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Στην προετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης 2020, συνέβαλε το σύνολο του προσωπικού 
του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
 
Γενική Επιμέλεια: Κυριάκος Κυριάκου, Κατερίνα Καλλητσιώνη 

 
Συντακτική Ομάδα: Κυριάκος Κυριάκου, Κατερίνα Καλλητσιώνη 

 
Κείμενα:  Χατζηττοφή Ελένη, Μαρία Χριστοφόρου, 

Γιώργος Κακότας, Κώστας Ιωάννου, Δέσποινα 
Μέρτακκα, Νάσια Διονυσίου, Μελίνα 
Τριγγίδου, Έλενα Καρεκλά, Πανίκος 
Γιωργαλλλής, Νικόλας Κάιζερ, Αντωνία 
Κυριακίδου, Θεοδώρα Νάτση, Μαρία 
Δημητρίου, Γεωργιάνα Κυριάκου 

 
Επιμέλεια Κειμένων: 
 

Κυριάκος Κυριάκου, Κατερίνα Καλλητσιώνη 
 

Στατιστικά Στοιχεία: Χριστίνα Μιχαήλ 
 

Συντονισμός Έκδοσης: Κυριάκος Κυριάκου, Κατερίνα Καλλητσιώνη 
 

Σχεδιασμός-Σελιδοποίηση: Κυριάκος Κυριάκου, Κατερίνα Καλλητσιώνη 
 

Εκτύπωση: Κυβερνητικό Τυπογραφείο 
  

 
Επιτρέπεται η δωρεάν αναπαραγωγή του κειμένου αυτής της έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή ή 
μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι αναπαράγεται με τρόπο ακριβή και μη παραπλανητικό.  
 
Είναι απαραίτητη η αναφορά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Συνηγόρου του 
Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον τίτλο της έκδοσης.  
 
Σε περίπτωση που περιλαμβάνεται υλικό τρίτων, πρέπει να ζητηθεί η άδεια από τον αντίστοιχο 
κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.  
 
Για ερωτήματα σχετικά με την έκδοση παρακαλώ επικοινωνήστε στο ombudsman@ombudsman.gov.cy  
 
Η Ετήσια  Έκθεση του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 
2020 τυπώθηκε σε 700 αντίτυπα από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο και διατίθεται στην πλήρη 
της μορφή  στην ιστοσελίδα της του Γραφείου www.ombudsman.gov.cy   
 

 

© Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 

 Διαγόρου 2, 1097 Λευκωσία 
 

 (+357) 22405500, 22405501, 22405556 
 

 (+357) 22672881 
 

  www.ombudsman.gov.cy 
 

  Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman 
 

  @CYOmbudsman 

mailto:ombudsman@ombudsman.gov.cy
http://www.ombudsman.gov.cy/
file:///C:/Users/User/Desktop/2020/www.ombudsman.gov.cy
https://www.facebook.com/CyOmbudsman/
https://twitter.com/CYOmbudsman
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2. Εισαγωγικό Σημείωμα Επιτρόπου 
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 

 
 

Αναπόφευκτα το 2020 
είναι η χρονιά που 
σημάδεψε την 
ανθρωπότητα και μας 
έφερε αδιακρίτως 
αντιμέτωπους με ένα 
αόρατο εχθρό. 
 
 Από την μια πλευρά 
ο αγώνας για τη 
διαφύλαξη της 

δημόσιας υγείας ως θετική υποχρέωση της κάθε Πολιτείας και 
από την άλλη η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών από κάθε δυσανάλογο περιορισμό με σκοπό την 
αναχαίτιση της πανδημίας του COVID-19, αποτέλεσε και 
αποτελεί ένα αδιάκοπο αγώνα ο οποίος συνεχίζεται μέχρι και 
σήμερα σταθμίζοντας αέναα τα μέτρα προστασίας ως προς την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα τους μπροστά στα δεδομένα 
της κάθε ρύθμισης. 
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρωταρχικός μας μας στόχος, 
αποτέλεσε η προστασία και διαφύλαξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων των διαμενόντων στην επικράτεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και δη των ατόμων που ανήκουν στις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  
 
 
Συγκεκριμένα, το 2020 το Γραφείο μου ξεκίνησε σχετική 
ενημερωτική εκστρατεία αναφορικά με την πανδημία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι σχετικές παρεμβάσεις μας οι 
οποίες έλαβαν χώρα, συγκεντρώθηκαν και δημοσιεύτηκαν σε 
ειδική έκδοση στις 10 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα συμβολική ως 
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προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως η ημέρα  
κατά την οποία υιοθετήθηκε η Οικουμενική Διακήρυξη 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Γενική Συνέλευση του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1948. 
 
Όσο αφορά την πλειονότητα των παρεμβάσεων μας σε  σχέση με  
τα θέματα της πανδημίας, σημειώνεται η θετική ανταπόκριση 
της Πολιτείας προς υλοποίηση των συστάσεων και εισηγήσεών 
μας, προς ευθυγράμμιση των αποφάσεών της με τα διεθνή 
πρότυπα διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
θεμελιωδών ελευθεριών.  
 
Ενδεικτικά αναφέρω  ενέργειες των αρμοδίων Αρχών και μέτρα 
που έλαβαν για την  πλήρη συμμόρφωση με τις εισηγήσεις και 
συστάσεις μας, όπως τα μέτρα για αποσυμφόρηση των Κεντρικών 
Φυλακών, τις ρυθμίσεις που έγιναν σε συμμόρφωση  με την 
εισήγηση μας για το δικαίωμα του πατέρα να είναι παρών κατά 
τη διάρκεια του τοκετού, καθώς η ανάκληση  της απόφασης του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για υποχρεωτική χρήση 
προστατευτικής μάσκας απ’ όλα τα παιδιά με το επανάνοιγμα 
των σχολείων. 
 
Ιδιαίτερη έμφαση κατά το 2020 δόθηκε επίσης και στις 
συνθήκες διαβίωσης στο Προσωρινό Κέντρο Υποδοχής και 
Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, και 
Κοφίνου όπου πραγματοποιήθηκε σειρά επιτόπιων επισκέψεων 
για τον έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης όλων των διαμενόντων, 
κατά την εφαρμογή των ληφθέντων μέτρων για αποφυγή της 
εξάπλωσης του ιού COVID-19. 
 
Παρέμβαση σταθμός  κατά το 2020, αποτέλεσε η υποβολή έκθεσης   
για την μετακίνηση και παύση της λειτουργίας μονάδων 
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος πλησίον οικιστικής 
περιοχής, οι οποίες  περιορίζουν  την  απόλαυση των 
δικαιωμάτων στη ζωή και την υγεία και ιδιαίτερα του 
δικαιώματος διαβίωσης σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, 
τόσο των περίοικων όσο και των μαθητών και εργαζομένων 
παρακείμενου σχολείο. Επί τούτου, η Πολιτεία αποφάσισε τη 
λήψη συγκεκριμένων μέτρων όπως η μετακίνηση των οχληρών 
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μονάδων σε άλλη περιοχή, απόφαση η οποία δεν έχει όμως ακόμη 
υλοποιηθεί.  
 
Στο περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει το υψηλό ποσοστό ικανοποιήσεων των 
παραπονουμένων στα δίκαια αιτήματα τους  τόσο σε ατομικό 
όσο και σε συστημικό επίπεδο μετά από τις τεκμηριωμένες 
παρεμβάσεις και εισηγήσεις του Γραφείου, είτε μέσα από 
εκθέσεις είτε μέσα από τελικές επιστολές ,είτε μέσα από 
εισηγήσεις που ακολουθούσαν το εργαλείο της διαμεσολάβησης. 
 
Ως φορέας του θεσμού Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (NHRI), ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης 
των Διακρίσεων, ως Μηχανισμός Παρακολούθησης εφαρμογής  της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για Άτομα με Αναπηρία ,ως Μηχανισμός 
Πρόληψης των Βασανιστηρίων και τέλος ως Μηχανισμός  
Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων 
Μεταναστών ,για μια ακόμη χρονιά ενώσαμε  με το προσωπικό 
του Γραφείου τις δυνάμεις μας για να είμαστε δίπλα σε κάθε 
πολίτη, σε κάθε άνθρωπο σε κάθε διοικούμενο και συνεχίζουμε 
ακάθεκτα για κάθε επόμενο έτος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 
 
Επίτροπος Διοικήσεως 
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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3. Νομικο Πλαίσιο Λειτουργίας 
   Αρμοδιότητες        
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3. Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας 
 
 

  Βασικός Κορμός 
 
 
O Θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων εισήχθη στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1991, οπότε 
και τέθηκε σε ισχύ ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμος 
[Ν.3(Ι)/1991], με τον οποίο καθορίστηκαν και οριοθετήθηκαν 
οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως, ως Ανεξάρτητου 
Αξιωματούχου και εξωδικαστικού μηχανισμού ελέγχου της 
διοίκησης.  
 
Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο κατέστησε τον Επίτροπο 
θεματοφύλακα του Κράτους Δικαίου και των δικαιωμάτων όλων 
των προσώπων. Τον επιφόρτισε, δε, με το έργο της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της τήρησης της νομιμότητας και 
της καταπολέμησης της κακοδιοίκησης.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων 
του Επιτρόπου αποτελεί η υποβολή παραπόνου από πρόσωπο, το 
οποίο επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά από την ενέργεια 
εναντίον της οποίας στρέφεται. Παράλληλα, είναι δυνατή η 
διενέργεια έρευνας μετά από εντολή του Υπουργικού 
Συμβουλίου.  
  
Με τον Νόμο Ν.1(Ι)/2000, ωστόσο, αναγνωρίστηκε στον Επίτροπο 
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η 
δυνατότητα και αυτεπάγγελτης παρέμβασης, κατά την κρίση του, 
σε υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος, επιφέροντας με την 
αναγνώριση αυτή, ουσιαστική επέκταση του ρόλου του.   
  
Με βάση τους περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμους, ο Επίτροπος 
είναι αρμόδιος για διαφορές του που προκύπτουν μεταξύ του 
διοικούμενου, του πολίτη και κάθε προσώπου, με διάφορες  
Υπηρεσίες, στην έννοια των οποίων υπάγονται:  
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 Τα Υπουργεία και τα υπαγόμενα σε αυτά Τμήματα και 
Υπηρεσίες  

 

 Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
 

 Η Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία  
 

 Η Αστυνομία και η Εθνική Φρουρά  
 

 Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  
 
Ο Επίτροπος δεν είναι αρμόδιος:  
  

 Για ενέργειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, του 
Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργού για θέματα γενικής 
κυβερνητικής πολιτικής, της Βουλής των Αντιπροσώπων 
και των Δικαστηρίων.  

 

 Για ενέργειες που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλου κράτους ή διεθνούς 
οργανισμού ή για ενέργειες στους τομείς της άμυνας, 
της ασφάλειας ή της εξωτερικής πολιτικής της 
Δημοκρατίας.  

 

 Για ενέργειες που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων ή που 
εξετάζονται στο πλαίσιο ιεραρχικής προσφυγής από 
διοικητικές Αρχές.  

  
Επίσης, ο Επίτροπος δεν εξετάζει παράπονα τα οποία:  
  

 Δεν υποβλήθηκαν εντός 12 μηνών, αφότου ο 
παραπονούμενος έλαβε γνώση των ενεργειών εναντίον των 
οποίων προσφεύγει.  

 

 Είναι ανώνυμα.  
 

 Είναι γενικά και αόριστα ή δεν συντρέχει προσωπικό 
έννομο συμφέρον του προσώπου που τα υποβάλλει.  

  
Η διερεύνηση ενός παραπόνου ξεκινά από την ενυπόγραφη, κατά 
κανόνα, υποβολή του, η οποία γίνεται από το άμεσα 
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ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων ή 
από αντιπρόσωπο των πιο πάνω. Τα παράπονα μπορούν να 
υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ταχυδρομικώς, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω τηλεομοιότυπου ή με τη 
συμπλήρωση του ειδικού έντυπου που υπάρχει στην ιστοσελίδα 
του Γραφείου και από τηλέφωνο, όταν αφορά εξαιρετικά επείγον 
θέμα.  
 
Περαιτέρω και για σκοπούς διευκόλυνσης της προσβασιμότητας 
των πολιτών στο Γραφείο του Επιτρόπου, ιδίως από το 2020 
και εντεύθεν που επιβλήθηκαν περιορισμοί ένεκα της πανδημίας 
του ιού COVID-19, καθιερωθεί η υποβολή παραπόνων στο Γραφείο 
του Επιτρόπου και μέσω των λογαριασμών του Γραφείου στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (facebook & twitter).   
  
Όλα τα υποβληθέντα παράπονα πρέπει να περιλαμβάνουν τα 
στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του προσώπου που τα 
υποβάλλει και ακριβή περιγραφή του προβλήματος, του 
αιτήματος και της εμπλεκόμενης δημόσιας Υπηρεσίας και να 
συνοδεύονται από οποιαδήποτε πληροφοριακά ή αποδεικτικά  
στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στη στοιχειοθέτηση των 
προβαλλόμενων ισχυρισμών.  
  
Στο πλαίσιο της διερεύνησης του παραπόνου, το παράπονο 
ανατίθεται σε ένα από τους εξής θεματικούς κύκλους:  
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Με συνοπτικό σημείωμα, ο Επίτροπος ενημερώνει το Υπουργικό 
Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εκθέσεις 
του.  
 
Οι εκθέσεις συζητούνται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου 
και συχνά ενώπιον των αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτρόπων, 
όπου οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν για 
τα μέτρα τα οποία θα λάβουν, ώστε να υλοποιήσουν τις 
εισηγήσεις του Επιτρόπου.   
  
Στις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών παρευρίσκεται 
ο ίδιος ο Επίτροπος ή/και Λειτουργός/οι του Γραφείου του, 
για σκοπούς ανάπτυξης και ανάλυσης των ευρημάτων και των 
θέσεων του Επιτρόπου.  
  
Επίσης, κάθε χρόνο, ο Επίτροπος επιδίδει την Ετήσια Έκθεση 
απολογισμού του έργου του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
τον Πρόεδρο της Βουλής, κοινοποιώντας την συνάμα στο 
Υπουργικό Συμβούλιο.  
  
Για λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο υποβολής παραπόνων ή για 
θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το 
Γραφείο ή να το επισκέπτονται και να συνομιλούν με τον 
επιφορτισμένο με αυτό το καθήκον Λειτουργό του Γραφείου.  
 
 

 Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 
 
 
Το 2004 και για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας 
με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ, τέθηκαν 
σε εφαρμογή τόσο ο περί της Καταπολέμησης των Φυλετικών και 
Ορισμένων άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος [Ν.42(Ι)/2004] 
και ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία 
Νόμος (Ν. 58(Ι)/2004), αντίστοιχα.   
  
Με τις εν λόγω νομοθεσίες ανατέθηκε στον Επίτροπο Διοικήσεως 
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η αρμοδιότητα να 
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ενεργεί ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 
(Equality Body).  
  
Ειδικότερα, ο Επίτροπος, ως Φορέας Ισότητας και 
Καταπολέμησης των Διακρίσεων, έχει, βάσει του Νόμου Ν. 
42(Ι)/2004, αρμοδιότητα διερεύνησης ατομικών καταγγελιών 
για ύπαρξη διακρίσεων, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα δραστηριοτήτων, για λόγους που σχετίζονται 
με τη φυλή, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, την κοινότητα, 
την γλώσσα, το χρώμα, την ηλικία, την αναπηρία, τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή 
άλλες πεποιθήσεις και το φύλο.   
  
Με βάση δε τον Νόμο Ν. 42(Ι)/2004, η δράση του Επιτρόπου ως 
Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, εκτείνεται 
και στον τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και της 
επαγγελματικής κατάρτισης.  
  
Πέραν των εν λόγω Νόμων, οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου ως 
Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 
καθορίζονται, επίσης, από:  
  

 τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο (Ν. 
205(Ι)/2002)   

 
 τον περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την 

Εργασία Νόμο (Ν. 58(Ι)/2004)   
 

 τον περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για 
την ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμο (Ν. 
177(Ι)/2002)  

 
 τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών 

(Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες) Νόμο (Ν. 18(Ι)/2008)  
  
Βάσει της οικείας νομοθεσίας, το πεδίο δράσης του Επιτρόπου, 
ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, 
εκτείνεται και καλύπτει τους τομείς της κοινωνικής 
προστασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικών παροχών, 
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υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, και πρόσβασης σε 
αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, της 
απασχόλησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.  
  
Ο Επίτροπος, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των 
Διακρίσεων έχει, επίσης, θεσμικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες 
που καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων, 
προληπτικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.   
  
Ανάμεσα σε αυτές τις δυνατότητες δράσης περιλαμβάνονται η 
προαγωγή των αρχών της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων, 
η λήψη μέτρων για την πρακτική εφαρμογή των νομοθετικών 
προνοιών που παρέχουν προστασία από μεταχείριση, η οποία 
συνιστά απαγορευμένη διάκριση, η επιβολή μέτρων κυρωτικού 
χαρακτήρα (συστάσεις, πρόστιμα, ή διατάγματα) σε 
περιπτώσεις που διαπιστώνεται απαγορευμένη από το νόμο 
διάκριση, η σύνταξη Κωδίκων Πρακτικής για θέματα διακρίσεων, 
η διεξαγωγή ερευνών και στατιστικών μελετών για θέματα 
διακρίσεων και η εξέταση θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, 
αναφορικά με τις διακρίσεις, είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά 
από αίτημα προσώπων ή οργανώσεων.  
  
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου, ως Φορέα Ισότητας 
και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, βάσει των προαναφερθεισών 
νομοθεσιών, είναι, επίσης, η διερεύνηση, με εξωδικαστικής 
φύσης διαδικασίες, καταγγελιών ατόμων που πιστεύουν ότι 
έχουν τύχει δυσμενούς μεταχείρισης στην απασχόληση ή στην 
εργασία, στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, για λόγους που 
σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική τους καταγωγή, τη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις τους, την ηλικία, την αναπηρία, 
το σεξουαλικό προσανατολισμό ή το φύλο τους, ως επίσης και 
καταγγελιών εργαζομένων, για διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης, 
γαλουχίας ή μητρότητας.   
  
Περαιτέρω, η αρμοδιότητα του Επιτρόπου ως Φορέα Ισότητας 
και Καταπολέμησης των Διακρίσεων εκτείνεται και στη 
διερεύνηση καταγγελιών, σε σχέση με διακρίσεις λόγω φύλου 
στον τομέα της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και της 
παροχής αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και των 
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χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στο δημόσιο τομέα.  
  
Σημαντική παράμετρος κατά τη διερεύνηση καταγγελιών από τον 
Επίτροπο, ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των 
Διακρίσεων, είναι η αρχή της αντιστροφής του βάρους της 
απόδειξης.   
  
Μετά δηλαδή, της επαρκούς στοιχειοθετημένης καταγγελίας για 
πιθανή απαγορευμένη διάκριση, το καταγγελλόμενο πρόσωπο 
καλείται να αποδείξει ότι δεν έχει προβεί στην απαγορευμένη 
διάκριση για την οποία έχει καταγγελθεί. Εάν διαπιστωθεί 
ότι η εν λόγω καταγγελία είναι βάσιμη, ο Επίτροπος 
Διοικήσεως, ως Φορέας Ισότητας, δύναται να επιβάλει πρόστιμο 
στο καταγγελλόμενο πρόσωπο ή/και κατόπιν σχετικών 
διαβουλεύσεων, να προβεί σε σύσταση προς το πρόσωπο αυτό, η 
οποία είναι δεσμευτικού χαρακτήρα.   
  
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που διαπιστωθεί, σε οποιοδήποτε 
σχέδιο υπηρεσίας, Νόμο, Κανονισμό ή άλλο νομοθέτημα ότι 
υπάρχει ή πρόκειται να εφαρμοστεί οποιαδήποτε διάταξη, όρος 
ή κριτήριο που αποτελεί ή συνιστά απαγορευμένη διάκριση, ο 
Επίτροπος υποβάλλει σχετική για το συγκεκριμένο θέμα Έκθεση 
στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.   
  
Πέραν των προαναφερθέντων, δηλαδή, τη διερεύνηση 
καταγγελιών, η Επίτροπος, ως Φορέας Ισότητας και 
Καταπολέμησης των Διακρίσεων, έχει την ευχέρεια και εξουσία:  
  

 Αυτεπάγγελτης εξέτασης θεμάτων που αφορούν 
απαγορευμένες διακρίσεις.  

 

 Παροχής συμβουλών σε σχέση με θέματα διακρίσεων και 
την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.  

 

 Έκδοσης και δημοσίευσης διαταγμάτων στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας όταν διαπιστώνεται 
απαγορευμένη διάκριση, στα οποία ορίζεται η διάκριση 
και τίθεται προθεσμία τερματισμού της κατά τον 
καθορισμένο στα διατάγματα τρόπο.  
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 Λήψης μέτρων για την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας 
που απαγορεύει τις διακρίσεις.  

 

 Εξέτασης, κατόπιν γραπτών αιτημάτων από το δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα, κατά πόσον οι υφιστάμενες διατάξεις, 
κριτήρια ή πρακτικές που τηρούν δυνατόν να συνιστούν 
απαγορευμένη με νόμο διάκριση.  

 

 Διεξαγωγή ερευνών και στατιστικών μελετών σε σχέση με 
διακρίσεις και δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους.  

 
 

  Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων 
 
 
Κατά το 2009, οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου ενδυναμώθηκαν 
ακόμη περισσότερο, με την επιλογή του ως του Εθνικού Φορέα 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων.  
 
Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Δημοκρατία, πέραν της κύρωσης της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των 
Βασανιστηρίων κύρωσε και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο με τον 
Νόμο Ν. 2(ΙΙΙ)/2009, της 27ης Μαρτίου 2009. Σκοπός του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου ήταν η δημιουργία ενός συστήματος 
τακτικών επισκέψεων, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, σε 
χώρους στέρησης ή περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας, με 
κύρια επιδίωξη την πρόληψη των βασανιστηρίων.  
  
Σε διεθνές επίπεδο, δημιουργήθηκε δεκαμελής Υποεπιτροπή για 
την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, στην οποία τα κράτη μέλη 
οφείλουν να επιτρέπουν τη διενέργεια επισκέψεων σε χώρους 
στέρησης της ελευθερίας και να παρέχουν κάθε απαραίτητη 
πληροφορία, ενώ από πλευράς της, η Υποεπιτροπή έχει το 
καθήκον να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τους εθνικούς 
μηχανισμούς πρόληψης.  
  
Σε εθνικό επίπεδο, συστάθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης 
των Βασανιστηρίων, ο οποίος ανατέθηκε στο πρόσωπο του 
Επιτρόπου Διοικήσεως,  λόγω της ανεξαρτησίας του Θεσμού.  
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Ειδικότερα, βάσει του Νόμου Ν. 2(ΙΙΙ)/2009:  
  

 Ο Επίτροπος Διοικήσεως ορίζεται ως το εθνικό Σώμα 
επισκέψεων και εξουσιοδοτείται να επισκέπτεται 
ελεύθερα, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, τους χώρους 
κράτησης, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης ή και χωρίς,  με 
σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των προνοιών της 
Σύμβασης. Κατά τις επισκέψεις του, ο Επίτροπος 
δικαιούται να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους 
χώρους και τις εγκαταστάσεις κάθε τόπου κράτησης και 
να έχει εμπιστευτικές κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις με 
οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει σκόπιμο.  

 

 Οι αρμόδιες Αρχές του κράτους υποχρεούνται να 
παραχωρούν στον Επίτροπο τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο Πρωτόκολλο.  

 

 Ο Επίτροπος Διοικήσεως μπορεί να υποβάλλει, προς κάθε 
υπεύθυνη για χώρο κράτησης Αρχή, συστάσεις και 
εκθέσεις, ενώ ακολούθως η αρμόδια Αρχή οφείλει να 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που πήρε στη βάση 
της έκθεσης ή των συστάσεων που της υποβλήθηκαν.  

 

 Ο Επίτροπος Διοικήσεως εξουσιοδοτείται να υποβάλλει 
εισηγήσεις για βελτίωση της νομοθεσίας και να εκφράζει 
απόψεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την εξέταση 
σχετικών νομοσχεδίων.  

 

 Ο Επίτροπος Διοικήσεως οφείλει να θέτει υπόψη του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Ανεξάρτητης 
Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της 
Αστυνομίας, οποιουσδήποτε ισχυρισμούς κρατουμένων για 
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 

 Προβλέπεται ότι ο Επίτροπος διαθέτει το απαραίτητο 
προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Επιτρόπου 
Διοικήσεως Νόμων  ή και οποιοδήποτε πρόσθετο 
προσωπικό. Τα προσόντα και οι όροι υπηρεσίας των 
λειτουργών καθορίζονται σε Κανονισμούς που εγκρίνονται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.  
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Το 2020 κατόπιν πρωτοβουλίας και προσπαθειών του  Επιτρόπου 
για ευθυγράμμιση με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Πρόληψης 
των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), η Βουλή 
των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Νόμο Ν. 3(ΙΙΙ)/2020 με τον οποίο 
τροποποιήθηκε ο Ν. 2(ΙΙΙ)/2009 και ο Επίτροπος δύναται πλέον 
να διεξάγει επισκέψεις ελεύθερα, ανεμπόδιστα και 
απροειδοποίητα σε οποιοδήποτε τόπο ή τόπους κράτησης της 
δικής του επιλογής. 
 
 

  Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 
 
Από το 2011, με την υιοθέτηση του τροποιητικού Νόμου Ν. 
58(Ι)/2011, ο Επίτροπος δραστηριοποιείται και ως Εθνική Αρχή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με γενικότερη αρμοδιότητα την 
προώθηση, την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην κυπριακή κοινωνία και τον σεβασμό τους από 
τις αρχές τις πολιτείας.  
  
Συγκεκριμένα, με την υπό αναφορά τροποποίηση ο Επίτροπος 
Διοικήσεως μετονομάστηκε σε Επίτροπο Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του παραχωρούνται οι 
ακόλουθες εξουσίες:   
  

 Να εξετάζει αυτεπάγγελτα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και να ετοιμάζει σχετικές με τα θέματα αυτά εκθέσεις 
με απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις.  

 

 Να ετοιμάζει αυτεπάγγελτα εκθέσεις με απόψεις, 
εισηγήσεις και προτάσεις σε περίπτωση που, κατά τη 
διερεύνηση παραπόνου για παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, διαπιστώνει ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη.  

 

 Για τους πιο πάνω σκοπούς, να έχει επαφές και 
διαβουλεύσεις με μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, 
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα οργανωμένα 
σύνολα.  
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 Να παρίσταται σε συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις 
διεθνών οργανισμών ή εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να συνεργάζεται με αυτούς.  

  
Σημειώνεται ότι, µετά από σχετική αξιολόγηση το 2015, η 
αρμόδια διεθνής Υποεπιτροπή Διαπίστευσης, η οποία 
λειτουργεί υπό την αιγίδα και σε συνεργασία με το Γραφείο 
του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 
προχώρησε στην διαπίστευση του Επιτρόπου ως Εθνική Αρχή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο, σύμφωνα µε τις αρχές που 
ο ίδιος ο Οργανισµός έθεσε (γνωστές και ως Αρχές των 
Παρισίων).  
 
Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα  σηµαντική επειδή, για πρώτη 
φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δηµοκρατίας αναγνωρίζεται 
διεθνώς µία ανεξάρτητη εθνική αρχή µε αποκλειστική 
αρµοδιότητα την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στην 
Κύπρο.   
   
Στα πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων, ο Επίτροπος ετοιµάζει συχνά 
Εκθέσεις/Τοποθετήσεις µε τις θέσεις και τις εισηγήσεις του, 
για τη λήψη πρακτικών µέτρων ή την αλλαγή νοµοθεσιών, που 
να ενισχύουν, σε συστηµικό επίπεδο, το προστατευτικό πλαίσιο 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κύπρο.   
 
 

 Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και 
Παρακολούθησης  της  Σύμβασης  του  ΟΗΕ  για  τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες   ΤΩΝ   ΑΤΟΜΩΝ   
ΜΕ   ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

  
Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο κυρώθηκε από την Κυπριακή 
Δημοκρατία το 2011, με τον περί της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων 
(Κυρωτικός) Νόμο του 2011 [Ν. 8(ΙΙΙ)/2011].  
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Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της Σύμβασης που αφορά στον 
καθορισμό ενός ανεξάρτητου μηχανισμού στα κράτη μέλη για 
προαγωγή, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Σύμβασης, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφαση με αρ. 
73.519 ημερομηνίας 9 Μαΐου 2012, ανέθεσε στον Επίτροπο 
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως 
Ανεξάρτητο Μηχανισμό, τις αρμοδιότητες προώθησης, 
προστασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης.  
  
Ο Επίτροπος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος 
Μηχανισμός προβαίνει σε δράσεις/ενέργειες που σχετίζονται 
με την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση της 
Σύμβασης.  
  
Έχοντας τούτο υπόψη, οι δράσεις/ενέργειες αποσκοπούν στην 
ενημέρωση και διαφώτιση για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, στη διαμεσολάβηση για την πραγμάτωση των εν λόγω 
δικαιωμάτων και στην παρέμβαση με συστάσεις και εισηγήσεις 
σε σχέση με πολιτικές και νομοθετικά ή άλλα μέτρα που 
χρειάζονται για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του 
Κράτους που απορρέουν από τη Σύμβαση.  
  
Ενδεικτικά, οι ενέργειες/δράσεις του Επιτρόπου, ως 
Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και 
Παρακολούθησης της Σύμβασης, περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε 
άλλα, τα κάτωθι:  
  

 Διεξαγωγή ερευνών και συλλογή στοιχείων, με σκοπό την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών της Σύμβασης 
και την πλήρη και ισότιμη απόλαυση όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων με 
αναπηρίες.  

 

 Διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών από άτομα με 
αναπηρία ή αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με 
αναπηρίες, καθώς και αυτεπάγγελτη εξέταση περιπτώσεων 
παραβίασης των διατάξεων της Σύμβασης, διενέργεια 
διαβουλεύσεων στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας με 
τα εμπλεκόμενα μέρη και δυνατότητα επιβολής ποινών για 
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άνιση μεταχείριση και παραβίαση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρία.  

 

 Υποβολή εκθέσεων προς τις κρατικές υπηρεσίες και 
άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με συστάσεις και 
εισηγήσεις αναφορικά με την εκ μέρους τους εφαρμογή 
των προνοιών και διατάξεων της Σύμβασης.  

 

 Προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Παρακολούθηση της Σύμβασης, στην οποία συμμετέχουν 
άτομα με αναπηρίες και εκπρόσωποι των 
αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων και της Κυπριακής 
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΥ.Σ.Ο.Α.).  

 

 Συνεργασία με τον Συντονιστικό Μηχανισμό (Παγκύπριο 
Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρίες) και το Κεντρικό Σημείο 
(Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες) για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την υλοποίηση της Σύμβασης.  

 

 Διαφώτιση, ευαισθητοποίηση και προώθηση της προστασίας 
και πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρίες και της εφαρμογής της Σύμβασης, σε 
συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο.  

 

 Προς την κατεύθυνση της προώθησης και προστασίας των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, επιδιώχθηκε η 
στενή συνεργασία του Γραφείου με τις αντιπροσωπευτικές 
Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) για τον 
εντοπισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ 
και αφορούν στην παραβίαση των δικαιωμάτων τους, όπως 
αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση καθώς και η παρέμβαση 
του Γραφείου για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων.  

   
Τα κύρια εργαλεία του Γραφείου μας κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού 
Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του 
Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, συνιστούν, 
τόσο οι πρόνοιες της ίδιας της Σύμβασης, όσο και οι 
Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με την Πρώτη 
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Έκθεση της Κύπρου στον ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης, 
καθώς και τα Γενικά Σχόλια που κατά καιρούς έχει εκδώσει η 
Επιτροπή για την πληρέστερη ερμηνεία συγκεκριμένων άρθρων 
της Σύμβασης.  
  
Τα προαναφερθέντα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διερεύνηση των 
παραπόνων που υποβάλλονται αναφορικά με τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες, καθώς και στο πλαίσιο των αυτεπάγγελτων 
παρεμβάσεων του Επιτρόπου και της ευρύτερης δράσης του 
Γραφείου μας υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως 
Ανεξάρτητος Μηχανισμός.   
  
 

 Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης των 
Διαδικασιών Αναγκαστικών Επιστροφών   

  
 
Στα πλαίσια εναρμόνισης με το άρθρο 8(6) της Οδηγίας 
2008/115/ΕΚ και στη βάση του άρθρου 18Π(6) του Περί 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο 
με την απόφαση του με αρ. 74.333 και ημερομηνίας 4 
Δεκεμβρίου 2012, ανέθεσε στον Επίτροπο Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη σύσταση και λειτουργία 
ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της αναγκαστικής 
επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράτυπα 
στη χώρα.    
  
Η δράση του Μηχανισμού αρχίζει από τη στιγμή που ξεκινά η 
διαδικασία απομάκρυνσης του υπηκόου της τρίτης χώρας από 
την Κύπρο και λήγει με την αναχώρηση και επαναεισδοχή του 
στη χώρα καταγωγής του ή σε χώρα διέλευσης ή σε άλλη τρίτη 
χώρα στην οποία αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και 
γίνεται δεκτός.   
  
Ο Μηχανισμός επιδιώκει να παρακολουθεί όλα τα στάδια των 
διαδικασιών των αναγκαστικών επιστροφών που ακολουθούν οι 
Μεταναστευτικές Αρχές, ώστε να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, 
ο οποίος διασφαλίζει την εφαρμογή των κοινών κανόνων και 
διαδικασιών που προνοούνται τόσο στο Ενωσιακό Δίκαιο όσο 
και στην Εθνική νομοθεσία.    
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Σκοπός του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης των 
Αναγκαστικών Επιστροφών είναι η παρακολούθηση όλων των 
σταδίων που περιλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αναγκαστικής 
επιστροφής παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών έτσι ώστε να 
ασκείται ανεξάρτητος και αποτελεσματικός έλεγχος σε σχέση 
με τη νόμιμη και αξιοπρεπή μεταχείριση των υπό επιστροφή 
ατόμων, από τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας απομάκρυνσης 
μέχρι και την άφιξη τους, είτε πίσω στην πατρίδα τους, είτε 
στη χώρα που είναι έτοιμη να τους υποδεχθεί.  
 
Η παρακολούθηση των διαδικασιών αναγκαστικής επιστροφής 
δύναται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:   
  

 Από τη λήψη της απόφασης απομάκρυνσης μέχρι την έναρξη 
της διαδικασίας απομάκρυνσης από το χώρο κράτησης στο 
αεροδρόμιο.  

 
 Την παραλαβή του ατόμου από το χώρο κράτησης μέχρι την 

είσοδο του στο αεροπλάνο για αναχώρηση  
 

 Το ταξίδι με αεροπλάνο μέχρι την άφιξη και την υποδοχή 
στη χώρα προορισμού.  

 
Ο Μηχανισμός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες / εξουσίες:  
 

 Ενημερώνεται από τις μεταναστευτικές αρχές για κάθε 
διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής  πριν την μεταφορά 
του υπηκόου τρίτης χώρας σε αεροδρόμιο/λιμάνι για την 
αναχώρησή του από τη Δημοκρατία.    

 

 Έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει ελεύθερα 
ποιες επιχειρήσεις αναγκαστικής επιστροφής θα 
παρακολουθήσει.   

 

 Δύναται να έχει εμπιστευτικές συνεντεύξεις και 
επικοινωνία με τους υπηκόους τρίτης χώρας που 
υπόκεινται στη διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής σε 
οποιοδήποτε στάδιο κρίνεται απαραίτητο/σκόπιμο. Η 
αρμόδια αρχή υποχρεούται να εξασφαλίζει στο Μηχανισμό 
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επικοινωνία με οποιοδήποτε επιστρεφόμενο άτομο, όποτε 
ζητηθεί.  

 

 Ελέγχει τους χώρους όπου κρατούνται ή μπορούν να 
κρατούνται υπήκοοι τρίτης χώρας κατά τη διαδικασία της 
αναγκαστικής επιστροφής.  

 

 Παρατηρεί και καταγράφει τις συνθήκες, υπό τις οποίες 
πραγματοποιείται η διαδικασία επιστροφής χωρίς να έχει 
την εξουσία ανασταλτικής παρέμβασης τη στιγμή που η 
διαδικασία επιστροφής βρίσκεται σε εξέλιξη.  Κατ’ 
εξαίρεση, όμως, δύναται να παρέμβει με άμεσες 
προφορικές ή γραπτές συστάσεις προς τα μέλη της 
αρμόδιας αρχής, σε περιπτώσεις που παρατηρείται 
σοβαρή, κατά την κρίση του, παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των υπό επιστροφή ατόμων.   

 

 Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης της διαδικασίας 
κάθε αναγκαστικής επιστροφής, ετοιμάζει Έκθεση με 
παρατηρήσεις και, όπου κρίνεται σκόπιμο, υποβάλλει 
συστάσεις / εισηγήσεις.    

 Οι εισηγήσεις αν και δεν είναι δεσμευτικές, 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τις αρμόδιες αρχές ως 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη βελτίωση των πρακτικών 
σχετικά με τη διαδικασία της αναγκαστικής επιστροφής.   

 

 Συνοδεύεται, εάν το κρίνει απαραίτητο, από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, τους οποίους έχει 
επιλέξει, για να συνδράμουν στην καλύτερη 
παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής, όπου οι 
ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης το απαιτούν.  

  
Η λειτουργία του Μηχανισμού έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για 
τους άτυπους μετανάστες όσο και για τις αρχές που 
αναλαμβάνουν να εκτελέσουν το σχετικό διάταγμα.    
  

 Μειώνει τον κίνδυνο κακομεταχείρισης των μεταναστών 
από τις αστυνομικές ή άλλες εμπλεκόμενες αρχές, κατά 
τη διαδικασία απομάκρυνσης.  
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 Αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας των μεταναστών που θα 
απομακρυνθούν, μέσω της εξασφάλισης του σεβασμού των 
δικαιωμάτων τους από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.  

 

 Αυξάνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των αρχών που 
αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τις επιχειρήσεις 
απομάκρυνσης.  

 

 Υποβάλλει εισηγήσεις/συστάσεις και ανατροφοδοτεί τις 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες για βελτίωση των διαδικασιών 
εκτέλεσης των απομακρύνσεων.  

 

 Μειώνει και αποφορτίζει τις εντάσεις που δυνατόν να 
δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τέτοιων 
επιχειρήσεων.  

 

 Αναγνωρίζει και καταγράφει τυχόν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάρμοστων, απρεπών ή/και 
καταχρηστικών συμπεριφορών.   

 

 Υποβοηθάει στην μείωση των ανησυχιών των υπό επιστροφή 
ατόμων και την αύξηση της αποδοχής των αναγκαστικών 
επιστροφών ως θεσμικού μέτρου.  
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4. Αριθμητική & Στατιστική Αποτίμηση 
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   4. Αριθμητική & Στατιστική Αποτίμηση 
 

Εργασία που διεκπεραιώθηκε το 2020 
 

Ο συνολικός αριθμός των προς διεκπεραίωση παραπόνων κατά το 
2020 ανερχόταν σε 5.338, εκ των οποίων 2.551 παράπονα 
υποβλήθηκαν το 2020, 2.767 παράπονα εκκρεμούσαν από 
προηγούμενα έτη και για 20 διεκπεραιωθέντα παράπονα οι 
παραπονούμενοι/ες επανήλθαν.   
 

Από τα 5.338 προς διεκπεραίωση παράπονα, κατά τη διάρκεια 
του 2020, ολοκληρώθηκε η εξέταση 2.501 παραπόνων,  με το 
μηνιαίο μέσο όρο διεκπεραιωθέντων παραπόνων να ανέρχεται στα 
208 παράπονα. 
 

Το αποτέλεσμα της διερεύνησης των 2.501 παραπόνων που 
διεκπεραιώθηκαν κατά το έτος 2020, συμπεριλαμβανομένων 
Εκθέσεων της Επιτρόπου, είχε ως ακολούθως: 
 

Εκθέσεις/Αυτεπάγγελτες Έρευνες (146) 
Εκθέσεις Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης (10) 

 
156 

Εκθέσεις Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών 47 

Επίλυση Διαφοράς με Τελική Επιστολή / Παρέμβαση 229 

Καθοδήγηση/Παροχή Βοήθειας/Ικανοποίηση 1479 

Εκτός Αρμοδιότητας / Επιγενομένη Αναρμοδιότητα 600 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

2511 

 
 

Από τις 156 Εκθέσεις/Αυτεπάγγελτες Έρευνες της Επιτρόπου 
κατά το 2020, υπήρξε συμμόρφωση σε 66 εξ αυτών, δηλαδή το 
ποσοστό συμμόρφωσης ανήλθε στο 42.3%. 
 
Επιπρόσθετα, σε 629 περιπτώσεις υπήρξε συμμόρφωση κατόπιν 
παρέμβασης της Επιτρόπου, χωρίς να χρειαστεί ναυποβληθεί 
σχετική Έκθεση. 
 
600 παράπονα, αφού εξετάσθηκαν, διαπιστώθηκε ότι δεν 
ενέπιπταν στις αμροδιότητες της Επιτρόπου και ενημερώθηκαν 
σχετικά οι παραπονούμενοι/ες. 
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Συμμόρφωση 
(46.735%)

Μη συμμόρφωση 
(53.265%) 

Συνολικό ποσοστό συμμόρφωσης σε 
εκθέσεις/αυτεπάγγελτες έρευνες/παρεμβάσεις

Συμμόρφωση 
(42.3 %)

Μη συμμόρφωση 
(57.7%) 

Στατιστικά συμμορφώσεων στις 
εκθέσεις/αυτεπάγγελτες έρευνες

Συμμόρφωση 
(51.17%)Μη Συμμόρφωση 

(48.83%)

Στατιστικά συμμορφώσεων 
χωρίς υποβολή έκθεσης
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Λάρνακα 12%

Εξωτερικό 1%

Μέσω Διαδικτύου
20%

Λευκωσία 33%

Λεμεσός 21%

Πάφος 10%

Αμμόχωστος 3%

  
Παράπονα που υποβλήθηκαν κατά επαρχία 
 
 
Όπως φαίνεται στην πιο κάτω κυκλική γραφική παράσταση η 
πλειονότητα των υποβληθέντων παραπόνων προέρχονταν, όπως και κατά 
τα προηγούμενα έτη, από άτομα, εταιρείες η οργανωμένα σύνολα 
που είχαν διεύθυνση διαμονής ή έδρας τη Λευκωσία (33%). Τα 
ποσοστά των Επαρχιών παρέμειναν σχετικά σταθερά σε σύγκριση 
με τα προηγούμενα έτη.  Περαιτέρω, κατά το 2020 παρατηρήθηκε 
σημαντική αύξηση στα παράπονα που υποβλήθηκαν μέσω 
διαδικτύου (20%).   
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Θέματα Κτηματολογίου

Υγεία
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Φορολογικά

Είσοδος, Παραμονή & Δικαιώματα Αλλοδαπών

Θέματα Αστυνομίας

Ανάπτυξη Γης

Υπαλληλικές Σχέσεις

Κοινωνικές Παροχές

Κοινωνική Ασφάλιση

 
Ανάλυση παραπόνων ανά θέμα 
 
 
Μεγάλος παραμένει ο αριθμός παραπόνων με αντικείμενο την 
Κοινωνική Ασφάλιση, τα οποία σχετίζονται με την παροχή 
οικονομικής στήριξης στους εργαζομένους λόγω αναστολής εργασιών, 
συνεπεία της πανδημίας. Επίσης εξακολουθεί να παραμένει μεγάλος 
ο αριθμός παραπόνων για τις Κοινωνικές Παροχές  οι οποίες 
σχετίζονται με  την  παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
ή/και τα επιδόματα και χορηγίες.  
 
Μεγάλο ποσοστό παραπόνων αφορούν, επίσης, στις Υπαλληλικές 
Σχέσεις, που σχετίζονται, δηλαδή, με  παράπονα εκπαιδευτικών ή 
μελών του ωρομίσθιου προσωπικού  ή εργαζομένων σε φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ενώ σε υψηλό παραμένει το ποσοστό των παραπόνων 
που έχουν ως αντικείμενο την Ακίνητη Ιδιοκτησία. 
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Προσβασιμότητα Μέσων Μεταφοράς

Προσβασιμότητα στην Πληροφόρηση

Ισότητα - Μη Διάκριση - Στερεότυπα - Προκαταλήψεις

Ανεξάρτητη Διαβίωση, Ενσωμάτωση στην Κοινωνία

Προσωπική Ελευθερία

Υγεία, Φυσική Αποκατάσταση

Εργασία Επαγγελματική Κατάρτιση

Ορισμός / Αξιολόγηση Αναπηρίας

Προσβασιμότητα Κτιρίων

Εκπαίδευση (Αναπηρία)

Επαρκές Βιωτικό Επίπεδο

 
Μεγάλος παραμένει ο αριθμός παραπόνων τα οποία εξετάζονται υπό 
την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως Ανεξάρτητος Μηχανισμό Προώθησης 
Προστασίας και Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για Άτομα με Αναπηρία. 
 
Αναλυτικά η κατάσταση παραπόνων που σχετίζονται με τα άτομα με 
αναπηρίες και τα δικαιώματά τους, ως επίσης και εν γένει με την 
αναπηρία έχουν ως ακολούθως: 
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Η Επίτροπος, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων  
δέχεται καταγγελίες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με ισχυρισμούς 
για διακρίσεις λόγω φύλου, εκφοβισμό, παρενόχληση, διάκριση λόγω 
εθνικής καταγωγής κλπ. 
 
Αναλυτικά η κατάσταση παραπόνων/καταγγελιών ανά θέμα φαίνεται πιο 
κάτω: 
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Άνδρες 36 %

Γυναίκες 45%

Ομάδες Προσώπων 
14%

Άλλο 5 %

Ποιοι Υποβάλλουν Καταγγελίες

Δημόσιος Τομέας 
72%

Ιδιωτικός Τομέας 
28%

Καταγγελίες 
κατά Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα
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5. Απολογισμός Έργου 
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α. Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  
& Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

 
 

  Εισαγωγή 
 
 
Η προωθ́ηση και η προστασιά των Ανθρωπιν́ων Δικαιωματ́ων 
γενικοτ́ερα, ως διευρυμεν́η πλεόν αρμοδιοτ́ητα, ανατεθ́ηκε στον 
Επιτ́ροπο το 2011. 
 
Με τον Νόμο  Ν. 58(Ι)/2011, τροποποιήθηκε ο περί Επιτρόπου 
Διοικήσεως Νόμος και δόθηκαν στον Επίτροπο Διοικήσεως 
διευρυμένες αρμοδιότητες για την προώθηση και προστασία των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γεγονός που οδήγησε στην αναγνώρισή 
του ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
 
Με την τροποποίηση αυτή, ο Επίτροπος Διοικήσεως 
μετονομάστηκε σε Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του παραχωρήθηκε η εξουσία: 
 

 να εξετάζει αυτεπάγγελτα και να ετοιμάζει εκθέσεις με 
απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, 
 

 να έχει επαφές και διαβουλεύσεις με μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
άλλα οργανωμένα σύνολα, καθώς και με άλλες αρχές ή 
επιτρόπους,  
 

 να παρίσταται σε συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις των 
εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατών 
που εκάστοτε διοργανώνονται στα πλαίσια του ΟΗΕ, του 
ΣτΕ και της ΕΕ,  
 

 να συνεργάζεται με επιτρόπους ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και άλλους ανάλογους θεσμούς του ΟΗΕ, του ΣτΕ και της 
ΕΕ, καθώς  και με οργανισμούς προώθησης και προστασίας 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων άλλων χωρών. 
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Ο Επίτροπος μετά την διαπίστευση του ως Εθνική Αρχή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο έγινε μέλος του European 
Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI). Στο 
εν λόγω Δίκτυο συμμετέχουν οι ανεξάρτητες αρχές ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ευρωπαϊκών χωρών, με σκοπό τη συνεργασία και 
τον συντονισμό τους για πιο αποτελεσματική δράση στην 
προώθηση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λειτουργοί του Γραφείου 
συνδράμουν στην δράση του Δικτύου ENNHRI, παρέχοντας 
πληροφορίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Κύπρο και συμμετέχουν σε εξειδικευμένα συνέδρια και 
εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει το Δίκτυο.  
 
Έκτοτε, ο Επίτροπος έχει μετονομαστεί σε Επίτροπο Διοικήσεως 
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ως Εθνικη ́ Αρχη ́
Ανθρωπιν́ων Δικαιωματ́ων δύναται, πλέον, να ετοιμάζει 
αυτεπάγγελτα εκθέσεις με απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις 
σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν εμπίπτουν στις 
ανάλογες εξουσίες που του έχουν ανατεθεί, βάσει άλλων Νόμων. 
 
Παράλληλα, ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Γραφείου 
συνέχισε και κατά το 2020 να έχει ευρεία και πολυδιάστατη 
δράση για την περαιτέρω κατοχύρωση, προστασία και σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κυπριακή κοινωνία.  
 
Σημαντικός πυλώνας της δράσης του Τομέα ήταν, και κατά το 
2020, η ετοιμασία και υποβολή  Εκθέσεων ή Τοποθετήσεων, με 
εισηγήσεις και συστάσεις για ενίσχυση και βελτίωση του 
θεσμικού πλαισίου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Κύπρο. Οι παρεμβάσεις αυτές, έγιναν είτε μετά από τη 
διερεύνηση καταγγελιών για ατομικές υποθέσεις, είτε μετά 
από αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Επιτρόπου.  Κάποιες από τις 
παρεμβάσεις αυτές, λόγω της συστημικής τους φύσης, έγιναν 
στο πλαίσιο των ειδικότερων αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου 
Διοικήσεως ως Εθνική Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
 
Το 2020, ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέπτυξε και αυτή 
τη χρονιά, σημαντική διαμεσολαβητική δράση, μεταξύ πολιτών 
και εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών, με την οποία, σε αρκετές 
περιπτώσεις, κατάφερε να προωθήσει την ικανοποίηση 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

51 

συγκεκριμένων αιτημάτων πολιτών που άπτονταν της προστασίας 
ατομικών τους δικαιωμάτων.  
 
Στο επίκεντρο των δράσεων του Τομέα, ήταν και πάλι η 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συγκεκριμένων ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού, όπως: οι  μετανάστες, οι Κύπριοι  
Ρομά, οι πρόσφυγες, οι αιτητές διεθνούς προστασίας και τα 
θύματα εμπορίας προσώπων. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, αρκετές παρεμβάσεις, αφορούσαν, 
ειδικά, περιορισμούς βασικών ελευθεριών των πολιτών, οι 
οποίοι προέκυψαν λόγω των μέτρων που λήφθηκαν, από τον 
Μάρτιο του 2020 και μετά, για αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορονοϊού Covid-19. 
  
Ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνέχισε επίσης, και εντός 
του 2020, να αναπτύσσει δράσεις για ευαισθητοποίηση της 
κυπριακής κοινωνίας σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο 
πλαίσιο αυτό, Λειτουργοί του Τομέα συμμετείχαν σε 
συνέδρια/σεμινάρια που διοργανώθηκαν στην Κύπρο από φορείς 
που δραστηριοποιούνται στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ενώ, σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία, 
συνέχισαν σε τακτική βάση να κάνουν εκπαιδεύσεις/διαλέξεις 
σε στελέχη της Αστυνομίας για το θεσμικό πλαίσιο που 
κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σημαντικό ρόλο 
που καλείται η Αστυνομία να διαδραματίσει για σεβασμό και 
προστασία τους.  
 
Περαιτέρω, Λειτουργοί του Τομέα συνέχισαν και κατά το 2020, 
να παρέχουν, σε διάφορους διεθνείς και εθνικούς φορείς, 
πληροφορίες και στοιχεία για την γενικότερη κατάσταση των 
ανθρωπίνων  δικαιωμάτων στην Κύπρο, αλλά και για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες η Επίτροπος έκανε 
σχετικές παρεμβάσεις.  
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  Εκθέσεις/Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις 
 
 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με παραβίαση του 
δικαιώματος στη ζωή και υγεία από τη λειτουργία 
μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος1 

 
Συγκεκριμένα από τις εκπομπές των εν λόγω μονάδων 
προκαλείται οχληρία και επηρεάζονται δυσμενώς οι κάτοικοι 
της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δήμο Ιδαλίου, 
που γειτνιάζει μ’ αυτές, καθώς και οι μαθητές των σχολείων 
που φοιτούν στη συγκεκριμένη ενορία. 
 
Στην Έκθεση, αφού ζητήθηκαν και λήφθηκαν τα σχόλια και ο 
απόψεις των εμπλεκομένων Υπουργείων και τοπικών αρχών, 
παρατέθηκε το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που 
διέπει τη λειτουργία των υπό αναφορά μονάδων, καθώς και 
σχετική νομολογία που αφορά στην προστασία του 
περιβάλλοντος, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με το 
δικαίωμα στη ζωή και υγεία. Παρατέθηκαν σχετικές με το θέμα 
τοποθετήσεις του Ειδικού Εισηγητή (Special Rapporteur) των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Περιβάλλον 
και της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, καθώς και σχετικές αναφορές της Επιτροπής του ΟΗΕ 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  
 
Όπως σημειώθηκε, οι εμπλεκόμενες τοπικές αρχές παρέλειψαν 
να λάβουν τα δέοντα μέτρα για άρση οποιασδήποτε οχληρίας 
αλλά και την αποκατάσταση υφιστάμενης παρανομίας όπως είναι 
η συνέχιση λειτουργίας μονάδας παραγωγής ασφαλτικού 
σκυροδέματος  χωρίς την απαραίτητη άδεια η οποία ενδεχομένως 
να βλάπτει την δημόσια υγεία και κατ´ επέκταση το δικαίωμα 
στη ζωή. 
 

