Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Συγκεκριμένα, του 

ζήτησα όπως μου διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους δεν έχει καταστεί 

δυνατή η ολοκλήρωση της έκδοσης των αποτελεσμάτων της νεκροτομής για 

διαπίστωση των αιτιών του θανάτου της κόρης της παραπονούμενης και όπως 

προσδιορίσει το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτά αναμένεται να της δοθούν.  

 

Έλαβα απάντηση από τον Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Δρα Σ. Σ.1.   

 

Στην επιστολή του, ο Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας με ενημέρωσε ότι η 

συγκεκριμένη υπόθεση είχε πάρει προτεραιότητα έναντι άλλων υποθέσεων που ήταν 

παλαιότερες και ότι, όταν ολοκληρωθεί η διερεύνησή της, η ιατροδικαστική έκθεση 

θα παραδοθεί στην αστυνομία.  

 

Όπως με ενημέρωσε ο Δρ. Σ. στην ίδια επιστολή του, « … έγιναν όλες οι απαραίτητες 

διαδικασίες για ολοκλήρωση των ιστολογικών δειγμάτων σε ιδιωτικό εργαστήριο της 

Κύπρου, καθώς το Κρατικό εργαστήριο Παθολογοανατομίας, δεν διενεργεί εξετάσεις 

σε ιατροδικαστικά περιστατικά, γεγονός που προκαλεί καθυστέρηση λόγω των 

αυξημένων περιστατικών και διεργασιών».  

 

Επισημαίνεται ότι σε πρόσφατη επικοινωνία που είχε αρμόδια Λειτουργός του 

Γραφείου μου με συγγενικό πρόσωπο της παραπονούμενης, ενημερώθηκε ότι η 

 
1 Απαντητική επιστολή με ημερ. 13 Μαΐου 2020. 
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οικογένεια δεν είχε ακόμα τύχει οποιασδήποτε ενημέρωσης από την αρμόδια 

υπηρεσία, αναφορικά με τα αποτελέσματα της νεκροτομής.  

 

Ενημερώθηκε, επίσης, ότι σε σχετική αίτηση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Υγείας 

περί τον Ιούλιο του 2020, αναφορικά με την έκδοση Έκθεσης Ιατροδικαστή, η 

παραπονούμενη δεν είχε λάβει ακόμη οποιαδήποτε απάντηση.  

 
 
 

Γ. Νομικό Πλαίσιο – Αρχές Διοικητικού Δικαίου  

 

Για την προστασία του πολίτη από την καθυστέρηση που παρατηρείται από τη 

δημόσια διοίκηση, κάθε αρμόδια αρχή δεσμεύεται από τον κανόνα ότι πρέπει να 

ασκεί την αρμοδιότητα που της ανατέθηκε μέσα σε εύλογο χρόνο, ώστε η απόφαση 

της να είναι επίκαιρη σε σχέση με τα πραγματικά ή νομικά γεγονότα στα οποία 

αναφέρεται. Ο καθορισμός του εύλογου χρόνου εξαρτάται από τις εκάστοτε ειδικές 

συνθήκες2.  

 

Καθίσταται όμως αναντίλεκτο πως όταν ξεπερνά το εύλογα επιτρεπτό χρονικό 

διάστημα υπό τις περιστάσεις, αγγίζει την κακοδιοίκηση και καταπατά την χρηστή 

διοίκηση.  
 

 

Δ. Συμπεράσματα – Εισηγήσεις 

 

Το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τότε που η παραπονούμενη υπέβαλε το 

αίτημά της για να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της νεκροτομής που 

διενεργήθηκε υπερβαίνει τους 15 μήνες. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να κριθεί ως 

«εύλογο». Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και συνάμα 

τραγικό ζήτημα για μια οικογένεια, αυτό της αιτίας του αιφνίδιου θανάτου του 

ανήλικου παιδιού τους.  

 

Αντιλαμβάνομαι ότι η λύση που το Υπουργείο Υγείας έχει υιοθετήσει για 

αντιμετώπιση του προβλήματος της μη διενέργειας εξετάσεων σε ιατροδικαστικά 

περιστατικά από τα Κρατικά εργαστήρια, είναι η ανάθεσή τους στον ιδιωτικό τομέα. 

Ωστόσο, η καθυστέρηση που παρατηρείται, πιθανώς λόγω και του αυξημένου 

 
2 Άρθρο 10 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου 
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αριθμού των περιστατικών, δεν αφορά τον πολίτη και ούτε θα πρέπει, για το λόγο 

αυτό ο πολίτης να υποβάλλεται σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Οι καθυστερήσεις 

συνιστούν, ως γνωστό, χαρακτηριστικό στοιχείο κακοδιοίκησης.  

  

Υπό το φως των όσων επισημαίνονται πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διαδικασίες για 

ολοκλήρωση των ιστολογικών δειγμάτων σε ιδιωτικό εργαστήριο της Κύπρου έχουν 

ολοκληρωθεί, η Έκθεση υποβάλλεται στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού 

Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας με την εισήγηση, όπως, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω 

καθυστέρηση, μεριμνήσουν για την ενημέρωση της παραπονούμενης αναφορικά με 

τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τα αίτια του θανάτου της κόρης της.  

 

 

 

 

Μαρία Στυλιανού - Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  