Συγκεκριμένα μια εκ των δύο μονάδων παραγωγής ασφαλτικού 
σκυροδέματος, συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να κατέχει την 
απαιτούμενη άδεια λειτουργίας κατά παράβαση των διατάξεων 
των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών και περί Δήμων Νόμων, 

                                                           
1 Εκθέσεις με αρ. φακ. Α/Π 2353/2019 και AYT. 13/2020 ημερομηνίας 5/6/2020 
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χωρίς η αρμόδια Αρχή, ήτοι η τοπική αρχή εντός των 
διοικητικών ορίων της οποίας υφίσταται η εν λόγω μονάδα, να 
λάβει οποιαδήποτε μέτρα, προς άρση της παρανομίας, τόσο σε 
σχέση με τις οικοδομικές παρατυπίες όσο και την λειτουργία 
της άνευ αδείας.  
 
Ως επακόλουθο, εξακολουθούσε να περιορίζεται η απόλαυση των 
δικαιωμάτων στη ζωή και την υγεία και ιδιαίτερα του 
δικαιώματος διαβίωσης σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, 
τόσο των περίοικων όσο και των μαθητών και εργαζομένων στο 
σχολείο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην Έκθεση επισημάνθηκε ότι όταν συγκεκριμένες 
οικονομικές/ επιχειρηματικές δραστηριότητες αποβαίνουν εις 
βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έστω και μικρής ομάδας 
πληθυσμού, και κυρίως  όταν σ’ αυτήν περιλαμβάνονται και 
παιδιά, θα πρέπει η προάσπιση των δικαιωμάτων τους να 
τίθεται ως προτεραιότητα καθότι η δημόσια υγεία, και κυρίως 
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τα δικαιώματα των παιδιών υπερέχουν των όποιων οικονομικών 
ζητημάτων και δαπανών. 
 
Ως εκ τούτου έγινε εισήγηση για εντατικοποίηση και 
ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατό των προσπαθειών για 
μετακίνηση των οχληρών μονάδων, για τη διαφύλαξη του 
δικαιώματος των παιδιών στην υγεία και στον καθαρό αέρα κατά 
την φοίτηση τους στο σχολείο, αλλά  και των δικαιωμάτων όλων 
των κατοίκων της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη 
ζωή, την υγεία, την ιδιωτική ζωή και την κατοικία τα οποία 
επηρεάζονται άμεσα από την παρούσα κατάσταση. 
 
Η Έκθεση υποβλήθηκε προς τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, καθώς 
και στις εμπλεκόμενες τοπικές αρχές, με την εισήγηση όπως 
συνδράμουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στις προσπάθειες της 
Υπουργικής Επιτροπής για άμεσο τερματισμό της οχληρίας που 
προκαλείται από τις συγκεκριμένες μονάδες.  
 
Υποβλήθηκε επίσης στους Δήμους Τσερίου και Γερίου εντός των 
διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκονται οι οχληρές μονάδες, 
με την εισήγηση αφενός όπως, προβούν στη λήψη όλων των 
δεόντων μέτρων,  για την άρση και ή περιορισμό της οχληρίας 
και τον τερματισμό του δυσμενούς επηρεασμού των ανέσεων των 
κατοίκων της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. 
 

Περαιτέρω, έγινε εισήγηση προς το Δήμο Τσερίου  για να 
προέβαινε  στη λήψη μέτρων σε σχέση με την παραβίαση των 
διατάξεων των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών και περί 
Δήμων Νόμων, σε σχέση με την λειτουργία της μιας εκ των δυο 
μονάδων χωρίς τις απαιτούμενες  άδειες. 
 
Με αφορμή δε την υπό εξέταση περίπτωση, επισημάνθηκε ότι 
κατά την χωροθέτηση βιομηχανικών ή/και οικιστικών ζωνών, 
στα πλαίσια των σχεδίων ανάπτυξης, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καθώς και οι προοπτικές 
περαιτέρω διεύρυνσης τους στο μέλλον, ούτως ώστε να μην 
ανακύπτουν περιπτώσεις, όπως η υπό εξέταση, που βιομηχανικές 
ζώνες Κατηγορίας Α γειτνιάζουν με οικιστική περιοχή. 
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Άλλη εισήγηση στην έκθεση ήταν όπως, ενόψει της υπό εκπόνηση 
επικείμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην 
Περιοχή, τα ευρήματά της αποτελέσουν τη βάση τόσο για τη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων και τη ρύθμιση των πολεοδομικών 
ζωνών της περιοχής, όσο και για το ενδεχόμενο καταρτισμού 
σχεδίου κινήτρων για τη μετακίνηση των βιομηχανικών μονάδων 
που λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκονται, καθίστανται 
πηγή όχλησης.  
 

Τέλος έγινε εισήγηση όπως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
αφενός εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για τροποποίηση  του 
περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου  ώστε και 
οι μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος να χρειάζονται 
άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων, αφετέρου να εντοπίσει, αν 
δεν το έχει ήδη πράξει, τα απαραίτητα όργανα μέτρησης ρύπων 
ούτως ώστε, εάν και εφόσον εγκριθεί η τροποποίηση του 
οικείου νόμου, να είναι σε θέση να προχωρήσει άμεσα στην 
προμήθειά τους, βάσει των νενομισμένων διαδικασιών 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Ο Δήμος Τσερίου προέβη σε ενέργειες προς συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη της μονάδας που εμπίπτει εντός των δημοτικών 
του ορίων με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου, καθώς και σε σχέση με ζητήματα που 
άπτονται της δημόσιας υγείας. 
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προώθησε την ετοιμασία 
σχετικών Κανονισμών βάσει των οποίων οι εγκαταστάσεις 
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος να περιλαμβάνονται 
πλέον στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. 
 
Η Νομική Υπηρεσία προέβη στη λήψη δικαστικών μέτρων για 
την εξασφάλιση δικαστικού διατάγματος άρσης της 
λειτουργίας των οχληρών μονάδων. 
 
Αποφασίστηκε, δε, η οριστική μετακίνηση των μονάδων 
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος από τη συγκεκριμένη 
περιοχή (δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. 
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 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση, κατόπιν σχετικής καταγγελίας 
που είδε το φως της δημοσιότητας, βάσει της οποίας 
κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, ποδοσφαιριστής 
είχε δεχτεί ρατσιστικές λεκτικές επιθέσεις στη βάση 
του χρώματος και της φυλετικής καταγωγής του από 
αντίπαλους ποδοσφαιριστές, καθώς και άλλα πρόσωπα 
εντός και εκτός του γηπέδου2 

 
Οι εν λόγω ρατσιστικές λεκτικές επιθέσεις, τις οποίες με 
βάση τις καταγγελίες, δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής, προωθήθηκαν 
στις δύο αρμόδιες Υπηρεσίες, που είναι, εν προκειμένω, η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) και η Αστυνομία και 
θα τύγχαναν διερεύνησης και χειρισμού, με βάση, αφενός, τους 
Πειθαρχικούς Κανονισμούς της ΚΟΠ, και, αφετέρου, την ποινική 
νομοθεσία.  
 
Ωστόσο, η Επίτροπος και χωρίς να επιθυμεί να υποκαταστήσει 
τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 
και καθηκόντων τους, αποφάσισε να παρέμβει αυτεπάγγελτα στο 
θέμα,  
 
Εξαιτίας της σοβαρότητας των καταγγελιών και της άμεσης και 
έντονης εγρήγορσης που απαιτείται να χαρακτηρίζει, σε τέτοια 
περιστατικά, το κράτος, το οποίο έχει και την πρωταρχική 
ευθύνη για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων 
και την προστασία όλων των προσώπων εντός της επικράτειάς 
του ανεξαρτήτως καταγωγής, χρώματος, θρησκείας κ.α., η 
Επίτροπος αποφάσισε την Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση της επί του 
θέματος, στη βάση των αρμοδιοτήτων της ως Φορέας Ισότητας 
και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.   
 
Στην Τοποθέτηση σημειώθηκε ότι το κράτος υπέχει αυξημένη 
υποχρέωση να δρα προληπτικά, αποτρεπτικά και κατασταλτικά 
εναντίον του ρατσισμού και να προστατεύει τα πραγματικά και 
δυνητικά θύματά τους. Ειδικότερα, σε σχέση με τον χώρο του 
αθλητισμού και, δη, του ποδοσφαίρου, διάφορα ευρωπαϊκά και 
διεθνή όργανα έχουν αναδείξει την ανάγκη για ενεργή και 
περιεκτική δράση κατά του ρατσισμού, καθώς επίσης και για 

                                                           
2 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση με αρ. ΑΥΤ. 4/2020 
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αποφασιστική αντιμετώπιση των περιστατικών ρατσιστικής 
βίας. 
 
Μετά από μελέτη του διεθνούς και εθνικού κανονιστικού 
πλαισίου για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση των 
ρατσιστικών περιστατικών ή αδικημάτων που λαμβάνουν χώρα 
στο ποδόσφαιρο, η Επίτροπος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 
εθνικό δίκαιο είναι επαρκές, συνεκτικό και σύμφωνο με τις 
συστάσεις και κατευθύνσεις που έχουν υιοθετηθεί και 
προωθηθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που, 
ωστόσο, που παραμένει να αποδειχθεί στην πράξη είναι η 
ουσιαστική εφαρμογή των όσων σε θεσμικό επίπεδο προνοούνται, 
ώστε, αφενός μέσω της επιβολής αυστηρών ποινών να τιμωρείται 
ο δράστης, και αφετέρου να προστατεύεται η αξιοπρέπεια των 
θυμάτων, μέσω της αποτροπή και καταπολέμηση της αναπαραγωγή 
και εδραίωσης τέτοιων συμπεριφορών στην κοινωνία.  
 
Βάσει των πιο πάνω,  η Τοποθέτηση υποβλήθηκε στον Αρχηγό 
Αστυνομίας και τον Πρόεδρο ΚΟΠ, με την εισήγηση όπως 
διερευνήσουν τα όσα καταγγέλθηκαν και να προχωρήσουν με τις 
προβλεπόμενες πειθαρχικές και ποινικές διώξεις. Επίσης, η 
ΚΟΠ θα πρέπει, βάσει των Πειθαρχικών Κανονισμών της, να 
αξιολογήσει επίσης και την αντίδραση του διαιτητή του αγώνα, 
ώστε να διαφανεί εάν αυτή ήταν σύμφωνη με τα όσα απαιτούνται 
για τον χειρισμό τέτοιων κρουσμάτων. 
 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Η Αστυνομία αποτάθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας ο οποίος προχώρησε στην καταχώρηση στο 
Δικαστήριο ποινικής υπόθεσης σε σχέση με το συγκεκριμένο 
ρατσιστικό περιστατικό. 
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 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά 
της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας3 

 
Στην Τοποθέτηση, αφού έγινε αναφορά τόσο στις σχετικές 
δηώσεις του Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Agency for Fundamental 
Rights - FRA) όσο και σε σχετική έρευνα του αναφορικά με 
την ισότητα των ΛΟΑΤΙ ατόμων, σημειώθηκαν οι ενέργειες στις 
οποίες έχει προχωρήσει η Πολιτεία για τη θεσμική κατοχύρωση 
της ισότητας και τη διαφύλαξη θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
ΛΟΑΤΙ ατόμων, στην Κύπρο 
 
Ειδικότερα, έγινε αναφορά στην απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) το 1993, στην 
προσφυγή του Ανδρέα Μοδινού κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
καθώς και στα βήματα προόδου έχουν συντελεστεί ως προς την 
αναγνώριση και απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και την εξάλειψη των εναντίον της 
διακρίσεων: Η ποινικοποίηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής 
ρητορικής ως δήλωσης μίσους, η νομική αναγνώριση των 
ομόφυλων συμβιώσεων, με την ψήφιση της πολιτικής συμβίωσης, 
πρωτοβουλίες για την εξάλειψη του ομοφοβικού και 
τρανσφοβικού εκφοβισμού στην εκπαίδευση, καθώς και η 
προστιθέμενη από την Πολιτεία νομοθετική ρύθμιση της νομικής 
αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, συνιστούν ιδιαίτερα 
θετικές εξελίξεις, τόσο για την ίδια την ΛΟΑΤΙ κοινότητα 
όσο και για το κράτος δικαίου εν γένει.  
 
Εντούτοις, όπως σημειώθηκε, η αποδόμηση βαθιά ριζωμένων 
στερεοτύπων που διαπερνούν την κοινωνία μας αναφορικά με το 
ζήτημα της σεξουαλικής συμπεριφοράς, θα πρέπει να παραμείνει 
βασική επιδίωξή μας για την ουσιαστική αντιμετώπιση της 
ομοφοβίας και της τρανσφοβίας.  
 
Είναι δε αναγκαίο να εμπεδωθεί  ότι, πολιτικές, στάσεις και 
συμπεριφορές που συνιστούν διάκριση στη βάση του σεξουαλικού 
προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου, πλήττουν τον πυρήνα 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

                                                           
3 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση με αρ. ΑΥΤ. 19/2020 ημερομηνίας 17/5/2020 
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 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με διάκριση λόγω 

φύλου από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να αποκλείσει 
μαθητική ομάδα κοριτσιών πετοσφαίρισης από τη 
συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαθητικών Ομάδων 
Πετοσφαίρισης4 

 
Στην αυτεπάγγελτη παρέμβαση της επί του θέματος η Επίτροπος, 
υπό tην ιδιότητά της ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(NHRI), οι δομές και τα πρότυπα που επικρατούν στο χώρο 
ιδίως του αθλητισμού, υπονομεύουν την αρχή της ισότητας και 
παρεμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων, ενώ ειδικότερα σε σχέση με το φύλο είναι 
ενδεικτικός ο συνήθης κοινωνικός διαχωρισμός των αθλημάτων 
σε ανδρικά και γυναικεία. 
 
Με βάση τις επισημάνσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE), η πρόοδος στην ισότητα των φύλων 
στο πεδίο του αθλητισμού, παρεμποδίζεται από τις κοινωνικές 
αντιλήψεις και τα επικρατούντα πρότυπα ως προς τα φύλα 
 
Ενόψει δε του θεμελιώδους ρόλου που διαδραματίζουν το 
σχολείο και η εκπαίδευση στην πολύπλευρη ανάπτυξη των 
μαθητών και μαθητριών, το σχολείο έχει αυξημένη ευθύνη για 
την προαγωγή των αρχών της ισότητας κι του πλουραλισμού και 
την ανατροπή κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων που 
επενεργούν αρνητικά στις δυνατότητες των μαθητών και 
μαθητριών. 
 
Περαιτέρω, το Άρθρο 28 του Συντάγματος κατοχυρώνει την 
θεμελιώδη αρχή της ισότητας χωρίς ουδεμία άμεση ή έμμεση 
διάκριση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων εκπαίδευσης όπου 
εμπίπτει και ο αθλητισμός.  Με βάση το Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε 
διάκριση, ιδίως λόγω φύλου και ορίζεται ότι η ισότητα ανδρών 
και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς. 
 

                                                           
4 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση με αρ. ΑΥΤ. 5/2020 
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Συνακόλουθα, όπως σημειώθηκε, η απόφαση του Υπουργείου θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα 
συνεπάγονται παραβίαση της ευρωπαϊκής και συνταγματικής 
αρχής της ισότητας των φύλων, ως επίσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
 
Ενόψει των ανωτέρω έγινε εισήγηση στο Υπουργείο όπως λάβει 
υπόψη το περιεχόμενο της παρούσας Παρέμβασης προτού λάβει 
την τελική του απόφαση. 
 
 

 Έκθεση αναφορικά με τον ρόλο και τους χειρισμούς των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και της Αστυνομίας σε 
υπόθεση αποξένωσης παιδιών από τη μητέρα τους5 

 
Μετά από τη διερεύνηση ατομικού παραπόνου, αποξένωσης 
παιδιών από τη μητέρα τους εξαιτίας των ενεργειών τους 
πατέρα τους κατά παράβαση σχετικού Δικαστικού Διατάγματος, 
η Επίτροπος υπέβαλε Έκθεση στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας και στην Αστυνομία και εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων: 
 
Να υιοθετηθούν και εφαρμοστούν εξατομικευμένα μέτρα με στόχο 
τη διασφάλιση της συναισθηματικής ισορροπίας των παιδιών, 
τη γεφύρωση του χάσματος που είχε, διαπιστωμένα, επέλθει 
στη σχέση τους με τη μητέρα τους και την αποκατάσταση της 
συναισθηματικής σύνδεσής τους με αυτή χωρίς καμία διακοπή η 
οποία δύναται να οδηγήσει σε οπισθοδρόμηση. 
 
Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με την διερεύνηση 
ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την ανυπακοή σε 
διαταγή του Δικαστηρίου όσον αφορά την φύλαξη και διαμονή 
των παιδιών με την μητέρα τους. 
 
Οι εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση παρακολουθούνται από 
την Επίτροπο. 
 
 
 

                                                           
5 Έκθεση με αρ. Α/Π 1341/2019 
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 Τοποθέτηση αναφορικά με τη λήψη μέτρων που αφορούν τις 

στέγες ηλικιωμένων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της 
πανδημίας του ιού COVID-19 και την μετά COVID-19 εποχή6 

 
Τα περιοριστικά µέτρα που είχαν ληφθεί σε σχέση µε τα άτοµα 
που φιλοξενούνται σε στέγες ηλικιωµένων και αναπήρων, είχαν 
ως αποτέλεσµα την περαιτέρω κοινωνική αποµόνωση των προσώπων 
αυτών που επηρεάστηκαν περισσότερο, καθώς η επαφή τους µε 
τον έξω κόσµο και τους οικείους τους έγινε ακόµη πιο δύσκολη 
ή και ανέφικτη κατά τη διάρκεια εφαρµογής των µέτρων.    
 
Η φροντίδα των ατόµων που διαµένουν σε στέγες ηλικιωµένων, 
δεν πρέπει να σχετίζεται µόνο µε την κατάσταση της υγείας 
τους, αλλά θα πρέπει να αφορά και στην αποφυγή κοινωνικού 
αποκλεισµού, στην ευηµερία και στην αξιοπρέπειά τους.  Η δε 
Πολιτεία, υποχρεούται να λαµβάνει, µέσω των αρµοδίων 
Υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες των στεγών, µέτρα 
που θα διασφαλίζουν την ισότιµη προστασία και απόλαυση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των  ατόµων που διαµένουν στις 
στέγες.   
 
Έγινε εισήγηση για εντατικοποίηση των ενεργειών για 
δηµιουργική απασχόληση των ενοίκων των στεγών, µε βάση τις 
εξατοµικευµένες ανάγκες τους και για την εφαρµογή ενός 
εξατοµικευµένου πλάνου φροντίδας στο οποίο θα καταγράφονται 
οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ενοίκου, σύµφωνα µε τη φυσική 
και πνευµατική του κατάσταση.   
 
Επιπρόσθετα, υποβλήθηκε εισήγηση για τη ψυχολογική 
υποστήριξη των ατόµων αυτών από ειδικά καταρτισµένο 
προσωπικό και  στη µετά -  Covid  εποχή, καθώς και για 
εντατικοποίηση των ενεργειών ώστε τα άτοµα που διαµένουν σε 
στέγες να εκπαιδευτούν στη χρήση της τεχνολογίας για σκοπούς 
ενηµέρωσης και κοινωνικοποίησης τους, µέσω εξειδικευµένων 
προγραµµάτων που θα θέσουν σε εφαρµογή οι Διευθύνσεις των 
στεγών.      
 

                                                           
6 Τοποθέτηση με αρ. Ε.Μ.Π.Τ. 4/2020 και Α/Π  892/2020 
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 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με την κράτηση υπό 

απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας που ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητα, στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου7 

 
Αντικείμενο της Τοποθέτησής ήταν η απόφαση της Αστυνομίας 
για τη μεταφορά του παραπονούμενου στα Αστυνομικά Κρατητήρια 
Πάφου, αντί στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη 
Μεννόγεια (ΧΩ.Κ.Α.Μ.) ως διοικητικά κρατούμενος, παρά την 
αντίθετη βούληση του, όπως αυτή είχε εκφραστεί μέσα από το 
παράπονο, που υπεβλήθη από τον συμβίο του, καθώς και από 
τον ίδιο στη συνάντηση που είχε μαζί του Λειτουργός του 
Γραφείου της Επιτρόπου. 
 
Πριν από την αποφυλάκιση του, το παραπονούμενο άτομο είχε 
προβεί στη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης (Σύμφωνο Συμβίωσης) 
με Κύπριο πολίτη, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης και 
αναμενόταν να αποφυλακιστεί το προσεχές διάστημα. 
 
Στην Τοποθέτηση σημειώθηκε ότι μετά την αποφυλάκισή του, ο 
παραπονούμενος μεταφέρθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια 
Βορόκληνης για την υποβολή του σε διαγνωστική εξέταση για 
τον ιό COVID-19 και ακολούθως θα μεταφερόταν στο ΧΩ.Κ.Α.Μ., 
μέχρι και την επιστροφή του στη χώρα του. Ο δε συμβίος του 
παραπονούμενου, με επιστολή του είχε επισημάνει τη 
δυσαρέσκεια του παραπονούμενου για τη μεταφορά του σε χώρο 
άλλο, αντί του ΧΩ.Κ.Α.Μ., ως αναμενόταν, δεδομένου του 
επικείμενου επαναπατρισμού του και συγκεκριμένα, της 
μεταφοράς του στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου. 
 
Παρότι δεν παραγνωρίζεται ότι, ενδεχομένως, η απόφαση για 
μεταφορά του εν λόγω ατόμου σε αστυνομικά κρατητήρια, και 
όχι ως έπρεπε, στο ΧΩΚΑΜ, να λήφθηκε για τους σκοπούς 
προστασίας του ιδίου, ως του έχει αναφερθεί, ωστόσο, αυτό 
δεν αναιρεί το γεγονός ότι επρόκειτο για διοικητικά 
κρατούμενο άτομο το οποίο θα έπρεπε να μεταφερθεί στο ΧΩΚΑΜ, 
λαμβανομένου υπόψη και της ίδιας της βούλησης του. 
 

                                                           
7 Τοποθέτηση με αρ. ΕΜΠΤ. 5/2020 & AYT. 21/2020 
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Όπως επισημάνθηκε, η εξισορρόπηση των ζητημάτων ασφάλειας 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των 
κρατουμένων, συχνά αποτελεί πρόκληση για το κράτος. Οι 
βασικές αρχές σε σχέση με το θέμα αυτό, όπως αυτές 
καθιερώνονται στο διεθνές και ημεδαπό δίκαιο, σε σχέση με 
τα ατομικά δικαιώματα, επιβάλλουν την υποχρέωση του κράτους 
να σέβεται την αξία του ανθρώπου και να μην επεμβαίνει με 
πράξεις ή παραλείψεις του σε ένα ελάχιστο προσωπικό χώρο 
που διασφαλίζει τόσο την μη προσβολή βασικών δικαιωμάτων 
όσο και την προστασία τους. 
 
Συγχρόνως, τυχόν περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων με την 
επίκληση πρακτικών λόγων, όπως στην προκειμένη περίπτωση, 
δεν δύνανται να γίνουν αποδεκτοί, καθότι, βάσει της 
νομολογίας του ΕΔΑΔ, οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των 
κρατουμένων οφείλουν να αιτιολογούνται στη βάση των αρχών 
της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. 
 
Επιπροσθέτως, επιβαλλόμενα μέτρα που περιορίζουν ατομικά 
δικαιώματα, θα πρέπει να προδιαγράφονται από τους νόμους 
του κράτους οι οποίοι να είναι συμβατοί με τα διεθνή πρότυπα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να έχουν αποδειχθεί ότι είναι 
απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη ενός νόμιμου, σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, σκοπού και να είναι ανάλογα, να είναι, 
δηλαδή, όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατικά, για σκοπούς 
επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού. 
 
Στην προκειμένη περίπτωση, ενόψει και των περιοριστικών 
μέτρων που είναι σε ισχύ λόγω της πανδημίας του ιού Covid-
19, και των ειδικότερων περιστάσεων της συγκεκριμένης 
περίπτωσης πολύ πιθανόν ο παραπονούμενος να παρέμενε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα σε χώρο κράτησης και η επιστροφή 
στη χώρα του να πραγματοποιείτο, σύμφωνα και με πληροφορίες 
που έλαβε Λειτουργός του Γραφείου από την αρμόδια αρχή, σε 
μελλοντικό και αόριστο χρόνο. 
 
Πέρα από τη γενική επίκληση της ασφάλειας του ιδίου δεν 
φαίνεται να υπήρξε οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας που να 
λήφθηκε υπόψη και να επηρέασε τη σχετική απόφαση, αφού 
διαφαίνεται ότι δεν απασχόλησε τις αρχές η εφαρμογή της 
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αρχής της αναλογικότητας η οποία αποτελεί συνταγματική 
επιταγή, προερχόμενη από το κράτος δικαίου και δεν φαίνεται 
να συντρέχουν συγκεκριμένοι παράγοντες, οι οποίοι να 
δικαιολογούν την περαιτέρω κράτηση του παραπονούμενου σε 
αστυνομικά κρατητήρια αντί στο ΧΩ.ΚΑ.Μ. 
 
Αντίθετα, η απόφαση για κράτηση του σε αστυνομικά κρατητήρια 
δεν φαίνεται να αποτελούσε το λιγότερο επαχθές ή ηπιότερο 
δυνατό μέτρο, εν προκειμένω, αλλά μάλλον συνιστούσε  μέτρο 
απαγορευμένο, εφόσον η παραμονή σε κρατητήρια δεν είναι 
επιτρεπτή για πάροδο πέρα των 48 ωρών σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. 
 
Στη βάση των ανωτέρω, έγινε εισήγηση όπως οι αρμόδιες αρχές 
προέβαιναν άμεσα στη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων 
για τη μεταφορά του παραπονούμενου στον ΧΩ.ΚΑ.Μ, αφού 
προηγουμένως εξασφαλιζόταν ότι η κράτησή του εκεί, θα 
πραγματοποιείτο κάτω από κατάλληλες, για τον ίδιο, συνθήκες, 
υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας, και εφόσον 
συνεκτιμούνταν όσα αναφέρονταν στην Τοποθέτηση σε σχέση με 
την κράτηση ΛΟΑΤΙ ατόμων. 
 
Περαιτέρω, έπρεπε να επανεξετάζονταν και οι λόγοι κράτησης 
και των άλλων 7 διοικητικά κρατουμένων που βρίσκονταν σε 
αστυνομικά κρατητήρια αντί στο ΧΩ.ΚΑ.Μ. στερούμενοι 
διευκολύνσεις που παρέχονται στο χώρο κράτησης άτυπων 
μεταναστών ως διοικητικά κρατουμένων, ενώ η κράτηση τους σε 
χώρο που βρίσκονται και υπόδικοι για χρόνο που υπερβαίνει 
τις 48 ώρες αντίκειται στις Συστάσεις της CPT. 
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 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με τα δικαιώματα 

έκφρασης και θρησκευτικής ελευθερίας8 
 
Στην Τοποθέτηση, αφού έγινε εκτενής αναφορά στην προστασία 
των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και θρησκευτικής 
ελευθερίας από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, παρατέθηκαν 
παραδείγματα από τη νομολογία του ΕΔΑΔ σε σχέση με την 
προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων. 
 
Όπως σημειώθηκε, στην προκειμένη περίπτωση ο τρόπος άσκησης 
της ελευθερίας της έκφρασης μέσα από την τέχνη, αναμφίβολα 
προκάλεσε και ενόχλησε μερίδα του πληθυσμού και ξεπέρασε τα 
θεμιτά όρια της αποδοχής της όποιας πρόκλησης, αγγίζοντας 
τόσο τα θεία όσο και τα θρησκευτικά αισθήματα των πιστών. 
Με τον τρόπο αυτό, προσέβαλε δικαιώματα τρίτων προσώπων που 
συνδέονται με την θρησκευτική ελευθερία. 
 
Και αυτό γιατί, σύμφωνα και με τη νομολογία του ΕΔΑΔ, ο 
σεβασμός των θρησκευτικών αισθημάτων των πιστών αποτελεί 
νόμιμο σκοπό που δύναται να περιορίσει την άσκηση της 
ελευθερίας της έκφρασης και είναι επιτρεπτό σε μια 
δημοκρατική κοινωνία όπου τα δημόσια ήθη ή αλλιώς η 
κοινωνική ηθική καθιστά αναγκαίο. 
 
Αναμφίβολα, με τη χωρίς όρια τέχνη, τα εν λόγω δικαιώματα 
τρίτων έχουν πληγεί,  ενώ συνάμα πλήγηκε και η ελευθερία 
της έκφρασης με την κατάχρησή της. 
 
Γιατί όσο παραβιάζουμε τα όρια στην άσκηση των δικαιωμάτων 
μας, τόσο δημιουργούμε ευκαιρίες στο κράτος για παρέμβαση 
κα συρρίκνωση τους, καθότι η ελευθερία προϋποθέτει σεβασμό 
των δικαιωμάτων όλων των συνανθρώπων μας.   
 
Η Τοποθέτηση υποβλήθηκε υπό την ιδιότητα της Επιτρόπου ως 
Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με σκοπό τον 
προβληματισμό ως προς την προστασία όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένου και του «δικαιώματος» της 

                                                           
8 Τοποθέτηση με αρ. ΑΥΤ. 24/2020 
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τέχνης και του εκφραστή της, να κρατείται μακριά από την 
απειλή οποιασδήποτε προσωπικής δίωξης. 
 
 
 

 Έκθεση αναφορικά με το χειρισμό αιτήματος μεταφοράς 
στην Κύπρο ατόμου που ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα το 
οποίο καταδικάστηκε στο εξωτερικό9 

 
Συγκεκριμένα, το παράπονο αφορούσε σε αίτημα προσώπου που 
ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και καταδικάστηκε σε  τριετή 
φυλάκιση στο εξωτερικό, για τη μεταφορά του στην Κύπρο για 
την έκτιση της ποινής του στις Κεντρικές Φυλακές. 
 
Στην Έκθεση, παρατέθηκε αρχικά το ισχύον νομικό πλαίσιο που 
αφορά στην παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε θέματα αστικού και 
ποινικού δικαίου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
συγκεκριμένης χώρας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η υπό 
προϋποθέσεις μεταφορά καταδικασθέντων από το ένα 
συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο.  
 
Ακολούθως, επισημάνθηκαν  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους 
χώρους κράτησης, ένεκα  πιθανής διακριτικής μεταχείρισης 
εις βάρος τους λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. 
Ειδικότερα, τα τρανς άτομα που τελούν υπό κράτηση ή είναι 
φυλακισμένα, βρίσκονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό 
εκτεθειμένα στη βία, τόσο από το προσωπικό των 
κρατητηρίων/φυλακών όσο και από τους συγκρατούμενούς τους. 
Ως εκ τούτου και για τη διασφάλιση της προστασίας και του 
σεβασμού προς τα τρανς άτομα που τελούν υπό κράτηση ή είναι 
φυλακισμένα, οι Αρχές θα πρέπει, αφενός να διασφαλίζουν ότι 
απευθύνονται στα άτομα αυτά με το όνομα που τα ίδια 
επιλέγουν και ανταποκρίνεται στο φύλο αυτοπροσδιορισμού 
τους, αφετέρου δε ότι κατανέμονται ανάλογα. 
 
Ως εκ τούτου, οι Διευθύνσεις των Φυλακών θα πρέπει να 
αναγνωρίζουν την ανάγκη των ατόμων αυτών για ειδική 

                                                           
9 Έκθεση με αρ. Α/Π 726/2020 
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προστασία και κατά το στάδιο της κατανομής των κρατουμένων 
σε κελιά, ενδεχομένως να είναι χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψη 
οι επιθυμίες και οι ανησυχίες των ατόμων αυτών, ώστε να 
κρατούνται σε συνθήκες που διασφαλίζουν, στο μέγιστο βαθμό, 
την ασφάλεια τους.  
 
Ακολούθως, αφού έγινε αναφορά στη Σύσταση CM/Rec(2010)5 της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με 
μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου και στις Αρχές της 
Yogyakarta plus 10, επισημάνθηκε εκ νέου η υποχρέωση των 
αρμοδίων Αρχών να διασφαλίζουν ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που 
στερούνται της ελευθερίας τους, κρατούνται σε χώρο και υπό 
συνθήκες που προάγουν την προστασία και προάσπιση των 
δικαιωμάτων τους για ανθρώπινη μεταχείριση και σεβασμό της 
αξιοπρέπειας και διαφορετικότητάς τους. Προς τούτο δε, 
καθοριστικής σημασίας είναι οι επιθυμίες και ανησυχίες των 
ίδιων των ατόμων, τις οποίες οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να 
λαμβάνουν υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό, εμπλέκοντας τα 
ΛΟΑΤΚΙ άτομα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με 
τις συνθήκες κράτησής τους. 
 
Στη βάση των ανωτέρω, έγινε εισήγηση όπως, ενόψει της 
επιθυμίας του ενδιαφερόμενου προσώπου για μεταφορά στην 
Κύπρο για την έκτιση της ποινής του, το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, στα πλαίσια διακριτικής 
ευχέρειας που το οικείο νομικό πλαίσιο παρέχει, επισπεύσει 
τις ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή, εάν τυγχάνουν 
εφαρμογής στην παρούσα περίσταση οι όροι και προϋποθέσεις 
που καθορίζονται από τη οικεία νομοθεσία. 
 
Αντίγραφο της παρούσας Έκθεσης κοινοποιήθηκε στο Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στο Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εξωτερικών και στην Πρεσβεία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στη χώρα όπου κρατείται το υπό αναφορά πρόσωπο. 
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 Έκθεση αναφορικά με το χειρισμό αιτήματος ζεύγους 

μεταναστών για παραχώρηση άδειας παραμονής και 
εργασίας, μέχρι την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας 
που τους αφορούσε10   

 
Το παράπονο αφορούσε τη σύλληψη και κράτηση για σκοπούς 
απέλασης πολίτη τρίτης χώρας, παρότι αυτός ήταν συντηρών 
τετραμελούς οικογένειας στην Κύπρο και μάρτυρας σε εν 
εξελίξει αστική δίκη για τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε 
τραυματιστεί σοβαρά η σύζυγός του και αιτείτο αποζημίωσης.  
 
Στην Έκθεση που υπέβαλε η Επίτροπος στις 2/4/2020 στον 
Υπουργό Εσωτερικών, διατύπωσε τη θέση ότι ο χειρισμός της 
συγκεκριμένης υπόθεσης από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης, αν και νομότυπος, υπήρξε ανελαστικός και δεν 
προσμέτρησε τα σοβαρά πραγματικά δεδομένα για τα οποία 
καθίστατο σημαντική η προσωρινή παραμονή του ζεύγους στην 
Κύπρο. Ειδικότερα, όπως σημείωσε, δεν λήφθηκε επαρκώς υπόψη 
το γεγονός ότι η δικαστική υπόθεση που αφορούσε το ζεύγος 
βρισκόταν σε εκκρεμότητα και οι ίδιοι ήταν βασικοί μάρτυρες 
σε αυτήν.  
 
Καταληκτικά, η Επίτροπος διατύπωσε τη θέση, και συνακόλουθη 
εισήγηση, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν 
ανθρωπιστικοί λόγοι για άσκηση, με επιεική και ευμενή τρόπο, 
της διακριτικής ευχέρειας του Υπουργού Εσωτερικών, προς την 
κατεύθυνση της ικανοποίησης του αιτήματος των 
παραπονουμένων, για παραχώρηση δικαιώματος παραμονής και 
εργασίας στην Κύπρο, μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης που τους 
αφορούσε. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Έκθεση με αρ. ΑΠ 1574/2015 
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 Έκθεση αναφορικά με τις καθυστερήσεις που 

παρατηρούνται στην εξέταση αιτήσεων για απόκτηση της 
κυπριακής υπηκοότητας δυνάμει πολιτογράφησης και 
εγγραφής λόγω γάμου με κύπριο πολίτη και την παράλειψη 
του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να 
ενημερώσει την Επίτροπο για την εξέλιξη/κατάληξη 
ατομικών υποθέσεων11 

 
Η Έκθεση υποβλήθηκε με αφορμή την υποβολή στην Επίτροπος, 
τα τελευταία χρόνια, μεγάλου αριθμού παραπόνων που αφορούσαν 
σε καθυστερήσεις στην εξέταση/διεκπεραίωση αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν για απόκτηση της ιδιότητας του Κύπριου πολίτη, 
είτε δυνάμει πολιτογράφησης (αιτήσεις τύπου Μ127), είτε 
δυνάμει εγγραφής λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη (αιτήσεις τύπου 
Μ125) 
 
Στην Έκθεση, η Επίτροπος έκανε ειδικότερη αναφορά σε 24 
παράπονα, τα οποία είχαν υποβληθεί στο Γραφείο της κατά τα 
έτη 2016 και 2017, για τα οποία, παρά το ότι ζήτησε 
επανειλημμένα να πληροφορηθεί γραπτώς από το Τμήμα Αρχείου 
Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) για την πορεία εξέτασης 
των αιτήσεων των παραπονούμενων, δεν έλαβε οποιαδήποτε 
σχετική ενημέρωση. 
 
Στην πλειοψηφία, τα παράπονα αυτά  αφορούσαν σε αιτήσεις 
που, κατά το χρόνο  υποβολής των παραπόνων, βρίσκονταν σε 
εκκρεμότητα για χρονικό διάστημα που κυμαινόταν από 1 μέχρι 
3 χρόνια,  ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αφορούσαν σε ακόμη 
μεγαλύτερες καθυστερήσεις.  
 
Η Επίτροπος σημείωσε στην Έκθεση ότι το φαινόμενο των 
μεγάλων, και συχνά πολύχρονων, καθυστερήσεις στην εξέταση 
και διεκπεραίωση αιτήσεων για απόκτηση της κυπριακής 

                                                           
11 Έκθεση με αρ. Α/Π 13/2016, Α/Π 633/2016, Α/Π 1066/2016, , Α/Π 1678/2016, Α/Π 
111/2017, Α/Π 321/2017, Α/Π/ 428/2017, Α/Π 676/2017, Α/Π 786/2017, Α/Π 
1046/2017, ΑΠ 1101/2017, Α/Π 1139/2017, Α/Π 1348/2017, Α/Π 1455/2017, ΑΠ 
1469/2017, ΑΠ 1498/201, Α/Π 1951/2017,  Α/Π 1952/2017, Α/Π 1953/2017, Α/Π 
1954/2017, Α/Π 1955/2017, Α/Π 1956/2017, Α/Π 1957/2017, Α/Π 1958/2017 
ημερομηνίας 25/2/2020 
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υπηκοότητας με πολιτογράφηση ή εγγραφή λόγω γάμου με κύπριο 
πολίτη, παρατηρείται τα  τελευταία 10 περίπου χρόνια, παρά 
τις συστημικές παρεμβάσεις που είχε κάνει στο παρελθόν το  
Γραφείου της για επίλυση του προβλήματος, και παρά τις 
προσπάθειες που είχε κάνει το τελευταίο διάστημα το 
Υπουργείο Εσωτερικών για βελτίωση της κατάστασης, (με την 
απλοποίηση των διαδικασιών εξέτασης και την εφαρμογή 
υπερωριακής απασχόλησης για εξέταση περισσότερων αιτήσεων. 
 
Η Επίτροπος ανέφερε ότι αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που 
εμπεριέχει ο χειρισμός αιτήσεων για την απόκτηση 
υπηκοοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τα κριτήρια που 
καθορίζει ο Νόμος (όπως: προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής 
πολλών χρόνων, πρόθεση παραμονής στην Κύπρο, ύπαρξη καλού 
χαρακτήρα και ένταξη στην κυπριακή κοινωνία), και ότι η ορθή 
διερεύνηση του κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια αυτά, 
απαιτεί χρόνο.  Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι ιδιαιτερότητες 
αυτές, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την έκταση των 
καθυστερήσεων που παρατηρούνται. 
 
Επειδή, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι μεγάλες 
καθυστερήσεις που σημειώνονται, οφείλονται στην καθυστέρηση 
ανάθεσης ή/και έναρξης εξέτασης των αιτήσεων, (αντί στις 
δυσκολίες αξιολόγησης τους), η Επίτροπος κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η προώθηση διοικητικών και στελεχιακών 
ρυθμίσεων που να διασφαλίζουν την έναρξη εξέταση των 
αιτήσεων αμέσως ή σύντομα μετά την υποβολή τους, θα 
επιλύσει, η τουλάχιστον θα αμβλύνει σημαντικά, το διαχρονικό 
αυτό πρόβλημα. 
 
Σύμφωνα με την Επίτροπο, την ανάγκη επίλυσης του προβλήματος 
καθιστά ακόμη πιο αναγκαία το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις 
στην παραχώρηση υπηκοοτήτων έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
καθημερινή ζωή των επηρεαζόμενων προσώπων, ειδικότερα σε 
σχέση με τη δυνατότητα τους να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε 
βασικά δημόσια αγαθά, όπως την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 
και ευημερίας, την πρόσβαση σε χορηγίες και επιδόματα, και 
την πρόσβαση στην αγορά εργασία. 
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Παράλληλα, στην Έκθεση σημειώθηκε  η παράλειψη του ΤΑΠΜ να 
ενημερώσει την Επίτροπο για την εξέλιξη/κατάληξη μεγάλου 
αριθμού ατομικών αιτήσεων, παρά το ότι αυτό αποτελούσε 
νομική υποχρέωση του με βάση τους περί Επιτρόπου Διοικήσεως 
Νόμους, με αποτέλεσμα να μη είναι σε θέση να  διερευνήσει 
έγκαιρα τα παράπονα έθεσαν υπόψη της οι επηρεαζόμενοι 
πολίτες. 
 
Καταληκτικά, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως το Υπουργείο 
Εσωτερικών και το ΤΑΠΜ εξετάσουν εκ νέου στο πρόβλημα και 
λάβουν, άμεσα, όλα εκείνα τα διοικητικά μέτρα που θα 
διασφαλίζουν την εξέταση των αιτήσεων για απόκτηση της 
κυπριακής υπηκοότητα εντός εύλογου χρονικού πλαισίου. 
Ειδικότερα, εισηγήθηκε όπως όπως εφαρμοστούν ρυθμίσεις που 
θα διασφαλίζουν ότι η εξέταση των αιτήσεων θα αρχίζει αμέσως 
ή σύντομα μετά την υποβολή τους.   
 
Σε σχέση με τις ατομικές υποθέσεις με αφορμή τις οποίες 
υπέβαλε  την Έκθεση, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως, για όσες 
από αυτές η εξέταση των αιτήσεων ακόμη εκκρεμούσε, 
προωθούνταν άμεσα η ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
 
Τέλος, εισηγήθηκε όπως το ΤΑΠΜ  λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να της παρέχονται έγκαιρα στοιχεία και σχόλια που ζητά, 
σύμφωνα μα τον οικείο Νόμο, ώστε η διερεύνηση των παραπόνων 
από μέρους της να καθίσταται άμεση, έγκαιρη και 
αποτελεσματική.   
 
 

 Έκθεση αναφορικά με την άσκηση του  δικαιώματος της 
ελευθερίας της έκφρασης και του νόμιμου περιορισμού 
της στα πλαίσια λειτουργίας του Κυπριακού Πρακτορείου 
Ειδήσεων12 

 
Η Επίτροπος στην έκθεσή της εισηγήθηκε στον Διευθυντή του 
ΚΥΠΕ όπως, στο μέλλον, αξιολογεί ανά περίπτωση τις 
ανακοινώσεις που του αποστέλλονται για δημοσιοποίηση, 
δίνοντας έμφαση στην άσκηση του δικαιώματος  της ελευθερίας 

                                                           
12 έκθεση με αρ. Α/Π 424/2020 ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2020 
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της έκφρασης, νοουμένου πάντα ότι αυτές δεν περιέχουν 
αναφορές που πλήττουν την υπόληψη ή την αξιοπρέπεια άλλων 
προσώπων, η αποτελούν έχθρα, υποκίνηση βίας και ρητορική 
μίσους. 
 
 

 Τοποθέτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Εμπορίας Προσώπων13 

 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας προσώπων, η 
οποία  έχει καθιερωθεί με πρωτοβουλία του ΟΗΕ ως η 30η 
Ιουλίου,  η Επίτροπος έκανε σχετική δημόσια Τοποθέτηση. 
 
Στην Τοποθέτηση σημειώθηκε το ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως 
κράτος μέλος της ΕΕ αλλά και ως κράτος που συμμετέχει σε 
άλλους διεθνείς οργανισμούς, έχει μεταφέρει στο εθνικό της 
δίκαιο το ευρύ νομικό και θεσμικό πλαίσιο που έχει 
εξελικτικά δημιουργηθεί σε διεθνές επίπεδο, τις τελευταίες 
δεκαετίες, για πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
προσώπων και προστασία των θυμάτων της.  
 
Σημειώθηκαν επίσης, οι άλλες ενέργειες και πρωτοβουλίες που 
ανέλαβε η Κύπρος προς αυτή την κατεύθυνση αυτή, όπως την 
εκπόνηση Σχέδιου Δράσης κατά της Εμπορίας, την εγκαθίδρυση 
Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας, και, 
τη λειτουργία κρατικού καταφυγίου για την προστασία των 
θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. 
 
Ωστόσο, όπως ανέφερε η Επίτροπος, παρά τις όποιες θετικές 
εξελίξεις σε θεσμικό επίπεδο και την ανάληψη διεθνώς ενός 
ευρύτατου φάσματος δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, 
εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να θυματοποιούνται κάθε 
χρόνο, σε συνθήκες που ισοδυναμούν με σύγχρονη δουλεία, και 
να αποφέρουν κέρδη πέραν των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 
οργανωμένα και διασυνοριακά δίκτυα εμπορίας προσώπων. 
Σημείωσε, ακόμη, το γεγονός ότι τη συντριπτική πλειοψηφία 
των θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
(περίπου 95%) αποτελούν οι γυναίκες και τα κορίτσια, ενώ οι 

                                                           
13 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση με αρ. ΑΥΤ. 18/2020 ημερομηνίας 30/07/2020 
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άντρες, κυρίως μετανάστες, αποτελούν την πλειοψηφία των 
θυμάτων εμπορίας στην εργασία και την καταναγκαστική 
εργασία. 
 
Το φαινόμενο της εμπορίας, όπως σημειώθηκε στην Τοποθέτηση, 
είναι δυστυχώς υπαρκτό και στην Κύπρο, όπου, σύμφωνα με 
σχετικές έρευνες και εκθέσεις διεθνών φορέων, ευάλωτοι 
άνθρωποι συνεχίζουν να προωθούνται για σκοπούς εμπορίας και 
να υπόκεινται σε ακραίες μορφές εκμετάλλευσης,  
 
Όπως σημείωσε περαιτέρω η Επίτροπος, η εμπορία και 
εκμετάλλευση προσώπων εξακολουθεί να αποτελεί, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μια από τις σοβαρότερες μορφές παραβίασης 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, και ειδικότερα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στη ζωή, την ελευθερία, την ασφάλεια, την 
σωματική ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια.  Για αυτό, 
πρόσθεσε, η πάταξη αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος θα 
πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρώτιστους στόχους κάθε 
δημοκρατικής και αλληλέγγυας Πολιτείας, με τη συνδρομή όλων 
των εμπλεκόμενων θεσμών της και τη στήριξη της κοινωνίας 
των πολιτών. 
 
 

 Τοποθέτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων14 
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, η οποία  έχει 
καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η 20η 
Ιουνίου, η Επίτροπος έκανε σχετική δημόσια Τοποθέτηση.  
 
Στην Τοποθέτηση έγινε αναφορά στα στοιχεία της Ύπατης 
Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για του Πρόσφυγες, από τα οποία  
προκύπτει ότι εξαιρετικά μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αναγκάζονται κάθε χρόνο να εγκαταλείψουν 
τις πατρίδες τους.  Στοιχεία τα οποία, όπως ανέφερε η 
Επίτροπος, πρέπει να θέσουν την κοινωνία των εθνών σε 
εγρήγορση για αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και αναζήτηση 
αποτελεσματικότερων λύσεων.   
 

                                                           
14 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση με αρ. ΑΥΤ. 16/2020 ημερομηνίας 20/06/2020 
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Η Επίτροπος έκανε, επίσης, αναφορά στη θέση του Επιτρόπου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) ότι 
«η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας 
των προσφύγων δεν είναι επιλογή, αλλά ηθική και νομική 
υποχρέωση που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη», και τόνισε, 
καταληκτικά, ότι η Κύπρος, όχι μόνο ως κράτος μέλος του ΣτΕ, 
αλλά και ως χώρα που έχει  ιδίαν γνώση της προσφυγιάς, θα 
πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται σε εγρήγορση και ετοιμότητα 
για αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων 
που διαφεύγουν από πόλεμο και διωγμό. 
 
 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση, ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της 
Ρομά κοινότητας στην Κύπρο15 

 
Σκοπός της Τοποθέτησης, η οποία υποβλήθηκε στις 22 
Δεκεμβρίου 2020, ήταν η καταγραφή της πραγματικής 
καθημερινότητας της Ρομά κοινότητας στην Κύπρο, των 
προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει, των εμποδίων που έχει 
να υπερπηδήσει, αλλά και των αναγκών που έχει να καλύψει, 
ώστε να προσεγγίσει ένα ανθρωπίνως αποδεκτό επίπεδο συνθηκών 
διαβίωσης.   
 
Για σκοπούς εκπόνησης της Τοποθέτησης, λήφθηκαν οι θέσεις 
και οι απόψεις των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών, (Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών), καθώς της μη-
κυβερνητικής οργάνωσης CypROM η οποία δραστηριοποιείται 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ρομά 
κοινότητα στην Κύπρο.  Διενεργήθηκε, επίσης, επιτόπια 
επίσκεψη  σε περιοχές όπου διαμένουν Ρομά, ενώ μελετήθηκε 
και το σχετικό νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο. 
 
Οι βασικές θεματικές, οι οποίες απασχόλησαν την Επίτροπο 
ήταν οι συνθήκες στέγασης, η πρόσβαση των ρομά μαθητών στην 
εκπαίδευση, η δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης και η 

                                                           
15 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση με αρ. ΑΥΤ. 3/2020 
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πρόσβαση των Ρομά στις υπηρεσίες υγείας και ευημερίας – 
παράγοντες, όπως ανέφερε, αλληλένδετοι και 
αλληλοεξαρτώμενοι για σκοπούς διασφάλισης αξιοπρεπών 
συνθηκών διαβίωσης.  Όπως περαιτέρω σημείωσε η Επίτροπος,  
χωρίς τη βασική εκπαίδευση/ μόρφωση, και τη συνακόλουθη 
γνώση της ελληνικής γλώσσας, οι πιθανότητες πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας είναι μηδαμινές, ενώ χωρίς την δυνατότητα 
απασχόλησης, παρατείνεται η οικονομική εξάρτηση των Ρομά 
από το κράτος, χωρίς περιθώριο βελτίωσης.  Παράλληλα, η 
στέγαση σε απομονωμένα ή/ και ακατάλληλα υποστατικά/ σπίτια, 
αλλά και οι δυσκολίες ή μη δυνατότητα πρόσβασης σε 
κατάλληλες υπηρεσίες υγείας, επιτείνουν την κοινωνική 
περιθωριοποίηση και διευρύνουν το χάσμα μεταξύ των Ρομά και 
της υπόλοιπης κοινωνίας. 
 
Σε σχέση με τις συνθήκες στέγασης, η Επίτροπος διαπίστωσε 
ότι, ειδικά για τους Ρομά, που διαμένουν στην Επαρχία 
Λεμεσού, τα σπίτια είναι ασυντήρητα και παρουσιάζουν πολλά, 
και σοβαρά, λειτουργικά και κατασκευαστικά προβλήματα, τα 
οποία χρήζουν άμεσων επιδιορθώσεων, ενώ σε πολλές κατοικίες, 
δεν υπάρχει καν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή ζεστού νερού.  
Η Επίτροπος αναγνώρισε το γεγονός ότι, για σκοπούς 
παραχώρησης κατοικιών, είναι αναγκαίο να υπάρχουν 
θεσμοθετημένες διαδικασίες, όπως επίσης και το ότι, η συχνή 
μετακίνηση των Ρομά, ενδεχομένως, να επιφέρει δυσκολίες στον 
χειρισμό των θεμάτων στέγασής τους. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, 
οι δυσκολίες αυτές μπορούν να λυθούν με την υιοθέτηση πιο 
ευέλικτων διαδικασιών και με συχνή επικοινωνία με τους 
εκάστοτε διαμένοντες στις κατοικίες.  
 
Επιπρόσθετα, η Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει 
να κλείσουν οι απομακρυσμένοι οικισμοί των Ρομά στην ύπαιθρο 
και οι διαμένοντες εκεί να μετακινηθούν σε αστικά κέντρα, 
όπου θα μπορούν να ενταχθούν ευκολότερα στην ευρύτερη 
κυπριακή κοινωνία. 
 
Αναφορικά με την εκπαίδευση, η Επίτροπος αναγνώρισε, αφενός, 
τις αξιέπαινες δράσεις και πρωτοβουλίες που λήφθηκαν μέχρι 
στιγμής – όπως η ενισχυτική διδασκαλία για εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας, η παροχή δωρεάν γευμάτων στα παιδιά, η 
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παροχή μαθημάτων τουρκικής γλώσσας από Τουρκοκύπριους 
εκπαιδευτικούς και μαθημάτων για τη διάλεκτο των Ρομά 
(Kurbetcha) – με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση των παιδιών Ρομά. Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι 
παραμένουν ακόμη προκλήσεις σε σχέση, κυρίως, με τη 
διασφάλιση της εγγραφής όλων των παιδιών σε σχολεία και την 
περαιτέρω μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης της φοίτησης πριν 
την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και με 
την διασφάλιση της παροχής στα παιδιά αυτά κατάλληλης και 
ικανοποιητικού επιπέδου μόρφωσης, η οποία θα τους δώσει 
εκείνες τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους 
επιτρέψουν να σπάσουν τον φαύλο κύκλο της περιθωριοποίησης 
και της φτώχειας. 
 
Αναφορικά με τα προβλήματα πρόσβασης των Ρομά στην 
απασχόληση, η Επίτροπος επεσήμανε ότι αυτά είναι άμεσα 
συνδεδεμένα με την εκπαίδευση, καθότι πολλοί Ρομά δεν μιλάνε 
ελληνικά (ή είναι περιορισμένη η γνώση τους) ή αγγλικά, 
γεγονός το οποίο μειώνει τις πιθανότητες απασχόλησής τους. 
Κατά συνέπεια, οι πλείστοι Ρομά παραμένουν άνεργοι και 
εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από δημόσια επιδόματα/ βοηθήματα, 
ενώ οι πιθανότητες απεξαρτητοποίησής τους από το σύστημα 
κοινωνικοοικονομικής στήριξης είναι μειωμένες. 
 
Προβλήματα διαπιστώθηκαν, επίσης, στην πρόσβαση των Κυπρίων 
Ρομά στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, αφού αρκετοί δεν έχουν 
ενημερωθεί και καθοδηγηθεί να εγγραφούν στο ΓΕΣΥ και να 
απολαμβάνουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που είναι 
διαθέσιμη και στους υπόλοιπους Κύπριους πολίτες. 
 
Σε ότι αφορά στη στήριξη που λαμβάνουν οι Ρομά σε θέματα 
κοινωνικής ευημερίας, η Επίτροπος διαπίστωσε ότι αυτή 
περιορίζεται στα πλαίσια των οριζόντιων μέτρων που  
λαμβάνουν οι ΥΚΕ για στήριξη όλων των ευάλωτων ομάδων, χωρίς 
να υπάρχει οποιαδήποτε στόχευση που να λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της κουλτούρας και του τρόπου ζωής τους. Η 
Επίτροπος επεσήμανε, συναφώς, ότι το δεκαετές Σχέδιο Δράσης 
(2021-2030), το οποίο κλήθηκαν οι ΥΚΕ να εκπονήσουν, μετά 
από σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι μια 
ευκαιρία για ολιστική προσέγγιση στα θέματα Ρομά και ότι, 
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αυτό, θα πρέπει να έχει στο επίκεντρό του τον σεβασμό και 
την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με έμφαση στη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνουν την αξιοπρεπή 
διαβίωση.  
 
Καταληκτικά, η Επίτροπος προέβη σε σειρά Εισηγήσεων, προς 
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, για λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
και εντατικοποίηση των προσπαθειών που γίνονται, με στόχο 
τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης και τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στα μέλη της Ρομά κοινότητας. 
 
 

 Έκθεση, ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και ως 
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και 
Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,  αναφορικά με τα μέτρα 
πρόληψης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού 
COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών 
Διεθνούς Προστασίας και τις συνθήκες διαβίωσης των 
προσώπων που φιλοξενούνταν εκεί16 

 
Στην Έκθεση, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2020, καταγράφηκαν και 
σχολιάστηκαν τα μέτρα πρόληψης που είχαν ληφθεί  μέχρι τότε 
για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στα Κέντρα 
Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην 
Κοκκινοτριμιθιά και Κοφίνου, αλλά και γενικότερα των 
συνθηκών διαβίωσης των προσώπων που φιλοξενούνταν εκεί και 
του σεβασμού των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  τους, υπό το φως 
και των περιορισμών κινήσεων που αποφασίστηκαν λόγω της 
πανδημίας.  
 
Από επιτόπια επίσκεψη που έγινε, αλλά και την γραπτή και 
διά ζώσης πληροφόρηση που λήφθηκε, διαπιστώθηκε ότι στο 
Κέντρο «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθά είχαν ληφθεί και 
τηρούνταν αυστηρά υγειονομικά μέτρα, που συμπεριελάμβαναν 
θερμομέτρηση όλων των εισερχόμενων στο Κέντρο, ψεκασμό των 
αντίσκηνων και των κοινόχρηστων χώρων, τοποθέτηση 
αντισηπτικών σε όλους τους χώρους του Κέντρου, ενημέρωση σε 

                                                           
16 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση με αρ. ΑΥΤ. 10/2020 ημερομηνίας 23/4/2020 
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σχέση με την πανδημία με έντυπα τα οποία είχαν μεταφραστεί 
στη μητρική γλώσσα των διαμενόντων, ενώ σχετικές οδηγίες 
είχαν δοθεί και προφορικά.  Επίσης, διαπιστώθηκε ότι όλοι 
οι διαμένοντες εκεί εφοδιάστηκαν με ατομικό προστατευτικό 
εξοπλισμό και ότι, σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου 
κρούσματος, υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την 
προσωρινή διανυκτέρευση του υπό καθεστώς καραντίνας, μέχρις 
ότου μεταφερθεί την επομένη σε Κυβερνητικό Νοσοκομείο για 
περαιτέρω εξετάσεις. Στο Κέντρο υπήρχε ακόμη, μέρα παρά 
μέρα, διαθέσιμος γιατρός, καθώς και δύο νοσοκόμοι που 
παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε 24ωρη βάση.   
  
Σε σχέση, με το Κέντρο στην Κοφίνου, διαπιστώθηκε ότι είχε 
εκπονηθεί σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης κίνδυνου στη βάση 
των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, βάσει του οπίου διαμορφώθηκε και 
εφαρμοζόταν, μεταξύ άλλων, σχέδιο δράσης για προστασία από 
τον ιό Covid-19, το οποίο περιελάβανε συγκεκριμένες 
καθημερινές διαδικασίες και ενέργειες σε περίπτωση 
εντοπισμού θετικού κρούσματος.   
  
Στην Έκθεση, αφού έγινε αναφορά σε συστάσεις διεθνών φορέων 
για τη λειτουργία χώρων φιλοξενίας/κράτησης αιτητών 
ασύλου/μεταναστών, καθώς και σε σχετική  Νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,  
υποβλήθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τους αρμόδιους 
Υπουργούς, για να προέβαιναν σε όλες τις ενδεδειγμένες 
ενέργειες, προκειμένου να διασφαλισθούν περαιτέρω τα 
δικαιώματα όσων διαμένουν στα εν λόγω Κέντρα και να 
αποφευχθούν  φαινόμενα υπερπληθυσμού.   
  
Υπογραμμίστηκε, μάλιστα, εμφαντικά, ότι οποιοδήποτε 
περιοριστικό μέτρο λαμβάνεται, το οποίο ξεπερνά τον 
προσωρινό χαρακτήρα,  δεν είναι απολύτως αναγκαίο, και/ή 
είναι δυσανάλογο του σκοπού της προστασίας της δημόσιας 
υγείας, είναι μέτρο αυθαίρετο και θα πρέπει άμεσα να 
διακόπτεται.  Ως εκ τούτου, υποβλήθηκε συγκεκριμένη εισήγηση 
για επανεξέταση των μέτρων, αμέσως μετά την άρση των 
περιοριστικών μέτρων που είχαν τεθεί και στην ευρύτερη 
κοινωνία.  
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 Έκθεση, ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ως 
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και 
Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, μετά από   επιτόπια επίσκεψη 
στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών 
Διεθνούς Προστασίας «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά17 

 
Στις 4 Δεκεμβρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως, μαζί 
Λειτουργούς του Γραφείου της, πραγματοποίησαν νέα 
απροειδοποίητη επιτόπια επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής 
Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας 
«Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριµιθιά,.    
 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν, αφενός η διακρίβωση της πορείας 
υλοποίησης των προγενέστερων εισηγήσεων της Επιτρόπου, 
αφετέρου η εκ του σύνεγγυς διαπίστωση των υλικών συνθηκών 
διαβίωσης των ατόμων που διέμεναν στο Κέντρο και κατά πόσον 
αυτές ήταν σύμφωνες  με τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
  
Σε γενικό επίπεδο, διαπιστώθηκε, το Κέντρο ήταν υπερπλήρες 
σε χωρητικότητα, κάτι που, αναπόφευκτα, είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης των διαμενόντων σ’ αυτό.    
  
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι άτομα που πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις για να εξέλθουν από το Κέντρο, παρέμεναν σ’ 
αυτό λόγω των προνοιών του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός 
Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του ιού COVID-19) 
Διατάγματος, με επακόλουθο, τη δημιουργία προβλημάτων ως 
προς την ομαλή μετάβαση προσώπων από τους χώρους της 
καραντίνας στο κύριο μέρος του κέντρου, όπου οι συνθήκες 
διαβίωσης σε σπιτάκια είναι βελτιωμένες.  Συνεπεία τούτου, 
οι φιλοξενούμενοι που βρίσκονταν στους χώρους 
απομόνωσης/καραντίνας αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα σε 
σχέση με τις συνθήκες υγιεινής τους, ενώ ελλόχευε και ο 
κίνδυνος για την περαιτέρω εξάπλωση του ιού COVID-19, (αφού 
ακόμη και μετά την πάροδο των προβλεπόμενων 14 ημερών 
εξακολουθούσαν να παραμένουν στους χώρους απομόνωσης/ 

                                                           
17 Έκθεση με αρ. ΑΥΤ. 27/2020 ημερομηνίας 12/12/2020 
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καραντίνας λόγω έλλειψης χώρου στον κυρίως χώρο του 
Κέντρου).   
  
Περαιτέρω, σε ότι αφορά την υποδομή του Κέντρου, προέκυψαν 
τα ακόλουθα: 
 

 Εκκρεμούσε ακόμη η συναρμολόγηση προκατασκευασμένων 
σπιτιών, προς αντικατάσταση των αντίσκηνων που είχαν 
αναγερθεί (προσωρινά) στο Κέντρο. 

 

 Οι συνθήκες στο χώρο καραντίνας όπου φιλοξενούνταν τα 
άτομα που είχαν βρεθεί θετικά στον ιό, δεν πληρούσαν 
τα διεθνή πρότυπα φιλοξενίας και τα σχετικά 
υγειονομικά πρωτόκολλα. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι 
23 άτομα δεν είχαν πρόσβαση σε ντους/μπάνιο και 
εξυπηρετούνταν από μια μόνο τουαλέτα, καθώς και ότι, 
υπήρχε ελλιπής ηλεκτροδότησης στους χώρους 
απομόνωσης/καραντίνας. 

 

 Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι στο Κέντρο διέμεναν άτομα που 
ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες, όπως εγκυμονούσες, πιθανά 
θύματα εμπορίας προσώπων, ασυνόδευτα ανήλικα ή κατ’ 
ισχυρισμόν ανήλικα άτομα και άτομο με αναπηρία.   

  

Ενόψει των όσων διαπιστώθηκαν, στις 9 Δεκεμβρίου 2020 
υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές Έκθεση, στην οποία, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνονταν και οι ακόλουθες εισηγήσεις:   
 

 Άμεση παραχώρηση άδειας εξόδου από το Κέντρο στους 
διαμένοντες που πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις 
για να εξέλθουν. 
 

 Διευθέτηση  μεταφοράς εκτός του Κέντρου των 
ασυνόδευτων ανήλικων που εξακολουθούσαν να 
φιλοξενούνται στο Κέντρο, και, διασφάλιση safe zone 
για όσους από αυτούς βρίσκονταν σε χώρους καραντίνας. 
 

 Άμεση αξιολόγηση των αναγκών όλων των διαμενόντων στο 
Κέντρο που ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες και μεταφορά τους 
σε κατάλληλες δομές εκτός του Κέντρου 
 

 Επίσπευση των ενεργειών για τη λειτουργία και δεύτερου 
ειδικά διαμορφωμένου χώρου καραντίνας (καταλύματος) 
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εκτός κέντρου,  στον οποίο να μεταφερθούν τα θετικά 
στον ιό άτομα που διέμεναν στο Κέντρο. 

 

 Άμεση μεταφορά από τον χώρο καραντίνας στον κυρίως 
χώρο του Κέντρου, όλων των ατόμων  που συμπλήρωναν 14 
ημέρες σε καραντίνα και ήταν αρνητικά στον ιό. 
 

 Προώθηση ενεργειών για την απρόσκοπτη παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους χώρους του Κέντρου 
και εξέταση εναλλακτικών τρόπων πλήρους ηλεκτροδότησης 
σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης στη λειτουργία του 
υποσταθμού της ΑΗΚ. 
 

 Άμεση αντικατάσταση των αντίσκηνων, με τα ήδη 
υπάρχοντα αλλά ασυναρμολόγητα προκατασκευασμένα 
σπιτάκια και υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών 
διαμόρφωσης του εδάφους προς αποφυγή των προβλημάτων 
που παρατηρούνταν σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, 
στους χώρους καραντίνας.  
 

 Αύξηση του αριθμού των χώρων υγιεινής, ιδίως στους 
χώρους της καραντίνας/απομόνωσης και επίλυση του 
προβλήματος της απρόσκοπτης παροχής ζεστού νερού. 
 

 Διευθέτηση καθημερινής παρουσία ιατρού και αύξησης του 
αριθμού των νοσηλευτών στο Κέντρο. 

 

 
 Έκθεση για χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου σε μη 

παντρεμένα ζευγάρια18  
  
Αριθμός παραπόνων υποβλήθηκαν στην Επίτροπο κατά το 2020 
αναφορικά με τη μη παραχώρηση (ειδικής) άδειας εισόδου στην 
Κύπρο σε μη κύπριους πολίτες που διατηρούν μακροχρόνια σχέση  
με Κύπριους ή με άλλα πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στη χώρα 
μας, λόγω των  περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για πρόληψη 
της εξάπλωσης του ιού COVID-19.   
 

Σε Έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020, έγινε 
αναφορά σε σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον 
                                                           
18 Έκθεση με αρ. Α/Π 1307/2020, Α/Π 1425/2020, Α/Π 1680/2020, Α/Π 1696/2020, 
Α/Π 1734/2020 Α/Π 2004/2020, Α/Π 2017/2020 
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Οκτώβριο του 2020, η οποία παρείχε κατευθυντήριες γραμμές 
προς τα κράτη μέλη, σε σχέση με τον ειδικότερο χειρισμό 
τέτοιας φύσεως αιτημάτων – δηλαδή: την είσοδο σε χώρες της 
Ε.Ε σε άτομα που έχουν «σταθερή σχέση, δεόντως 
αποδεδειγμένη» με πολίτες της Ένωσης ή άτομα που ζουν μόνιμα 
στην Ε.Ε., έστω κι αν η σχέση αυτή δεν είναι νομικά 
αναγνωρισμένη από την εθνική τους νομοθεσία.  
 

Στην εν λόγω Ανακοίνωσή, διατυπώθηκε η θέση ότι θα πρέπει 
να διευκολύνεται η επανένωση των πιστοποιημένων συντρόφων, 
ενώ παρατέθηκαν και ενδεικτικά παραδείγματα για πιθανά 
αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να προσκομιστούν από 
τους αιτητές για να τεκμηριώσουν τη σχέση τους 
  
Η Επίτροπος διατύπωσε τη θέση ότι ο γενικός αποκλεισμός 
εισόδου στη χώρα μας, χωρίς να αξιολογείται κατά πόσον, σε 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά, δικαιολογείται η έγκριση ή η 
απόρριψη αιτήματος για επανένωση προσώπων σε σταθερή σχέση, 
δεν βρίσκει έρεισμα στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία 
προνοεί  ότι το μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να είναι 
ανάλογο του σκοπού για το οποίο λήφθηκε.  
  
Καταληκτικά, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως, ενόψει και του 
μεγάλου χρονικού διαστήματος που αρκετά από τα επηρεαζόμενα 
ζευγάρια είχαν να βρεθούν,  η αρμόδια αρχή εξέταζε το κατά 
πόσο, στη βάση της διακριτικής της ευχέρειας, θα μπορούσε 
να επεκτείνει το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για 
Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα 
(Αρ. 30) του 2020, ώστε να συμπεριλάβει και την κατηγορία 
του/της συντρόφου με τον/την οποίο/α ο πολίτης της 
Δημοκρατίας, ή άλλος πολίτης που διαμένει μόνιμα στη 
Δημοκρατία έχει σταθερή μακροχρόνια σχέση, δεόντως 
αποδεδειγμένη, (στη βάση των κριτηρίων που είχε εισηγηθεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σχετική Ανακοίνωσή της).  
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Οι αρμόδιες αρχές μετά την υποβολή της Έκθεσης προέβηκαν  
στην υλοποίηση των εισηγήσεων που διαλαμβάνονταν σε αυτήν. 
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 Έκθεση αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας και 

διαβίωσης των οικιακών εργαζομένων στην Κύπρο19 
 
Η Έκθεση ετοιμάστηκε από την Επίτροπο Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με 
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Αποτελεί, δε, 
την πρώτη έρευνα για τα δικαιώματα των οικιακών εργαζομένων, 
η οποία βασίζεται σε συνεντεύξεις, focus groups και 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τις ίδιες τις οικιακές 
εργαζόμενες. 
 
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαφάνηκε ότι οι 
οικιακές εργαζόμενες στην Κύπρο δουλεύουν κατά μέσο όρο 58 
ώρες την εβδομάδα, 40% περισσότερο από τις 42 ώρες που 
προνοεί η σύμβαση εργασίας, ενώ 1 στις 5 δήλωσε ότι δουλεύει 
πέραν των 70 ωρών την εβδομάδα. Εξάλλου, το 32% δεν 
πληρώνονται πάντα ή δεν πληρώνονται πάντα το μισθό που τους 
έχει υποσχεθεί. Με βάση, δε, τα συμπεράσματα της έρευνας 
75% των οικιακών εργαζομένων δεν θα έκαναν καταγγελία στην 
αστυνομία σε περίπτωση που ήταν θύματα σωματικής βίας. 
 
Περαιτέρω, στο ερώτημα κατά πόσον πληρώνονται υπερωρίες, 
μόνο το 7% των οικιακών εργαζομένων απάντησαν καταφατικά, 
35% δήλωσαν ότι δεν πληρώνονται υπερωρίες και 58% ότι δεν 
γνωρίζουν τις ώρες εργασίας που προνοεί η σύμβαση 
εργασίας.   
 
Εξάλλου, μόνο το ένα τρίτο των οικιακών εργαζομένων 
καθαρίζει μόνο ένα σπίτι (όπως προνοεί η σύμβαση εργασίας). 
Οι μισές εργαζόμενες καθαρίζουν δύο σπίτια και οι υπόλοιπες 
τρία, 79% εκείνων που καθαρίζουν πέραν του ενός σπιτιού, 
δουλεύουν σε σπίτια που τους υπέδειξε ο εργοδότης τους.   
 
Το 40% των οικιακών εργαζομένων δεν θα έκαναν παράπονο στον 
εργοδότη τους, εάν δεν ήταν ικανοποιημένες με κάποιες από 
τις απαιτήσεις του (π.χ. σε περίπτωση που τους ζητηθεί να 

                                                           
19 Έκθεση με αρ. ΕΔ 5.34.04 ημερομηνίας 18/12/2020 
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δουλέψουν μια επιπρόσθετη μέρα την εβδομάδα χωρίς 
πληρωμή).   
 
Το 37% δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ το γιατρό κατά τη διάρκεια 
της διαμονής τους στην Κύπρο και για το 48% όταν πρέπει να 
πάνε στο γιατρό, αυτό γίνεται μέσω του εργοδότη τους. Επίσης 
το 56% των οικιακών εργαζομένων δεν σταματούν να δουλεύουν 
σε περίπτωση ασθένειας.   
 
Στην έκθεση έγιναν εισηγήσεις για την επικύρωση της Σύμβασης 
της για τα Δικαιώματα των Οικιακών Εργαζομένων, τη 
μεταβίβαση ευθύνης για τις οικιακές εργαζόμενες από το Τμήμα 
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στο Υπουργείο Εργασίας, 
περαιτέρω βελτιώσεις στη σύμβαση εργασίας, καλύτερη 
ενημέρωση των οικιακών εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους και αποφασιστική αντιμετώπιση της 
κακοποίησης και της βίας κατά των οικιακών εργαζομένων.   
 
Οι εισηγήσεις αφορούσαν επίσης στην αναγνώριση του 
επαγγέλματος των οικιακών εργαζομένων και του προσωπικού 
φροντίδας, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρουν ως 
πραγματικούς και διακριτούς τομείς απασχόλησης, την 
ενημέρωση των οικιακών εργαζομένων σχετικά με την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση και συνέχιση του 
διαλόγου με τα εμπλεκόμενα μέρη.   
 
 

 Τοποθέτηση για την ημέρα υιοθέτησης της Οικουμενικής 
Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 

«Η 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, είναι μέρα τιμής για την 
υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών το 1948, η οποία αποτέλεσε την απαρχή της νομικής 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγχρονη εποχή.  
  
Η Διακήρυξη ήταν η ανάγκη προστασίας των ανθρώπων, που 
υποχρεωτικά καλούσε το κόκκινο βαμμένο χώμα των νεκρών του 
δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και αποτελεί τον ιστό, για ένα 
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πλαίσιο βασικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
σύγχρονες κοινωνίες.   
  
Στη βάση της, έχουν αρχιτεκτονηθεί πολιτικές και νομικά 
κείμενα που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, η άσκηση και απόλαυση των οποίων,επιτρέπει στους 
ανθρώπους να προστατεύονται από κρατικές αυθαιρεσίες από 
την μια, αλλά και να απαιτούν και να διεκδικούν τον 
αλληλοσεβασμό των δικαιωμάτων μεταξύ τους ,σε μια κοινωνία 
χωρίς διακρίσεις, εμποτισμένες με την ελευθερία  και τις 
δημοκρατικές αξίες.   
  
Σήμερα τα παιδία μπορούν να αξιώνουν την αναγνώριση και την 
εξυπηρέτηση των αναγκών τους με εύλογες προσαρμογές, οι 
γυναίκες να διεκδικούν τις ίδιες ευκαιρίες, την ίση 
μεταχείριση και συμμετοχή τους στην κοινωνία, τα άτομα με 
αναπηρία να απαιτούν κάθε  προσβασιμότητα  για να ζουν με 
αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία, τα άτομα που υπόκεινται δίωξη 
να καταφεύγουν σε ασυλία, οι οικονομικά δυσπραγούντες 
συνάνθρωποι μας να απολαμβάνουν κρατικής πρόνοιας και 
αξιοπρεπούς διαβίωσης και οι ευάλωτες ομάδες ανθρώπων να 
επιτυγχάνουν την αναγνώριση και ικανοποίηση των 
εξατομικευμένων αναγκών τους.   
  
Τα αναγνωρισμένα αυτά όμως δικαιώματα δεν τυγχάνουν 
απόλαυσης από όλους. Άνθρωποι συνεχίζουν να βρίσκονται 
παγιδευμένοι σε εμπόλεμες ζώνες, να απειλείται η ζωή τους 
λόγω των πεποιθήσεών και της άσκησης της ελευθερίας του 
λόγου τους, να υποβάλλονται σε βασανιστήρια, σκληρή, 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση,  άλλοι να 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις ή περιθωριοποίηση 
στη βάση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ενώ άλλοι να 
τυγχάνουν εκμετάλλευσης ή εμπορίας.   
  
Σήμερα η νομική προστασία υπάρχει δυνατά, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μα συνάμα υπάρχει η τεράστια 
διάσταση στην εφαρμογή της σε όλες τις εκφάνσεις των 
δικαιωμάτων που καλούνται να προστατεύσουν, που το 2020 ήρθε 
για να τονίσει ακόμη περισσότερο.  
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Ο «αόρατος εχθρός»  επέτεινε τα υφιστάμενα προβλήματα και 
αποτέλεσε περαιτέρω πρόκληση για την ανθρωπότητα, η οποία 
κλήθηκε να  αντιμετωπίσει  την πανδημία του κορωνοϊού Covid-
19 και να αναχαιτίσει την ταχεία εξάπλωσής της.   
  
Αναπόφευκτα το αποτέλεσμα των καινοφανών μέτρων που 
εφαρμόστηκαν για σκοπούς πρόληψης της διασποράς της 
πανδημίας, μεταξύ σωρείας οικονομικών και άλλων επιπτώσεων, 
ήταν ο περιορισμός βασικών ελευθεριών του καθενός από εμάς.  
Ξαφνικά ο «αόρατος εχθρός» έστειλε το πέπλο μιας «αόρατης 
φυλακής» σε ολόκληρο το πλανήτη.  
  
Μια φυλακή που δεν περιορίζεται σε τόπο και χρόνο, μια 
φυλακή που δεν έχει χρώμα και εστία για να την τιθασεύσει 
κανείς, να προβάλει τον στόχο προσεχτικά απέναντι της και 
να την συνθλίψει. Ξεφεύγει, ελίσσεται ,αλλάζει μορφές και 
κτυπά αιφνιδιάστηκα μέχρι την έλευση του «αόρατου» πια 
τέλους ...  
  
Μέχρι τότε η ανάγκη για επαγρύπνηση σε ότι αφορά τη 
διασφάλιση της απόλαυσης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
χωρίς διακρίσεις, καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη.  
  
Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, προβήκαμε σε 
σειρά παρεμβάσεων με την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων 
για την απάμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων που παρατηρούνται 
κυρίως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού τόσο ως Εθνική 
Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI), ως Φορέας Ισότητας και 
Καταπολέμησης των Διακρίσεων (EQUALITY BODY) ως Μηχανισμός 
Παρακολούθησης Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για ΑμεΑ αλλά 
και ως Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (NPM),οι οποίες 
ενόψει της σημερινής μέρας ενοποιήθηκαν σε μια ειδική έκδοση  
ώστε να αποτελέσουν ένα εύχρηστο εργαλείο ενημέρωσης και 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων και αφορούν άτομα που βρίσκονται 
σε περιορισμό σε κέντρα φιλοξενίας, στέγες ηλικιωμένων, 
παιδιά, σχολεία, άτομα με αναπηρία και το δικαίωμα τους στην 
πληροφόρηση, άδεια εισόδου σε ζευγάρια #love is not tourism.  
  
Η σημερινή μέρα και κάθε μέρα, αποτελεί το συνεχή αγώνα για 
εντοπισμό της κατάχρησης, της παραβίασης, της ελλιπούς 
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προστασίας, αλλά και της ανάγκης για προσβολή κάθε 
δυσανάλογου μέτρου που δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της δημόσιας 
υγείας και του δικαιώματος στην ζωή.   
  
Η σημερινή μέρα δίνει το έναυσμα για μια επανάσταση με 
αιτία, χωρίς τυμπανοκρουσίες και καταστροφές, χωρίς να θέτει 
σε κίνδυνο δικαιώματα των συνανθρώπων μας, σήμερα η 
επανάσταση μας έχει ειδικό βάρος  και έγκειται στην 
προσωπική και συλλογική ευθύνη του καθενός   απέναντι στους 
συνανθρώπους  μας, αλλά συνάμα  στην επαγρύπνηση μας 
απέναντι στα μέτρα της Πολιτείας ώστε αυτά να μην 
υπερβαίνουν το άκρως αναγκαίο για την αντιμετώπιση του 
«αόρατου εχθρού».  
  
Η σημερινή μέρα μας χρειάζεται γιατί, μόνο με την συμβολή 
όλων μας κόβεται  το νήμα της “αόρατης φυλακής”».   
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  Διαμεσολαβητική δράση  
 
 
Ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέπτυξε, και κατά το έτος 
2020, έντονη  διαμεσολαβητική δραστηριότητα, στα πλαίσια 
της οποίας, σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκε εκ πρώτης όψεως 
βασιμότητα των παραπόνων, μέσω γραπτών ή/και προφορικών  
παρεμβάσεων  προς τις εμπλεκόμενες αρχές, συνέδραμε την 
ικανοποίηση  συγκεκριμένων αιτημάτων των πολιτών.  
 
Μεταξύ άλλων, υπήρξε διαμεσολάβηση/παρέμβαση του Τομέα 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θετική κατάληξη, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  
 

 Έγκριση,  σε τρεις (3) διαφορετικές περιπτώσεις, 
αιτημάτων για χορήγηση από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού 
και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) άδειας εισόδου σε μέλη 
οικογένειας ατόμων που ζουν στην Κύπρος με προσφυγικό 
καθεστώς, για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης.20 

 
 Προώθηση, και έγκριση, οκτώ (8) διαφορετικών αιτημάτων 

που είχαν υποβληθεί στο ΤΑΠΜ, για έκδοση ή ανανέωση 
άδειων παραμονής στην Κύπρο σε πολίτες τρίτων χωρών.21  

 
 Προώθηση και έκδοση,  από το ΤΑΠΜ, έγγραφου μόνιμης 

διαμονής (MEU3), σε πέντε (5) διαφορετικούς ευρωπαίους 
πολίτες  που διαμένουν στην Κύπρο.22 

 
 Προώθηση και ολοκλήρωση, από το Υπουργείο Εσωτερικών 

και το ΤΑΠΜ, της διαδικασίας εξέτασης τριών (3) 
αιτημάτων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με 
πολιτογράφηση ή εγγραφή.23 

 

                                                           
20 Αρ. Φακ.: ΑΠ 1195/2017, ΑΠ 1177/2017 και ΑΠ 1129/2017 
21 Αρ. Φακ: ΑΠ 204/2019,ΑΠ 2076/2019, ΑΠ 783/2020,ΑΠ 1418/2020, ΑΠ 1665/2020, 
ΑΠ 2109/2020, ΑΠ 2188/2020 και ΑΠ 709/2020 
22 Αρ. Φακ.: ΑΠ 2284/2019, ΑΠ 1271/2029, ΑΠ 1354/2020, 1355/2020 και ΑΠ 1544/2020 
23 Αρ. Φακ.:  ΑΠ 185/2018, ΑΠ 407/2019 και ΑΠ 1336/2019 
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 Αφαίρεση στοιχείων πολίτιδας τρίτης χώρας από τον 
κατάλογο απαγορευμένων προσώπων (stop-list), για 
σκοπούς επίσκεψης στα παιδιά της που διαμένουν στην 
Κύπρο.24 

 
 Αποδέσμευση τραπεζικής εγγυητικής που είχαν καταβάλει 

στο ΤΑΠΜ τρεις (3) κύπριοι  πολίτες, για σκοπούς 
παραχώρησης σε μέλη της οικογένειάς τους που ήταν 
πολίτες τρίτων χωρών, άδειας εισόδου/παραμονής στην 
Κύπρο.25 

 
 Ικανοποίηση αιτήματος, για εξασφάλιση από το ΤΑΠΜ, 

στοιχείων που αφορούσαν συγγενείς κύπριου πολίτη.26 
 

 Ικανοποίηση αιτήματος για έκδοση δελτίου ταυτότητας 
της Δημοκρατίας, από το ΤΑΠΜ.27 

 
 Επανέκδοση, από το ΤΑΠΜ,  Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού 

το οποίο είχε απωλέσει πολίτης τρίτης χώρας, χωρίς την 
καταβολή σχετικού τέλους, λόγω των ειδικών προσωπικών 
του περιστάσεων.28 

 
 Έκδοση  «Βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου» σε πολίτη τρίτης 

χώρας από το ΤΑΠΜ.29 
 

 Εγγραφή παιδιού ως κύπριου πολίτη από την Επαρχιακή 
Διοίκηση Κερύνειας, χωρίς την προσκόμιση τεστ 
πατρότητας DNA από τον κύπριο πατέρα, όπως αρχικά 
αξιώθηκε.30 

 
 Τερματισμό κράτησης, σε πέντε (5) περιπτώσεις, αιτητών 

ασύλου που τελούσαν υπό κράτηση στο Χώρο Κράτησης 
Άτυπων Μεταναστών στη Μεννόγεια ή σε αστυνομικά 

                                                           
24 Αρ. Φακ. : ΑΠ 702/2019 
25  Αρ. Φακ.: ΑΠ 2198/2019, ΑΠ 1142/2020 και ΑΠ 554/2020 
26 Αρ. Φακ.: AP 54/2019 
27 Αρ. Φακ.: ΑΠ 1545/2020 
28  Αρ. Φακ.: ΑΠ 1536/2019 
29 Αρ. Φακ.: ΑΠ 1648/2020 
30 Αρ. Φακ.: ΑΠ 2302/2019 
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κρατητήρια, λόγω των ειδικότερων προσωπικών τους 
περιστάσεων.31 

 
 Προώθηση της διαδικασίας εξέτασης, και έγκρισης, από 

την Υπηρεσία Ασύλου, τεσσάρων (4) διαφορετικών 
αιτημάτων για παραχώρηση διεθνούς προστασίας.32 

 
 Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης, και έγκρισης, 

αιτήματος κύπριας πολίτιδας για να της παραχωρηθεί 
σύνταξη αναπηρίας.33 

 
 Αποστολή εγγράφων των Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

σε ευρωπαία πολίτιδα που αναχώρησε από την Κύπρο, τα 
οποία πιστοποιούν το ότι εργάστηκε στο παρελθόν στην 
Κύπρο και κατέβαλλε ασφαλιστικές εισφορές ως 
εργαζόμενη.34 

 
 Προώθηση και έγκριση από την Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιδομάτων Πρόνοιας αιτήματος ευρωπαίου πολίτη για να 
του παραχωρηθεί Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.35 

 
 Παραχώρηση, από το Τμήμα Εργασίας, άδειας εργοδότησης 

πολίτης τρίτης χώρας από κυπριακή εταιρεία.36  
 

 Ικανοποίηση αιτήματος κύπριου πολίτη, ιδιοκτήτη 
ξενοδοχείου το οποίο φιλοξενούσε αιτητές ασύλου, για 
να του καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά ενοικίου από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.37 

 
 Αναγνώριση εργαζόμενου πολίτη τρίτης χώρας ως θύματος 

εμπορίας,  μετά από σχετική παρέμβαση της Επιτρόπου 
προς την Αστυνομία.38 

 

                                                           
31 Αρ. Φακ. ΑΠ 33/2020, ΑΠ 588/2020, ΑΠ 1916/2020, ΑΠ 1933/2020 και ΑΠ 20008/2020 
32 Αρ. Φακ.: ΑΠ 520/2019, ΑΠ 1466/2019, ΑΠ 186/2020 και ΑΠ 187/2020 
33 Αρ. Φακ.: ΑΠ 171/2018 
34 Αρ. Φακ.: ΑΠ 397/2020 
35 Αρ. Φακ.: ΑΠ 633/2019 
36 Αρ. Φακ.: ΑΠ 106/2029 
37 Αρ. Φακ.: ΑΠ 841/2019 
38 Αρ. Φακ.: ΑΠ 551/2020 
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 Διαγραφή προστίμου  που επιβλήθηκε σε ευρωπαίο πολίτη 
που διαμένει στην Κύπρο, σε σχέση με τη μη αποστολή 
γραπτού μηνύματος στον αριθμό 8998, λόγω τεχνικών 
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην αποστολή μηνυμάτων 
από κινητά που δεν είχαν κυπριακούς αριθμούς.39 

 
 Παραχώρησης ειδικής άδειας εισόδου σε πολίτη τρίτης 

χώρας, σύζυγο κύπριας, ο οποίος παρέμεινε αναγκαστικά 
στο εξωτερικό λόγω των περιοριστικών μέτρων που 
επιβλήθηκαν σε πτήσεις προς την Κύπρο, για σκοπούς 
καταπολέμησης της πανδημίας.40 

 
 Διαγραφή εξόδων θεραπείας αιτητή ασύλου, ο οποίος 

υποβλήθηκε σε εγχείρηση σε δημόσιο νοσηλευτήριο.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 Αρ. Φακ. ΑΠ 561/2020 
40 Αρ. Φακ.: ΑΠ 754/2020 
41 Αρ. Φακ.: ΑΠ 88/2020 
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  Αστυνομία 
 
Το 2020, διατηρήθηκε η καλή συνεργασία που έχει οικοδομήθει 
μεταξύ του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως και της 
Αστυνομίας Κύπρου, τόσο με τη συνδρομή που η τελευταία 
παρείχε στην Επίτροπο στις έρευνες που διενήργησε αναφορικά 
με παράπονα που σχετίζονταν με πράξεις ή/και παραλείψεις 
της, καθώς και με την συνέχιση της συμμετοχής Λειτουργών 
του Γραφείου στα εκπαιδευτικά ή/και ενημερωτικά προγράμματα 
της Αστυνομικής Ακαδημίας, για θέματα προστασίας και 
σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Καταπολέμησης των 
Διακρίσεων. 
 

Με αφορμή παράπονο42 που υποβλήθηκε στην Επίτροπο, 
διερευνήθηκε σε βάθος ο ρόλος της Αστυνομίας σε ότι αφορά 
παραβιάσεις δικαστικών διαταγμάτων επικοινωνίας γονέων με 
τα παιδιά τους, ζήτημα που έχει, αρκετές φορές, αποτελέσει 
αντικείμενο παραπόνων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο.  
 

Παρότι η σχετική εμπειρία του Γραφείου, κατέδειξε ότι η 
αποξένωση μεταξύ γονέων και παιδιών προκύπτει, κυρίως, 
μεταξύ των παιδιών και του γονέα ο οποίος έχει δικαιώματα 
επικοινωνίας και οφείλεται, συνήθως, στις ενέργειες του 
γονέα με τον οποίο τα παιδιά διαμένουν, η υπόθεση που 
διερευνήθηκε, αφορούσε αποξένωση μεταξύ των παιδιών και του 
γονέα (μητέρα) στον οποίο ανατέθηκε από το Δικαστήριο η 
φύλαξη και φροντίδα των παιδιών και με τον οποίο τα παιδιά 
θα έπρεπε, υπό κανονικές συνθήκες, να διαμένουν. 
 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες 
της Αστυνομίας στη διαχείριση/διερεύνηση περιπτώσεων/ 
υποθέσεων ανυπακοής διαταγμάτων επικοινωνίας, καθορίζονται 
από σχετικές οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας ή/και του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και επικαιροποιούνται 
αναλόγως των εξελίξεων.  
 

Απώτερος στόχος της Αστυνομίας είναι η εφαρμογή τέτοιας 
φύσεως διαταγμάτων και η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 

                                                           
42 Αρ. Φακ.: Α/Π 1341/2019. 
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από τη μη εφαρμογή τους, ενώ, ως προς την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων, κυρίως ιδιάζουσων, 
προωθείται η πολυθεματική συνεργασία και η συνδιαχείριση με 
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.  
 

Το πλαίσιο που διέπει τον ρόλο και τα καθήκοντα της 
Αστυνομίας σε υποθέσεις/καταγγελίες για παρακοές 
διαταγμάτων τέτοιας φύσεως,  ορίζει ρητά ότι στη διαχείριση 
τέτοιων καταγγελιών, τα μέλη της Αστυνομίας δεν νοείται να 
παραμένουν αμέτοχα, ιδιαίτερα όταν διαπιστώνεται 
επανειλημμένη, ηθελημένη και κακόπιστη παράλειψη 
συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του διατάγματος. 
 

Θέση που η Αστυνομία διατύπωσε στα πλαίσια της διερεύνησης 
της υπόθεσης, ήταν ότι η εκτέλεση των διαταγμάτων 
εναπόκειται στις διάδικες πλευρές που διατάζονται ανάλογα 
από το Δικαστήριο, ενώ, για την άσκηση Αστυνομικών εξουσιών 
και, ειδικότερα, για τη διερεύνηση του αδικήματος της 
ανυπακοής σε νόμιμες διαταγές (α.137 Ποινικού Κώδικα), 
σημαντικό είναι το περιεχόμενο ενός διατάγματος 
επικοινωνίας να καθοριστεί ότι είναι προστακτικό (και όχι 
απλά ρυθμιστικό). Όπως σημειώθηκε, τυποποιημένη 
οπισθογράφηση, αφ’ εαυτού δεν νομιμοποιεί άσκηση 
Αστυνομικών εξουσιών.  
 

Σε περίπτωση καταγγελιών για ανυπακοή/παρακοή, η Αστυνομία 
διερευνά, όπως αναφέρθηκε, υπόθεση ανυπακοής εναντίον της 
πλευράς που παραβιάζει την προσταγή του Δικαστηρίου, κάτι 
που έγινε και στην παρούσα περίπτωση. 
 

Με βάση, δε, τις σχετικές με το θέμα οδηγίες/εγκυκλίους, σε 
περιπτώσεις καταγγελιών για παρακοές αναγκαστικών, 
διατακτικών ή απαγορευτικών Διαταγμάτων Οικογενειακού 
Δικαστηρίου, η Αστυνομία θα πρέπει να προχωρεί σε ταχεία 
ποινική διερεύνηση ή/και σε σύλληψη του υπόπτου προς 
αποκατάσταση της νομιμότητας και για υποστήριξη του ατόμου 
υπέρ του οποίου εκδόθηκε το Διάταγμα.  
 

Σύμφωνα με σχετική οδηγία, «η Αστυνομία νομιμοποιείται, 
είναι αρμόδια και οφείλει να προχωρά σε ποινική διερεύνηση 
εναντίον του ατόμου το οποίο παρακούει το Διάταγμα ή/και 
στη σύλληψη του υπόπτου, αν αυτό είναι αναγκαίο.».  
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Η Επίτροπος, υπογράμμισε ότι η γονική αποξένωση, προσβάλει 
τόσο το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών όσο και του 
δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή, κα σημείωσε τις 
διαπιστωμένες προσπάθειες που η Αστυνομία είχε καταβάλει 
για σκοπούς υποστήριξης, εν προκειμένω, της παραπονούμενης.  
 

Κατέληξε, παρόλα αυτά, ότι, υπήρξε παράλειψη άμεσης και 
αποφασιστικής παρέμβασης της Αστυνομίας μετά την παραβίαση 
του αρχικού προσωρινού Δικαστικού Διατάγματος του 
Οικογενειακού Δικαστηρίου (ημερ. 20/11/2018) το οποίο 
διέτασσε τον πατέρα να επιστρέφει τα παιδιά στο σπίτι της 
παραπονούμενης. Αποτέλεσμα της παράληψης αυτής, ήταν να 
χαθεί πολύτιμος χρόνος και η αποξένωση μεταξύ της 
παραπονούμενης και των παιδιών της να μεγαλώνει σε βαθμό 
που να έχει παγιωθεί μία κατάσταση συνεχιζόμενης παραβίασης 
των γονικών της δικαιωμάτων.  
 

Παράλειψη αποφασιστικής δράσης της Αστυνομίας κρίθηκε ότι 
υπήρξε, ακόμα και μετά την έκδοση συμπληρωματικού 
διατάγματος, τον Ιουνίου 2020, προστακτικού περιεχομένου, 
το οποίο διέτασσε ξεκάθαρα τον πατέρα να παραδώσει τα παιδιά 
στην μητέρα,  με ειδική οπισθογράφηση ως προς τις συνέπειες 
της ανυπακοής, η οποία περιλάμβανε τη σύλληψή του υπόπτου. 
 

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι, η οποιαδήποτε περαιτέρω 
καθυστέρηση στην αποκατάσταση της σχέσης της μητέρας με τα 
παιδιά της, αποβαίνει, κυρίως, σε βάρος των τελευταίων. 
Εισηγήθηκε, ως εκ τούτου όπως, άμεσα, εξεταστούν και ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα για σκοπούς εφαρμογής του δικαστικού 
διατάγματος που αφορά την φύλαξη και διαμονή των παιδιών με 
την μητέρα τους, στη βάση των όσων καταγράφηκαν στην Έκθεσή 
της,  
 

Επιπρόσθετα, η Επίτροπος τόνισε ότι θα πρέπει, άμεσα, να 
μελετηθεί και να υιοθετηθεί ένα σαφές και αναλυτικό θεσμικό 
πλαίσιο που θα ενισχύει τις αρμοδιότητες όλων των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών ώστε να έχουν την δυνατότητα να 
λαμβάνουν ισχυρά μέτρα ως προς υλοποίηση των διαταγμάτων  
για την πλήρη, έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των 
παιδιών, μέσα από, ενδεχομένως, την τροποποίηση των περί 
σχέσεων γονέων και τέκνων νόμων, καθώς επίσης και μέσα από 
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την σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Ιδιάζουσων Περιπτώσεων 
Ανυπακοών Διαταγμάτων Επικοινωνίας «ΕΔΙΠΑΔΕ», η οποία, όπως 
προέκυψε από την έρευνα,  βρίσκεται  μελέτη με πρωτοβουλία 
των ΥΚΕ-Αστυνομίας-ΥΨΥ. 
 

Οι εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση παρακολουθούνται στενά 
από την Επίτροπο. 
 
 

 Εισηγήσεις/παρεμβάσεις αναφορικά με ατομικά παράπονα, 
έγιναν και στις πιο κάτω ενδεικτικές υποθέσεις: 

 
 Παραπονούμενη αποτάθηκε στην Επίτροπο σε σχέση με 

συγκεκριμένους χειρισμούς μέλους της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Πάφου το οποίο, σύμφωνα με τις θέσεις της, 
συνδεόταν συγγενικά με πρόσωπο εναντίον του οποίου η 
ίδια είχε υποβάλει καταγγελία. Μετά από την παρέμβαση 
της Επιτρόπου, η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου προχώρησε 
στη διεξαγωγή εσωτερικής διοικητικής έρευνας για το 
περιστατικό στα πλαίσια της οποίας έλαβε και σχετική 
κατάθεση από την παραπονούμενη. Ο ερευνών Αξιωματικός 
της υπόθεσης, διαπίστωσε τη διάπραξη πειθαρχικού 
αδικήματος από το συγκεκριμένο μέλος της Αστυνομίας 
και, ως εκ τούτου, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, 
προχώρησε σε συνοπτική δίκη της Πειθαρχικής Υπόθεσης 
που προέκυψε με αποτέλεσμα να επιβάλει στο εμπλεκόμενο 
μέλος, ως τιμωρία, την ποινή της «Επίπληξης»43. 

 

 Από την διερεύνηση περίπτωσης που τέθηκε υπόψη της 
Επιτρόπου από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Cyprus 
Refugee Council, προέκυψε τερματικός κράτησης δυο 
αιτητριών ασύλου.44 

 

 Ύστερα από παρέμβαση της Επιτρόπου, διαγράφηκε 
πρόστιμο που είχε επιβληθεί στον παραπονούμενο, ο 
οποίος είχε καταγγελθεί στις 9/4/2020 για παραβίαση 
των περιορισμών διακίνησης που ίσχυαν, τότε, λόγω της 
πανδημίας του ιού COVID-2020. Για τη διαγραφή του 
προστίμου συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι ο 

                                                           
43 Αρ. Φακ.: Α/Π 1586/2019. 
44 Αρ. Φακ.: Α/Π 2008/2019. 
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παραπονούμενος, δεν είχε αποστείλει γραπτό μήνυμα στην 
υπηρεσία 8998 για σκοπούς έγκρισης της μετακίνησής 
του, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στην υπηρεσία που 
δεν επέτρεπαν τη χρήση της από τους κατόχους μη 
κυπριακού αριθμού κινητής τηλεφωνίας.45 

 

 Μετά από τη διερεύνηση παραπόνου που αφορούσε τη 
σίτιση κρατούμενης στον ΧΩ.Κ.Α.Μ στη Μενόγεια προέκυψε 
η παροχή σε αυτήν κατάλληλων τροφών, στη βάση σχετικών 
ιατρικών συστάσεων.46 

 

 Η παρέμβαση σε παράπονο κατά της Αστυνομίας, το οποίο 
αφορούσε τον τρόπο χειρισμού καταγγελίας για απειλές 
που ο παραπονούμενος είχε δεχθεί από τρίτο πρόσωπο, 
οδήγησε στην παροχή διευκρινίσεων και διαβεβαιώσεων 
από πλευράς Αστυνομίας προς τον παραπονούμενο, με 
τρόπο που ο τελευταίος ικανοποιήθηκε.47   

 

 Η Επίτροπος διερεύνησε παράπονο48 που αφορούσε στη 
συμπεριφορά  μέλους της Αστυνομίας έναντι πολίτη ο 
οποίος, κατά τον ουσιώδη χρόνο είχε μεταβεί στην 
Αστυνομία  μετά από κακοποίησή του, για να ζητήσει 
βοήθεια και να υποβάλει σχετική καταγγελία. Η 
παρέμβαση της Επιτρόπου είχε ως αποτέλεσμα να δοθούν 
οδηγίες για τη διεξαγωγή εσωτερικής διοικητικής 
έρευνας η οποία κατέληξε στον διορισμό Ερευνόντα 
Αξιωματικού για να εξετάσει πειθαρχική υπόθεση 
εναντίον του εμπλεκόμενου αστυνομικού.  

 
 Μετά την παρέμβαση της Επιτρόπου σε παράπονο49 που 

αφορούσε στην παράλειψη του Τμήματος Τροχαίας της 
Αστυνομίας να ετοιμάσει και να παραδώσει έκθεση 
σχετική με δυστύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί η κόρη 
του παραπονούμενου, προέκυψε η ετοιμασία και η 
διαβίβαση της έκθεσης στον ενδιαφερόμενο, μέσα σε 
εύλογο χρόνο. 

                                                           
45 Αρ. Φακ.: Α/Π 561/2020. 
46 Αρ. Φακ.: Α/Π 562/2020. 
47 Αρ. Φακ.: Α/Π 1227/2019. 
48 Αρ. Φακ.: Α/Π 342/2020.  
49 Αρ. Φακ.: Α/Π 2026/2020.  
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  Φυλακές – Σωφρονιστικό Σύστημα 
 
 
Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων 
αποτελούν διαχρονική ενασχόληση του Γραφείου Επιτρόπου 
Διοικήσεως.  
 
Το 2020, σηματοδοτήθηκε, μεταξύ άλλων, από τις παρεμβάσεις 
της Επιτρόπου σε ότι αφορά την ανάγκη λήψης μέτρων για την 
πρόληψη της εξάπλωσης του ιού COVID-19 εντός του πληθυσμού 
των Φυλακών, τόσο αυτεπάγγελτα όσο και μετά από την υποβολή 
σχετικών παραπόνων. Ειδικότερη και εκτενής αναφορά στην 
αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Επιτρόπου ημερ. 26/3/202050, υπό 
την ιδιότητά της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων, αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της 
εξάπλωσης του ιού COVID-19 σε χώρους όπου άτομα στερούνται 
της ελευθερίας τους ή τελούν υπό περιορισμό, παρατίθεται σε 
σχετικό μέρος της παρούσας ετήσιας έκθεσης.  
 
H εποικοδομητική συνεργασία του Γραφείου με τη Διεύθυνση 
του Τμήματος Φυλακών συνεχίστηκε και κατά το 2020, ενώ 
ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαμεσολαβητική δραστηριότητα 
του Γραφείου, σε μια προσπάθεια έγκαιρης και άμεσης 
παρέμβασης στις περιπτώσεις παραπόνων από κρατούμενους και, 
ανά περίπτωση, υποβολής γραπτών ή/και προφορικών εισηγήσεων 
προς το Τμήμα Φυλακών.  
 
Στα πλαίσια της δράσης του Γραφείου σε ότι αφορά το 
Σωφρονιστικό Ίδρυμα, διενεργήθηκαν τακτικές επισκέψεις και 
κατ’ ιδίαν συνομιλίες με κρατούμενους που αποτάθηκαν στην 
Επίτροπο, και, τα σχετικά αιτήματά τους, τέθηκαν υπόψη της 
Διεύθυνσης του Τμήματος για σκοπούς εξέτασης. Όπου κρίθηκε 
αναγκαίο, οι εξελίξεις σε ότι αφορά αιτήματα κρατουμένων 
έτυχαν παρακολούθησης από το Γραφείο, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις, υπήρξε ενημέρωση κρατουμένων αναφορικά με 
θέματα για τα οποία διαπιστώθηκε ότι ενδιαφερόμενοι δεν 
είχαν πλήρη εικόνα. 

                                                           
50 ΕΜΠΤ 1/2020. 
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Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην έναρξη, κατά το 
2020, αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτρόπου σε ότι αφορά την 
ευρύτερη λειτουργία των Φυλακών, τις υλικοτεχνικές 
υποδομές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις συνθήκες 
διαβίωσης των κρατούμενων εν γένει, υπό το πρίσμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών του 
ατόμου. Στα πλαίσια της έρευνας, η οποία βρίσκεται υπό 
εξέλιξη, έχουν ήδη διενεργηθεί σωρεία επισκέψεων της ίδιας 
της Επιτρόπου και Λειτουργών του Γραφείου στις Φυλακές, 
επιθεώρηση χώρων, φακέλων και διεξαγωγή συνεντεύξεων με 
κρατούμενους.    
 
 

 Εισηγήσεις αναφορικά με ατομικά παράπονα, έγιναν στις 
πιο κάτω ενδεικτικές υποθέσεις: 

 

 Στα πλαίσια της διερεύνησης παραπόνου51 που αφορούσε 
αίτημα κρατούμενου για ένταξή του σε πρόγραμμα 
απεξάρτησης στην Θεραπευτική Κοινότητα «Αγία Σκέπη», 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαζί του στις Φυλακές και 
επιθεωρήθηκε ο φάκελός του. Για σκοπούς παρακολούθησης 
των εξελίξεων στην υπόθεση, η Επίτροπος είχε 
αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Τμήματος Φυλακών και 
ενημερώθηκε για τη θετική κατάληξη του αιτήματος του 
παραπονούμενου.   

 

 Μετά τη λήψη παραπόνου52 που αφορούσε στις άκαρπες, 
όπως υποστηρίχθηκε, προσπάθειες συζύγου κρατούμενου να 
επικοινωνήσει με τις Κεντρικές Φυλακές ώστε να 
καταστεί δυνατόν να επισκεφθεί τον σύζυγό της, έγιναν 
σχετικές επαφές, από τις οποίες προέκυψε η ικανοποίηση 
της παραπονούμενης.  

 

 Κρατούμενος αποτάθηκε53 στη Επίτροπο αναφορικά με τη 
μη ικανοποίηση αιτήματος όπως του παραχωρηθεί πρόσβαση 
στον ιατρικό του φάκελο καθώς και αντίγραφα σχετικών 
ιατρικών εγγράφων που τον αφορούσαν. Στην παρέμβασή 

                                                           
51 Αρ. Φακ.: Α/Π 1576/2019. 
52 Αρ. Φακ.: Α/Π 2145/2019. 
53 Αρ. Φακ.: Α/Π 1694/2019. 
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της, η Επίτροπος αναφέρθηκε στο σχετικό νομικό πλαίσιο 
και τόνισε το δικαίωμα στην πληροφόρηση σε ότι αφορά 
ιατρικά δεδομένα του/της ενδιαφερόμενου/ης. 
Αποτέλεσμα της παρέμβασης ήταν η ικανοποίηση του 
παραπονούμενου, στον οποίο παραδόθηκε αντίγραφο του 
ιατρικού του φακέλου.  

 

 Μετά από την παρέμβαση της Επιτρόπου, κατέστη δυνατή 
η ικανοποίηση αιτήματος κρατούμενου να τύχει επίσκεψης 
από φιλικό του πρόσωπο εντός των Φυλακών.54  

 

 Στα πλαίσια παρέμβασης της Επιτρόπου σε παράπονο που 
αφορούσε αίτημα κρατούμενου στις Φυλακές για μεταφορά 
του στον ΧΩ.Κ.Α.Μ στη Μενόγεια, διευθετήθηκε η 
μεταφορά του εκεί.55 

 

 Μετά από παρέμβαση της Επιτρόπου, επιλύθηκαν δυσκολίες 
που αντιμετώπιζε πολίτης σε ότι αφορά τη διευθέτηση 
επισκεπτηρίου με συγκεκριμένο κρατούμενο στις 
Κεντρικές Φυλακές.56  

 

 Στα πλαίσια διερεύνησης παραπόνου57 που αφορούσε 
ισχυρισμούς καθυστέρησης στην εξέταση αιτήματος για 
ένταξη στη Ανοικτή Φυλακή από κρατούμενο της Κλειστής 
Φυλακής, προέκυψε η ικανοποίηση του αιτήματος του 
ενδιαφερόμενου.  

 

 Η Επίτροπος εξέτασε παράπονα που υποβλήθηκαν από 
κρατούμενους ή εκπροσώπους τους, αναφορικά με αιτήματα 
για αποφυλάκιση στη βάση ανθρωπιστικών λόγων, ένεκα 
σοβαρών προβλημάτων υγείας που οι ενδιαφερόμενοι 
κρατούμενοι αντιμετώπιζαν και σε συνάρτηση με τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν από την πανδημία του 
κορωνοϊού COVID-19. Λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική 
υφή του θέματος, η Επίτροπος έθεσε όλες τις σχετικές 
περιπτώσεις υπόψη της Διεύθυνσης των Φυλακών και έλαβε 
σχετική αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες του 

                                                           
54 Αρ. Φακ.: Α/Π 290/2019. 
55 Αρ. Φακ.: Α/Π 291/2019. 
56 Αρ. Φακ.: Α/Π 1326/2018. 
57 Αρ. Φακ.: Α/Π 1281/2019. 
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Τμήματος Φυλακών για κάθε έναν από τα τους 
ενδιαφερόμενους κρατούμενους.58     

 

 Υπόψη της Επιτρόπου τέθηκαν και ισχυρισμοί59, σύμφωνα 
με τους οποίους η Διεύθυνση του Τμήματος δεν έλαβε 
και/ή δεν μερίμνησε να λάβει κατάλληλα και 
αποτελεσματικά μέτρα προστασίας για αποτροπή του 
ενδεχομένου της εξάπλωσης του ιού COVID-19, με 
αποτέλεσμα ο πληθυσμός των φυλακών (εργαζόμενοι και 
κρατούμενοι) να είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο 
επιμόλυνσης. Στο πλαίσιο εξέτασης των σχετικών 
παραπόνων, οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες των 
παραπονούμενων τέθηκαν υπόψη της Διευθύντριας του 
Τμήματος Φυλακών, από την οποία ζητήθηκε να ενημερώσει 
την Επίτροπο για την κατάσταση που επικρατούσε, κατά 
τον κρίσιμο χρόνο, στις Φυλακές, με ειδική αναφορά σε 
όλα τα μέτρα που λήφθηκαν για σκοπούς αντιμετώπισης 
της πανδημίας, υπό το φως και των εισηγήσεων της 
Επιτρόπου, όπως καταγράφηκαν, στη σχετική αυτεπάγγελτη 
παρέμβασή της ημερ. 26 Μαρτίου 2020.  
 

Από τη διερεύνηση του θέματος προέκυψε ότι το Τμήμα 
Φυλακών, λαμβάνοντας υπόψη τους αυξημένους κινδύνους 
και την ευαλωτότητα του έγκλειστου πληθυσμού των 
Κεντρικών Φυλακών, καθώς και των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει το Τμήμα ένεκα του υπερπληθυσμού, αλλά 
και του αριθμού των ευπαθών ομάδων, προχώρησε στην 
έγκαιρη και στοχευμένη λήψη προληπτικών μέτρων για 
περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19, στη βάση 
συστάσεων και κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσε το 
Υπουργείο Υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και 
η Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων (CPT) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.   
 
Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις σε ότι αφορά στην προστασία του πληθυσμού 
των Φυλακών από τον ιό και τη διασφάλιση των  
δικαιωμάτων των κρατουμένων. 

                                                           
58 Αρ. Φακ.: Α/Π 429/2020, A/Π 463/2020, Α/Π 465/2020.  
59 Αρ. Φακ.: Α/Π 501/2020, Α/Π 512/2020, Α/Π 513/2020. 
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β. Τομέας Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης, 

Περιβάλλοντος και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 
 

  Εισαγωγή 
 
 
Ο Τομέας Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
επιλαμβάνεται κυρίως των θεμάτων που άπτονται της ακίνητης 
ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων των πολιτών που απορρέουν από 
την ιδιοκτησία στο ευρύτερο πλαίσιο του άρθρου 23 του 
Συντάγματος, όπως η ανάπτυξη της ιδιοκτησίας καθώς και 
θέματα τα οποία αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος 
και συνδέονται με την ποιότητα της διαβίωσης.  
 

Το άρθρο 23 του Συντάγματος παρέχει αυστηρή προστασία στο 
δικαίωμα της ιδιοκτησίας και τούτο συνεπάγεται υποχρεώσεις 
για τις δημόσιες αρχές, ιδίως αποχή από ενέργειες και 
αποφάσεις που επηρεάζουν ή περιορίζουν την άσκηση του.  
 

Παράλληλα το δημόσιο συμφέρον μπορεί να διασφαλίζεται όταν 
η ιδιοκτησία χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται τηρουμένων 
των κανόνων της νομοθεσίας που διαμορφώνονται και 
προσαρμόζονται στη βάση της αρχής της αειφορίας.  
 

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ως ανεξάρτητος θεσμός έχει ως προτεραιότητα την 
προώθηση της διαμεσολάβησης για την υπερκέραση των 
προβλημάτων που μπορεί να ανακύπτουν και να απασχολούν τους 
πολίτες ένεκα ενεργειών, αποφάσεων ή παραλείψεων των 
δημόσιων αρχών, επιδιώκοντας την επίτευξη ισορροπίας αλλά 
και την άρση τυχόν παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους.  
 

Σκοπός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αφενός η τήρηση, προάσπιση και 
η διαφύλαξη από τις δημόσιες αρχές της αρχής της νομιμότητας 
και αφετέρου η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης που δεν θα 
παραβλάπτει το ατομικό ή δημόσιο συμφέρον.  
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H διερεύνηση πολλών παραπόνων που εμπίπτουν στο Τομέα 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι 
πολλές φορές περίπλοκη και πολύπλευρη λόγω του μεγάλου 
αριθμού εμπλεκόμενων Φορέων και Υπηρεσιών με 
συμπληρωματικές ή και αλληλένδετες μεταξύ τους 
αρμοδιότητες. Ως εκ τούτου η διερεύνηση των παραπόνων αυτών 
απαιτεί χρόνο για να ληφθούν τα σχόλια και οι απόψεις τους 
και να είναι δυνατή η συζευκτική αξιολόγηση τους για την 
ολοκλήρωση της κάθε έρευνας με συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο 
πόρισμα.  
 

Συνακόλουθα η αγαστή συνεργασία των εμπλεκομένων Φορέων και 
Υπηρεσιών με το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι εκ των ων ουκ άνευ για την 
έγκυρη και έγκαιρη διερεύνηση τόσο αυτών των παραπόνων όσο 
και των υπόλοιπων που υποβάλλονται.  
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  Εκθέσεις και Παρεμβάσεις 
 
 
 Καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτήσεων  

 
 
Σημαντικός αριθμός παραπόνων υποβάλλεται διαχρονικά στο 
Γραφείο μας αναφορικά με καθυστερήσεις του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και των Επαρχιακών 
Κτηματολογικών Γραφείων στη διεκπεραίωση αιτήσεων των 
πολιτών τους. Σχετικά παράπονα αφορούσαν: 
 

 Καθυστέρηση ολοκλήρωσης της εξέτασης αίτησης για 
επίλυση συνοριακής διαφοράς από το Τμήμα Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας  

 
Παρότι η επιτόπια εξέταση της αίτησης του παραπονούμενου 
είχε πραγματοποιηθεί, η σχετική απόφαση του Διευθυντή του 
Τμήματος δεν του είχε ακόμα, όπως υποστήριξε, κοινοποιηθεί.  
 

Επειδή, όπως σημειώθηκε στην Έκθεση60, η παρατεταμένη αγωνία 
του διοικούμενου δεν δικαιολογείται, για ζητήματα που είχε 
ήδη λάβει χώρα η εξέταση τους, ιδίως όταν η σχετική 
πληροφόρηση αφορά απλή τυπική διαδικασία, έγινε εισήγηση 
προς το Διευθυντή του Τμήματος όπως αν δεν το είχε ήδη 
πράξει, προέβαινε στις αναγκαίες ενέργειες για γνωστοποίηση 
στον παραπονούμενο της απόφασης στην αίτηση του. 
 

 Καθυστέρηση των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων 
Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου να εξετάσουν αιτήσεις 
παραπονούμενων  

 
Στις Εκθέσεις61 σημειώθηκε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
δίδεται έμφαση από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
στην πορεία της δράσης του, όπως διαμορφώνεται στα πλαίσια 

                                                           
60 Έκθεση με αρ. Α/Π 751/2019 ημερομηνίας 21 Ιανουαρίου 2020 
61 Έκθεση με αρ. Α/Π 362/2016, Α/Π 1719/2016, Α/Π 1832/2016, Α/Π 2076/2016, Α/Π 
396/2017, Α/Π 342/2017, Α/Π 519/2017, Α/Π 741/2017, Α/Π 139/2018, Α/Π 573/2018 
& Α/Π 1616/2019,  ημερομηνίας 27/03/2020 
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της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, έτσι ώστε  να  παρέχεται  
στους  πολίτες  η  δυνατότητα  να  μπορούν να πληροφορούνται 
και την πορεία εξέτασης των αιτήσεων τους. 
 

Και αυτό γιατί δεν αρκεί οι υπηρεσίες να προσφέρονται, αλλά 
θα πρέπει και να παρέχονται έγκαιρα όταν ζητούνται, για να 
είναι αποτελεσματικές. Ως εκ τούτου, έγινε εισήγηση όπως το  
Τμήμα  προβεί  τάχιστα  σε  όλες  τις ενδεικνυόμενες  
ενέργειες έτσι ώστε,  όπου  είναι  δυνατόν, να απλοποιηθούν 
οι διαδικασίες με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και 
προσωπικού και να ιεραρχήσει την συσσωρευμένη εργασία με 
σκοπό τη σύντομη  διεκπεραίωση της. 
 

Σε σχέση με τις υπό εξέταση περιπτώσεις έγινε εισήγηση για 
άμεση προώθηση των απαιτούμενων εργασιών από τα κατά τόπους 
Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία σε σχέση με τις αιτήσεις 
των παραπονούμενων, οι οποίοι ανέμεναν επί μακρόν την 
ολοκλήρωση τους. 
 
 
 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων που αφορούσε η πιο πάνω 
Έκθεση, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
συμμορφώθηκε και προέβη στην υλοποίηση των συστάσεων της 
Επιτρόπου. 
 

 
 

 Καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου 
Λεμεσού να εξετάσει αίτηση για καθορισμό δικαιώματος 
διόδου προς όφελος περίκλειστου τεμαχίου. 

 
Από τη διερεύνηση του παραπόνου διαπιστώθηκε ότι, η αίτηση 
του παραπονούμενου, αφού υποβλήθηκε στο Επαρχιακό 
Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού στις 6 Δεκεμβρίου 2017, 
εκκρεμούσε για 22 μήνες, ενώ η εξέταση της δεν είχε ακόμα 
προγραμματιστεί. Δηλαδή, δεν είχε οριστεί ημερομηνία 
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διεξαγωγής της απαιτούμενης από τη νομοθεσία επιτόπιας 
έρευνας ούτε ορίστηκε τέτοια ημερομηνία μέχρι και το πρώτο 
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2019, αφού ο παραπονούμενος 
διαμαρτυρήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου.  
 
Όπως επισημάνθηκε στη σχετική Έκθεση62 της Επιτρόπου 
Διοικήσεως, αποτελεί παραδοχή του Επαρχιακού Κτηματολογικού 
Γραφείου ότι μετά την παρέλευση 22 μηνών δεν κατέστη δυνατό 
να παρασχεθεί στον παραπονούμενο η υπηρεσία που ζήτησε με 
την αίτηση του, ο καθορισμός δικαιώματος διόδου προς όφελος 
του περίκλειστου τεμαχίου του. Ως αποτέλεσμα, ο 
παραπονούμενος ταλαιπωρείται και παρεμποδίζεται ως προς την 
ανάπτυξη του τεμαχίου του, εφόσον αυτό συνεχίζει να 
παραμένει περίκλειστο, δηλαδή, χωρίς προς όφελος του 
καθορισμένο δικαίωμα διόδου. 
 
Ενόψει των πιο πάνω, έγινε εισήγηση όπως το Επαρχιακό 
Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού φροντίσει για το σκοπό της 
έναρξης της εξέτασης της αίτησης του παραπονούμενου και τη 
συμπλήρωση της κατά το συντομότερο δυνατό. 
 

 Καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου 
Λεμεσού να εξετάσει αίτηση για τον καθορισμό 
δικαιώματος διόδου προς όφελος περίκλειστου τεμαχίου 
στο Σπιτάλι. 

 
Από τη διερεύνηση του παραπόνου διαπιστώθηκε ότι, η 
συγκεκριμένη αίτηση για καθορισμό δικαιώματος διόδου προς 
όφελος περίκλειστου τεμαχίου στο Σπιτάλι, υποβλήθηκε στο 
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο στις 23/4/2003 και η 
διαδικασία εξέτασης της αίτησης υπήρξε μακρά και ατελέσφορη. 
Αφενός διεξήχθησαν για το σκοπό του αντικειμένου της αίτησης 
4 επιτόπιες εξετάσεις, περιλαμβανομένης και χωρομετρικής 
εργασίας αφετέρου 16 χρόνια μετά την υποβολή της, η αίτηση 
εξακολουθούσε να εκκρεμεί. 
 

                                                           
62 Έκθεση με αρ. Α/Π 234/2019 ημερομηνίας 10/01/2020 
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Όπως επισημάνθηκε στην Έκθεση63 στην προκειμένη περίπτωση 
είναι χαρακτηριστική η μη τήρηση βασικών αρχών του 
διοικητικού δικαίου. Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο 
Λεμεσού δεν άσκησε σε εύλογο χρόνο την αρμοδιότητα του ως 
προς την αίτηση της παραπονούμενης  και για τον ίδιο λόγο 
δεν τηρήθηκε ούτε η αρχή της χρηστής διοίκησης.  
 
Ενόψει των πιο πάνω, έγινε εισήγηση όπως οι εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες διαπιστώνουν και προβαίνουν έγκαιρα, και δη μέσα 
σε εύλογο υπό τις περιστάσεις χρονικό διάστημα, σε όλες τις 
δέουσες ενέργειες, χωρίς να προκαλείται αχρείαστη 
ταλαιπωρία στους διοικούμενους ώστε να απαξιώνουν και να 
αποποιούνται των δικαιωμάτων τους παραβιάζοντας το 
θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιοκτησίας. 
 

 Καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου 
Λεμεσού να ολοκληρώσει την οριοθέτηση δημόσιου δρόμου 
για να εξακριβωθεί τυχόν επέμβαση του δρόμου σε 
τεμάχιο στη Σανίδα. 

 
Από τη διερεύνηση του παραπόνου διαπιστώθηκε ότι, επέμβαση 
στην οποία αφορά το παράπονο φαίνεται ότι απασχολεί τον 
παραπονούμενο τουλάχιστον από το 2013, όταν η Επαρχιακή 
Διοίκηση Λεμεσού ζήτησε από το Επαρχιακό Κτηματολογικό 
Γραφείο την οριοθέτηση του δρόμου για να εξακριβωθεί η 
επέμβαση καθώς και η έκταση της. Συνεπώς, η συμπλήρωση της 
απαραίτητης για το σκοπό αυτό εργασίας εκκρεμεί στο 
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο τα τελευταία επτά χρόνια 
ενώ παράλληλα ο παραπονούμενος ταλαιπωρείται εν αναμονή της 
έκβασης αυτής της εργασίας και της οριστικής αποσαφήνισης 
του επηρεασμού του τεμαχίου του από τη διαπλάτυνση του 
δρόμου. 
 
Όπως σημειώθηκε στην Έκθεση64 της Επιτρόπου Διοικήσεως, η 
παρατηρούμενη καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού 
Γραφείου αποβαίνει σε βάρος του συνταγματικά κατοχυρωμένου 
δικαιώματος ιδιοκτησίας του παραπονούμενου και της 

                                                           
63 Έκθεση με αρ. Α/Π 1253/2017 ημερομηνίας 24/06/2020 
64  Έκθεση με αρ. Α/Π 142/2020, ημερομηνίας 23/07/2020 
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ανεμπόδιστης απόλαυσης του, εφόσον παρέμβαση επί του 
ακινήτου χωρίς διάταγμα απαλλοτρίωσης, συνιστά παράνομη 
επέμβαση για την οποία δύναται να ζητηθεί είτε η άρση της 
και αποζημίωση για την απώλεια χρήσης τόσων χρόνων, είτε 
αποζημίωση στα πλαίσια νόμιμης απαλλοτρίωσης είτε από 
συμφωνία πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη τα χρόνια παράνομης 
επέμβασης. 
 
Ενόψει των πιο πάνω, έγινε εισήγηση όπως το Επαρχιακό 
Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού ολοκληρώσει κατά το 
συντομότερο δυνατό την εναπομείνασα εργασία η οποία αφορά 
στον επηρεασμό του τεμαχίου του παραπονούμενου και 
ενημερώσει σχετικά την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού για το 
αποτέλεσμα της οριοθέτησης του δρόμου που εφάπτεται στο 
τεμάχιο του, χωρίς την οποία (εργασία) ο παραπονούμενος δεν 
μπορεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα του. 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Οι αρμόδιες αρχές μετά την υποβολή της έκθεσης προέβηκαν 
στην υλοποίηση των εισηγήσεων που διαλαμβάνονταν σε αυτήν. 
 

 
 
 Παράλειψη συμμόρφωσης με Αποφάσεις του Διοικητικού 

Δικαστηρίου 
 
Από τη διερεύνηση παραπόνου για μη συμμόρφωση με Αποφάσεις 
του Διοικητικού Δικαστηρίου διαπιστώθηκε ότι η 
παραπονούμενη είναι ιδιοκτήτρια οικοδομής και το τεμάχιο 
στο οποίο βρίσκεται η οικοδομή διαθέτει δικαίωμα διόδου 
διαμέσου γειτονικού τεμαχίου.  
 
Επειδή η ιδιοκτήτρια του γειτονικού τεμαχίου πρόβηκε σε 
προσθηκομετατροπές επί της κατοικίας της χωρίς την 
εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών, η παραπονούμενη καταχώρησε 
προσφυγές στο Διοικητικό Δικαστήριο και εξασφάλισε ακύρωση 
της απόφασης της πολεοδομικής αρχής για χορήγηση 
πολεοδομικής άδειας για προσθηκομετατροπές στην κατοικία 
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στο γειτονικό τεμάχιο, συμπαρασύροντας σε ακυρότητα και την 
άδεια οικοδομής που είχε εκδώσει ο Δήμος Λευκάρων.  
 
Στην Έκθεση65 της Επιτρόπου Διοικήσεως σημειώθηκε η  
υποχρέωση της διοίκησης προς συμμόρφωση με τις ακυρωτικές 
αποφάσεις του Δικαστηρίου, η οποία δεν περιορίζεται στην 
απλή λήψη των αναγκαίων μέτρων προς άμεση εκτέλεση της 
ακυρωτικής απόφασης, αλλά επεκτείνεται και στην ανάγκη 
έκδοσης των απαραίτητων εκτελεστών διοικητικών πράξεων προς 
αποκατάσταση της νομικής και πραγματικής κατάστασης που 
ίσχυε πριν την ακύρωση.  
 
Σαν συνέπεια της παντελούς εξαφάνισης των αποτελεσμάτων της 
ακυρωθείσας πράξης και της επαναφοράς των πραγμάτων στο 
καθεστώς που ίσχυε πριν την έκδοσή της, έγινε εισήγηση όπως 
το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Πολεοδομίας και Οικήσεως 
και ο Δήμος Λευκάρων, ως αρμόδιες αρχές για την έκδοση της 
πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής, αντίστοιχα, 
οι οποίες και ακυρώθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο, 
προχωρήσουν σε άμεση επανεξέταση και συμμόρφωση με το 
περιεχόμενο της απόφασης του Δικαστηρίου και όπως προβούν 
σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες προς άρση της τρωθείσας 
νομιμότητας και επαναφορά της κατάστασης που ίσχυε πριν την 
ακύρωση, προς το σκοπό αποκατάστασης της (νομιμότητας).  
 
Συγκεκριμένα, η εισήγηση αφορούσε στην εξέταση από τις 
αρμόδιες αρχές, όχι μόνο της πτυχής του πραγματικού σκοπού 
της αιτούμενης ανάπτυξης, αλλά ιδιαίτερα το κατά πόσον η 
ανάπτυξη αυτή και δη οι συγκεκριμένες προσθηκομετατροπές  
επηρεάζουν δυσμενώς τις ανέσεις και την ιδιωτικότητα της 
κατοικίας της παραπονούμενης. 
 
Υπογραμμίστηκε δε ότι δεν χωρεί αμφιβολία ότι η Διοίκηση θα 
πρέπει να συμμορφωθεί με το δεδικασμένο και να προβεί σε 
επανεξέταση υπό το φως των προνοιών της παραγράφου 1.1 (ε), 
των Γενικών Προνοιών Πολιτικής, της Δήλωσης Πολιτικής 
Λευκάρων, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την άνεση και 
ιδιωτικότητα της παραπονούμενης, όπως άλλωστε το έκανε με 

                                                           
65 Έκθεση με αρ. Α/Π 1816/2019 ημερομηνίας 22/1/2020. 
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τις δυο προηγούμενες αποφάσεις που προηγήθηκαν της 
προσβαλλόμενης66.  
 
 Παραβίαση δικαιώματος στη ζωή και υγεία 

 
Από τις εκπομπές μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, 
κατά τη λειτουργία των μονάδων, προκαλείται οχληρία και 
επηρεάζονται δυσμενώς οι κάτοικοι της ενορίας Αγίου 
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δήμο Ιδαλίου, που γειτνιάζει με 
τις μονάδες, καθώς και οι μαθητές των σχολείων που φοιτούν 
στη συγκεκριμένη ενορία. 
 
Στην Έκθεση67 της Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού ζητήθηκαν και 
λήφθηκαν τα σχόλια και ο απόψεις των εμπλεκομένων Υπουργείων 
και τοπικών αρχών, παρατέθηκε το σχετικό νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των υπό αναφορά 
μονάδων, καθώς και σχετική νομολογία που αφορά στην 
προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο είναι άμεσα 
συνυφασμένο με το δικαίωμα στη ζωή και υγεία. Παρατέθηκαν 
σχετικές με το θέμα τοποθετήσεις του Ειδικού Εισηγητή 
(Special Rapporteur) των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και το Περιβάλλον και της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και σχετικές 
αναφορές της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού.  
 
Όπως σημειώθηκε, οι εμπλεκόμενες τοπικές αρχές παρέλειψαν 
να λάβουν τα δέοντα μέτρα για άρση οποιασδήποτε οχληρίας 
αλλά και την αποκατάσταση υφιστάμενης παρανομίας όπως είναι 
η συνέχιση λειτουργίας μονάδας παραγωγής ασφαλτικού 
σκυροδέματος  χωρίς την απαραίτητη άδεια η οποία ενδεχομένως 
να βλάπτει την δημόσια υγεία και κατ´ επέκταση το δικαίωμα 
στη ζωή. 
 
Συγκεκριμένα μια εκ των δύο μονάδων παραγωγής ασφαλτικού 
σκυροδέματος, συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να κατέχει την 

                                                           
 

 
67 Έκθεση με αρ. Α/Π 2353/2019 και ΑΥΤ. 13/2020 ημερομηνίας 5/06/2020 
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απαιτούμενη άδεια λειτουργίας κατά παράβαση των διατάξεων 
των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών και περί Δήμων Νόμων, 
χωρίς η αρμόδια Αρχή, ήτοι η τοπική αρχή εντός των 
διοικητικών ορίων της οποίας υφίσταται η εν λόγω μονάδα, να 
λάβει οποιαδήποτε μέτρα, προς άρση της παρανομίας, τόσο σε 
σχέση με τις οικοδομικές παρατυπίες όσο και την λειτουργία 
της άνευ αδείας.  
 
Ως επακόλουθο, εξακολουθούσε να περιορίζεται η απόλαυση των 
δικαιωμάτων στη ζωή και την υγεία και ιδιαίτερα του 
δικαιώματος διαβίωσης σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, 
τόσο των περίοικων όσο και των μαθητών και εργαζομένων στο 
σχολείο. 
 
Στην Έκθεση επισημάνθηκε ότι όταν συγκεκριμένες 
οικονομικές/ επιχειρηματικές δραστηριότητες αποβαίνουν εις 
βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έστω και μικρής ομάδας 
πληθυσμού, και κυρίως  όταν σ’ αυτήν περιλαμβάνονται και 
παιδιά, θα πρέπει η προάσπιση των δικαιωμάτων τους να 
τίθεται ως προτεραιότητα καθότι η δημόσια υγεία, και κυρίως 
τα δικαιώματα των παιδιών υπερέχουν των όποιων οικονομικών 
ζητημάτων και δαπανών. 
 
Ως εκ τούτου έγινε εισήγηση για εντατικοποίηση και 
ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατό των προσπαθειών για 
μετακίνηση των οχληρών μονάδων, για τη διαφύλαξη του 
δικαιώματος των παιδιών στην υγεία και στον καθαρό αέρα κατά 
την φοίτηση τους στο σχολείο, αλλά  και των δικαιωμάτων όλων 
των κατοίκων της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη 
ζωή, την υγεία, την ιδιωτική ζωή και την κατοικία τα οποία 
επηρεάζονται άμεσα από την παρούσα κατάσταση. 
 
Η Έκθεση υποβλήθηκε προς τα εμπλεκόμενα Υπουργεία (Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, Υγείας και Εσωτερικών) καθώς και στις 
εμπλεκόμενες τοπικές αρχές, με την εισήγηση όπως συνδράμουν, 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στις προσπάθειες της Υπουργικής 
Επιτροπής για άμεσο τερματισμό της οχληρίας που προκαλείται 
από τις συγκεκριμένες μονάδες.  
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Υποβλήθηκε επίσης στους Δήμους Τσερίου και Γερίου εντός των 
διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκονται οι οχληρές μονάδες, 
με την εισήγηση όπως, προβούν στη λήψη όλων των δεόντων 
μέτρων,  για την άρση και ή περιορισμό της οχληρίας και τον 
τερματισμό του δυσμενούς επηρεασμού των ανέσεων των κατοίκων 
της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. 
 
Περαιτέρω, έγινε εισήγηση προς το Δήμο Τσερίου  για να 
προέβαινε  στη λήψη μέτρων σε σχέση με την παραβίαση των 
διατάξεων των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών και περί 
Δήμων Νόμων, σε σχέση με την λειτουργία της μιας εκ των δυο 
μονάδων χωρίς τις απαιτούμενες  άδειες. 
 
Με αφορμή δε την υπό εξέταση περίπτωση, επισημάνθηκε ότι 
κατά την χωροθέτηση βιομηχανικών ή/και οικιστικών ζωνών, 
στα πλαίσια των σχεδίων ανάπτυξης, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καθώς και οι προοπτικές 
περαιτέρω διεύρυνσης τους στο μέλλον, ούτως ώστε να μην 
ανακύπτουν περιπτώσεις, όπως η υπό εξέταση, που βιομηχανικές 
ζώνες Κατηγορίας Α γειτνιάζουν με οικιστική περιοχή. 
 
Άλλη εισήγηση στην έκθεση ήταν όπως, ενόψει της υπό εκπόνηση 
επικείμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην 
Περιοχή, τα ευρήματά της αποτελέσουν τη βάση τόσο για τη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων και τη ρύθμιση των πολεοδομικών 
ζωνών της περιοχής, όσο και για το ενδεχόμενο καταρτισμού 
σχεδίου κινήτρων για τη μετακίνηση των βιομηχανικών μονάδων 
που λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκονται, καθίστανται 
πηγή όχλησης.  
 

Τέλος έγινε εισήγηση όπως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
αφενός εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για τροποποίηση  του 
περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου  ώστε και 
οι μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος να χρειάζονται 
άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων, αφετέρου να εντοπίσει, αν 
δεν το έχει ήδη πράξει, τα απαραίτητα όργανα μέτρησης ρύπων 
ούτως ώστε, εάν και εφόσον εγκριθεί η τροποποίηση του 
οικείου νόμου, να είναι σε θέση να προχωρήσει άμεσα στην 
προμήθειά τους, βάσει των νενομισμένων διαδικασιών. 
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Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Ο Δήμος Τσερίου προέβη σε ενέργειες προς συμμόρφωση του 
ιδιοκτήτη της μονάδας που εμπίπτει εντός των δημοτικών 
του ορίων με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου, καθώς και σε σχέση με ζητήματα που 
άπτονται της δημόσιας υγείας. 
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προώθησε την ετοιμασία 
σχετικών Κανονισμών βάσει των οποίων οι εγκαταστάσεις 
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος να περιλαμβάνονται 
πλέον στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. 
 
Η Νομική Υπηρεσία προέβη στη λήψη δικαστικών μέτρων για 
την εξασφάλιση δικαστικού διατάγματος άρσης της 
λειτουργίας των οχληρών μονάδων. 
 
Αποφασίστηκε, δε, η οριστική μετακίνηση των μονάδων 
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος από τη συγκεκριμένη 
περιοχή, η υλοποίηση της οποίας ακόμη εκκρεμεί. 

 
 
 
 

 Κίνδυνοι για ιδιοκτησία  
 

Από τη διερεύνηση του παραπόνου προέκυψε ότι αποτελεί 
αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι εξαιτίας υφιστάμενων αδυναμιών 
που παρουσιάζονται στο κανάλι όμβριων υδάτων, το οποίο 
βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα του Δήμου Έγκωμης, η οικία 
της παραπονούμενης, αλλά και άλλων περιοίκων, υπέστη στο 
παρελθόν πολύ σοβαρές ζημιές, οι οποίες παρά τα 
προστατευτικά μέτρα που έχουν έως τώρα ληφθεί, δεν 
αποκλείεται να επαναληφθούν και στο μέλλον. Οι εμπλεκόμενες 
Αρχές, και συγκεκριμένα ο Δήμος Έγκωμης, το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων και η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, προώθησαν ένα 
πλέγμα ενεργειών για βελτίωση της κατάστασης. 
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Ωστόσο, για την τελική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του 
ζητήματος, διαπιστώθηκε ότι υπολείπονται ακόμη αρκετά, και 
συγκεκριμένα, η μετακίνηση των υπόγειων σωλήνων από την ΑΗΚ, 
η κατασκευή λίμνης κατακράτησης και περαιτέρω βελτιώσεις 
του υφιστάμενου Καναλιού. Βάσει των στοιχείων αυτών, η 
Επίτροπος σημείωσε στη σχετική Έκθεση της πως γίνεται 
αντιληπτό ότι για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων 
έργων, αφενός, απαιτείται η τήρηση χρονοβόρων διαδικασιών 
και, αφετέρου, είναι αναγκαία η σύμπραξη και συνεργασία 
διάφορων εμπλεκόμενων φορέων. Δεν αποκλείεται, συνεπώς, η 
τελική επίλυση του ζητήματος να αργοπορήσει, ενώ στο μεταξύ 
οι κίνδυνοι για την οικία της παραπονούμενης, αν και πιο 
περιορισμένοι σε σχέση με το παρελθόν, παραμένουν. 
 
Στην Έκθεση68 υποβλήθηκε εισήγηση προς τις τρεις κύριες 
εμπλεκόμενες Αρχές, για επίσπευση των απαιτούμενων 
διαδικασιών και για λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων με στόχο 
την υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη γίνει όσο το 
δυνατόν πιο σύντομα, ώστε να καταστεί εφικτή η πλήρης άσκηση 
του δικαιώματος της παραπονούμενης στην ιδιοκτησία της. 
 
 

 Παράλειψη απάντησης σε επιστολές 
 
 

Διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση παραπόνου η παράλειψη του 
Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, να απαντήσει σε τρεις επιστολές του παραπονούμενου 
που αφορούσαν στην ανέγερση οικοδομής σε τεμάχιο που 
γειτνιάζει με το δικό του. 
 

Στην Έκθεση69 της Επιτρόπου έγινε αναφορά στο οικείο 
συνταγματικό και νομικό πλαίσιο, καθώς και στη νομολογία 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με το δικαίωμα της 
αναφοράς, σημειώθηκε ότι το εμπλεκόμενο Γραφείο, παρότι είχε 
ανταποκριθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις επιστολές του 
παραπονούμενου, περιλαμβανόμενης και της προφορικής 
ενημέρωσης του για το περιεχόμενο των επιστολών του, 

                                                           
68 Έκθεση με αρ. Α/Π 2042/2019 ημερομηνίας 29/5/2020 
69 Έκθεση με αρ. Α/Π 1200/2018 ημερομηνίας 18/6/2020 
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παρέλειψε να θέσει υπόψη του και γραπτώς τα όσα του είχε 
αναφέρει προφορικώς. 
 

Ως εκ τούτου, παραβιάστηκαν οι σχετικές συνταγματικές και 
νομοθετικές διατάξεις, αφού η προφορική ενημέρωση του 
παραπονούμενου για το αίτημά του, δεν αναιρεί το δικαίωμα 
του και για γραπτή ενημέρωση σε σχέση με αυτό. 
 

Έγινε εισήγηση προς το Επαρχιακό Γραφείο να προέβαινε, αν 
δεν το είχε ήδη πράξει, στις αναγκαίες ενέργειες για την 
γραπτή ενημέρωση του παραπονούμενου σε σχέση με το 
περιεχόμενο των επιστολών του.70  
 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Το εμπλεκόμενο Γραφείο απέστειλε απαντητική επιστολή στον 
παραπονούμενο. 

 

 
 Καθυστέρηση εξέτασης αιτήματος για απαλλοτρίωση 

τεμαχίου επιταγμένου για 40 χρόνια 
 
 

Σύμφωνα με τα όσα έθεσαν υπόψη της Επιτρόπου Διοικήσεως οι 
παραπονούμενες, εντός του τεμαχίου τους ανεγέρθηκε μέρος  
στρατοπέδου. Το τεμάχιο είναι επιταγμένο για τις ανάγκες 
του εν λόγω στρατοπέδου για χρονικό διάστημα πέραν των 40 
χρόνων. 
 

Όπως σημειώθηκε στην Έκθεση71 της Επιτρόπου, ο περιορισμός 
του δικαιώματος απόλαυσης της ιδιοκτησίας των 
παραπονούμενων λόγω της παρατεταμένης επίταξης του για 40 
και πλέον χρόνια για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, υπό 
τις περιστάσεις, παρεμποδίζει την άσκηση και απόλαυση του 
δικαιώματος ιδιοκτησίας τους σε σημείο που θα μπορούσε να 
εκληφθεί ως οριστική αποστέρηση, η οποία μόνο με τον 
μηχανισμό της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του τεμαχίου και 
την καταβολή δίκαιης αποζημίωσης μπορεί νόμιμα να 
επιτευχθεί. 

                                                           
70 Έκθεση με αρ. Α/Π 1200/2018 ημερομηνίας 18/06/2020 
71 Έκθεση με αρ. Α/Π 347/2020 ημερομηνίας 5/10/2020 
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Επειδή, δε, η επιλογή της επίταξης αντί της απαλλοτρίωσης 
δεν φαίνεται να αποτελεί το λιγότερο επαχθές μέτρο, υπό τις 
περιστάσεις καθότι η παρατεταμένη χρήση του τεμαχίου για 
τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς για περισσότερο από 40 
χρόνια, οδηγεί σε περιορισμό του βασικού πυρήνα του 
δικαιώματος των παραπονούμενων επί του ακινήτου τους, 
προκύπτει πως η απαλλοτρίωση, σήμερα, αποτελεί την πλέον 
δίκαιη λύση υπό τις περιστάσεις και συνεπώς τη λιγότερο 
επαχθή για τις παραπονούμενες. 
 

Έγινε εισήγηση όπως το Υπουργείο Άμυνας προχωρήσει σε 
συνεννόηση με τις παραπονούμενες άμεσα και χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες είτε για 
αγορά, είτε για απαλλοτρίωση του τεμαχίου των παραπονούμενων 
και καταβολή σε αυτές δίκαιης αποζημίωσης, σύμφωνα με 
διαδικασία που περιγράφεται στον περί Αναγκαστικής 
Απαλλοτριώσεως Νόμο. 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Το Υπουργείο Άμυνας υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο 
Οικονομικών για την απαλλοτρίωση του επηρεαζόμενου 
τεμαχίου. 

 
 Παράνομες αναπτύξεις 

 

Από τη διερεύνηση παραπόνου για παράνομες αναπτύξεις και 
λατόμευση σε κρατική γη στην περιοχή των Τρούλλων – Κελλιών 
που εμπίπτει στο δίκτυο Natura 2002, προέκυψε ότι πρόκειται 
για παρανομίες που υφίστανται από το 2006, είναι σε γνώση 
των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά ουδέποτε λήφθηκαν τα 
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα ούτε συνυπολογίστηκε η 
πιθανολογούμενη βλάβη στην προστατευόμενη περιοχή από τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες των παρανομούντων. 
 
Η εισήγηση που περιλήφθηκε στην Έκθεση72 της Επιτρόπου 
Διοικήσεως ήταν οι αρμόδιες αρχές, αφενός να φρόντιζαν άμεσα 
για τη λήψη των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων κατά 

                                                           
72 Έκθεση με αρ. Α/Π 91/2019 ημερομηνίας 8/04/2020 
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των παρανομούντων, αφετέρου να αξιολογούσαν όλες τις 
δυνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα από την οποιαδήποτε 
υφιστάμενη ή μελλοντική ανάπτυξη στις περιοχές που εμπίπτουν 
στο δίκτυο Natura 2000. 
 
 Επεμβάσεις 

 
 Παράλειψη λήψης μέτρων για αποκατάσταση πρόσβασης από 

και προς την οικία του παραπονούμενου από το δημόσιο 
δρόμο 

 

Όπως διαπιστώθηκε, το όλο θέμα είχε τεθεί από τον 
παραπονούμενο ενώπιον της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Φλάσου, του Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως και της Αστυνομίας, περί τον Οκτώβριο του 2016, 
ενώ ουσιαστική ανταπόκριση σημειώθηκε ένα χρόνο αργότερα, 
δηλαδή τον Οκτώβριο του 2017, από την Επαρχιακή Διοίκηση 
Λευκωσίας, η οποία έδωσε οδηγίες στον Πρόεδρο του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Φλάσου, να αναθέσει σε ιδιώτη χωρομέτρη, την 
οριοθέτηση του δρόμου για να διαφανούν τυχόν επεμβάσεις στον 
εγγεγραμμένο δρόμο από εκσκαφές, οι οποίες διενεργήθηκαν 
από ιδιοκτήτρια γειτνιάζουσας οικίας. Παράλληλα, δόθηκαν 
οδηγίες για λήψη μέτρων εναντίον της ιδιοκτήτριας των 
γειτονικών τεμαχίων και του εργολάβου, ο οποίος είχε 
διενεργήσει τις προαναφερόμενες εκσκαφές, χωρίς να 
εξασφαλίσει, προηγουμένως, την αναγκαία, με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία, πολεοδομική άδεια.  
 
Καθότι καμία ουσιαστική ενέργεια ή πρακτικό αποτέλεσμα δεν 
είχε σημειωθεί, τονίστηκε η αναγκαιότητα συμμόρφωσης των 
υπηρεσιών με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, 
σύμφωνα με τις οποίες η διοίκηση δεν πρέπει να ενεργεί με 
τρόπο που να πλήττει την αρχή της καλής πίστης, ούτε τη 
δικαιολογημένη εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο διοικούμενος 
έναντί της. 
 
Στην Έκθεση73 έγινε εισήγηση όπως η Επαρχιακή Διοίκηση 
Λευκωσίας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Φλάσου προχωρήσουν σε 

                                                           
73 Έκθεση με αρ. Α/Π 715/2017 ημερομηνίας 13/03/2020 
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όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση οποιασδήποτε 
παρανομίας, η οποία δύναται να επηρεάζει τις ανέσεις του 
παραπονούμενου.74  
 

 Παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Κυπερούντας να φροντίσουν για 
την άρση επεμβάσεων σε μονοπάτι και την αποκατάσταση 
της χρήσης του  

 

Από τη διερεύνηση του παραπόνου διαπιστώθηκε ότι, το 
μονοπάτι είναι εγγεγραμμένο, αλλά περιορισμένου πλάτους, 
για χρήση από πεζούς και ζώα. Ωστόσο έγιναν επεμβάσεις στο 
μονοπάτι με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η χρήση του. Οι 
επεμβάσεις επιβεβαιώθηκαν από το Επαρχιακό Κτηματολογικό 
Γραφείο Λεμεσού από το 2000 και ο Έπαρχος προέβη σε σχετική 
ενημέρωση του Κοινοτικού Συμβουλίου από το Σεπτέμβριο του 
2001, ζητώντας τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την άρση 
τους, όμως εξακολουθούν να υφίστανται. 
 
Στην Έκθεση75 επισημάνθηκε ότι, μετά την παρέμβαση της 
Επιτρόπου Διοικήσεως, στο πλαίσιο της διερεύνησης του 
παραπόνου, τόσο το Κοινοτικό Συμβούλιο όσο και ο Έπαρχος 
σημείωσαν τη θέση τους για άρση των επεμβάσεων. Ειδικότερα, 
ο Έπαρχος κάλεσε το Κοινοτικό Συμβούλιο να φροντίσει για 
την επανατοποθέτηση των οροσήμων του μονοπατιού και να 
προβεί στη διάνοιξη του καθ’ όλο το μήκος του και παράλληλα 
κάλεσε την ιδιοκτήτρια των τεμαχίων που επεμβαίνουν στο 
μονοπάτι να άρει την επέμβαση της σε αυτό. 
 
Ενόψει των πιο πάνω, έγινε εισήγηση όπως το Κοινοτικό 
Συμβούλιο μεριμνήσει για την άρση των επεμβάσεων κατά το 
συντομότερο αν δεν το έχει ήδη πράξει. 
 
 
 
 

                                                           
74 Έκθεση με αρ. Α/Π 715/2017 ημερομηνίας 13/03/2020 
75 Έκθεση με αρ. Α/Π 1316/2016 ημερομηνίας 3/2/2020 
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 Παράλειψη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να άρει 
παράνομη επέμβαση δημόσιου αργακιού σε ιδιωτική 
ιδιοκτησία. 
 

Όπως διαπιστώθηκε από τη χωρομετρική εργασία στην οποία είχε 
προβεί το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού, το αργάκι 
δεν βρίσκεται στην εγγεγραμμένη θέση του και επεμβαίνει στο 
τεμάχιο της παραπονούμενης.  
 
Η μετακίνηση του αργακιού από την εγγεγραμμένη θέση του, 
σύμφωνα με το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων, είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια και κυμαίνεται 
μεταξύ 0,40 μ. – 2.00 μ. Το δε Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 
θεωρεί ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα αν το υδατόρεμα παραμείνει 
στην υφιστάμενη θέση». Αντίθετα, το Επαρχιακό Γραφείο θεωρεί 
ότι αν μετακινηθεί το υδατόρεμα θα δημιουργηθούν κίνδυνοι.  
 
Ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοηθεί η διαπιστωθείσα επέμβαση του 
αργακιού στο τεμάχιο της παραπονούμενης, το γεγονός ότι 
υφίσταται προ πολλού, με αποτέλεσμα να στερείται η 
παραπονούμενη μέρους του τεμαχίου της. 
 
Λαμβάνοντας δε υπόψη την προστασία που τυγχάνει το δικαίωμα 
της ιδιοκτησίας βάσει του άρθρου 23 του Συντάγματος, στην 
Έκθεση76 έγινε εισήγηση όπως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
εξετάσει ενδεχόμενες τεχνικές λύσεις που θα επιτρέψουν την 
άρση της επέμβασης από το τεμάχιο της παραπονούμενης με την 
επαναφορά του αργακιού στην εγγεγραμμένη θέση του χωρίς 
πιθανές μελλοντικές συνέπειες από τη ροή του νερού μετά από 
βροχοπτώσεις.  
 

 Παράλειψη εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού να λάβει μέτρα 
λόγω της ανέγερσης παράνομης οικοδομής  

 

Στην Έκθεση77 σημειώθηκε ότι η παράνομη οικοδομή στην οποία 
αναφέρεται το παράπονο υφίστατο προ πολλού και ήταν υπόψη 
της αρμόδιας αρχής τουλάχιστον από το 2016. Ο Δήμος, σύμφωνα 
με τα όσα μας ανέφεραν οι αξιωματούχοι του στη μεταξύ μας 

                                                           
76 Έκθεση με αρ. Α/Π 955/2018 ημερομηνίας 24/01/2020 
77 Έκθεση με αρ. Α/Π 1900/2016 ημερομηνίας 29/05/2020 
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αλληλογραφία, δεν προχώρησε στη λήψη δικαστικών μέτρων 
εναντίον των παρανομούντων, για ανθρωπιστικούς λόγους.  
Ωστόσο, σημειώθηκε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε εύλογο 
χρόνο, ο Δήμος θα προχωρούσε στη λήψη νομικών μέτρων.  
 
Η εισήγηση που περιλήφθηκε στην Έκθεση προς το Δήμο ήταν να 
επανεξέταζε άμεσα τη συγκεκριμένη περίπτωση και αν 
συνεχιζόταν η παρανομία, να λάμβανε τα μέτρα που έχει στη 
διάθεσή του και που προβλέπονται στον περί Ρυθμίσεως Οδών 
και Οικοδομών Νόμο, κατά το συντομότερο δυνατό, για το σκοπό 
της αποκατάστασης της νομιμότητας. 
 
 Οχληρία 

 
Παράπονο κατά του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών αφορούσε στην 
παράλειψη του να λάβει αποτελεσματικά μέτρα σε σχέση με 
όχληση από το γαύγισμα σκύλων, από τις ακαθαρσίες σκύλων, 
αλλά και από την εναπόθεση σκυβάλων σε άδεια τεμάχια στην 
περιοχή που βρίσκεται η κατοικία του παραπονούμενου.    
 
Στην Έκθεση78 σημειώθηκε το δικαίωμα διαβίωσης των πολιτών 
σε ποιοτικό περιβάλλον απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε 
παράγοντες συντείνουν στην υποβάθμιση του και επιφέρουν 
δυσμενείς συνέπειες στη καθημερινότητα τους. Εξ’ ου και οι 
περί Δήμων και Σκύλων Νόμοι, περιλαμβάνουν συγκεκριμένες 
διατάξεις για το σκοπό της άρσης οχληριών όταν υφίστανται 
στοχεύοντας στην προστασία των πολιτών.  
 
Ωστόσο, επειδή διαπιστώθηκε ότι στην προκειμένη περίπτωση ο 
Δήμος Κάτω Πολεμιδιών φάνηκε να μην ανταποκρίθηκε επαρκώς 
στις υποχρεώσεις του βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, η 
εισήγηση που περιλήφθηκε στην Έκθεση προς το Δήμο ήταν όπως 
ενεργούσε βάσει των περί Δήμων και Σκύλων Νόμων για να 
τερματιστούν οι ενέργειες και πρακτικές που αποτελούσαν τις 
αιτίες της όχλησης στην περιοχή διαμονής του παραπονούμενου. 
 
 
 

                                                           
78 Έκθεση με αρ. Α/Π 30/2020 ημερομηνίας 17/1/2020 
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Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 

Μετά την υποβολή της υπό αναφορά Έκθεσης, ο Δήμος προέβη 
στις αναγκαίες ενέργειες προς υλοποίηση των εισηγήσεων 
που περιλαμβάνονταν σ’ αυτήν. 

 
 Απόρριψη αίτησης για υδροδότηση ανάπτυξης από 

νόμιμη γεώτρηση 
 
Παράπονο κατά του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.), αναφορικά με  την απόφαση του 
για τον τερματισμό της μεταφοράς νερού από νόμιμη γεώτρηση 
σε τεμάχιο του παραπονούμενου, για σκοπούς κάλυψης των 
αρδευτικών αναγκών γηπέδου γκολφ. 
 
Ειδικότερα, το Επαρχιακό Γραφείο του Τ.Α.Υ. δεν ενέκρινε 
την μεταφορά νερού από τη γεώτρηση του παραπονούμενου, πλην 
όμως χορήγησε προσωρινή άδεια μεταφοράς νερού από γεώτρηση 
των γειτονικών Κοινοτικών Συμβουλίων προς το γήπεδο γκολφ, 
κατά παράβαση του άρθρου 83(1)(η) του περί Κοινοτήτων Νόμου, 
το οποίο επιτρέπει την προμήθεια ύδατος εκτός των 
διοικητικών ορίων των Κοινοτικών Συμβουλίων μόνο για οικιακή 
χρήση. 
 
Στη σχετική Έκθεση79 που υποβλήθηκε, έγινε εισήγηση όπως το 
εν λόγω Γραφείο φρόντιζε, κατόπιν σχετικής συνεννόησης, τόσο 
με τον παραπονούμενο όσο και με την ιδιοκτήτρια εταιρεία 
των γηπέδων γκολφ, για την επανεξέταση του αιτήματος του 
παραπονούμενου.  
 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
Ο παραπονούμενος ενημέρωσε το Γραφείο μας ότι το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων υλοποίησε την πιο πάνω εισήγηση. 
Ειδικότερα, αφού επανεξέτασε το αίτημά του, ενέκρινε τη 
χρήση της γεώτρησης στο τεμάχιο του ως εφεδρικής για 
σκοπούς ικανοποίησης των αρδευτικών αναγκών των γηπέδων 
γκολφ. 

 

                                                           
79 Έκθεση με αρ. Α/Π 1634/2018, ημερομηνίας 3/2/2020 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

125 

 

γ. Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης και Θεμάτων 
Οικονομικής Φύσης 

 
 

  Εισαγωγή 
 
Στο πεδίο έρευνας του Τομέα εμπίπτουν παράπονα τα οποία τα 
οποία στρέφονται κατά της διοίκησης και έχουν ως 
αντικείμενο: 
 

 Απόρριψη ή καθυστέρηση διεκπεραίωσης αιτήσεων για 
παροχή επιδομάτων ανεργίας, συντάξεων, βοηθημάτων, 
χορηγιών  καθώς και το ύψος των παροχών αυτών. 

 
 Το ύψος των εισφορών που καταβάλλονται στο Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους ασφαλισμένους. 
 

 Την επιβολή φόρων, τελών, πρόσθετων επιβαρύνσεων και 
το ύψος αυτών. 

 
 Περιπτώσεις προσώπων ή οικογενειών που, λόγω σοβαρών 

οικονομικών προβλημάτων, δεν εξόφλησαν τις οφειλές 
τους προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με 
επακόλουθο να διακόψουν ή να ειδοποιήσουν πως θα 
διακόψουν παροχές που άπτονται βασικών αναγκών. 

 
 Άλλες περιπτώσεις όπως υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης για 

την ανάληψη υποχρέωσης/ευθύνης πληρωμής των 
οφειλόμενων τελών υδατοπρομήθειας σε περίπτωση που 
ένας ενοικιαστής εγκαταλείψει το υποστατικό που 
ενοικιάζει (ενδεικτικό παράπονο κατά το 2020 στρεφόταν 
κατά του Δήμου Πάφου). 
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  Εκθέσεις/Παρεμβάσεις  
 
 

 Απόρριψη αιτήσεων  
 
Αριθμός παραπόνων της κατηγορίας αυτής στρεφόταν εναντίον 
των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε σχέση με το χειρισμό 
αιτήσεων για διάφορες παροχές, όπως επιδόματα ανεργίας, 
ασθενείας, σωματικής βλάβης και αναπηρίας και συντάξεων 
γήρατος (θεσμοθετημένη σύνταξη), αναπηρίας και 
ανικανότητας.  
 

Περαιτέρω, τα παράπονα που διερευνήθηκαν και στρέφονταν κατά 
της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, αφορούσαν 
στο χειρισμό αιτήσεων για παροχή επιδομάτων τέκνου και 
μονογονεϊκής οικογένειας και επιδόματος σε συνταξιούχους με 
χαμηλά εισοδήματα. 
 

Κοινός δε παρονομαστής των παραπόνων που αφορούσαν σε 
αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων, ήταν η άποψη των 
παραπονούμενων ότι οι (απορριπτικές) επί των αιτήσεών τους, 
είχαν βασιστεί σε άδικους κανόνες δικαίου ή/και η 
προβαλλόμενη αιτιολογία δεν ήταν πειστική. 
 

Ειδικότερα, παρότι οι απορριπτικές αποφάσεις είχαν 
νομοθετικό έρεισμα, για το οποίο γινόταν αναφορά στις 
επιστολές των υπηρεσιών προς τους παραπονούμενους, δεν 
αιτιολογούνταν κατά τρόπο πειστικό και κατανοητό. 
Συνακόλουθα οι παραπονούμενοι, έχοντας, στις πλείστες των 
περιπτώσεων, άγνοια για τις πρόνοιες της νομοθεσίας, 
αντιμετώπιζαν τις αποφάσεις αυτές με σκεπτικισμό ή/και 
καχυποψία.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό θα μπορούσε να 
είχε αποφευχθεί αν οι αρμόδιες διοικητικές αρχές, σε γλώσσα 
απλή και κατανοητή για τους αιτητές, παρέθεταν με 
περισσότερη σαφήνεια και επιμέλεια τις σχετικές (και μόνο) 
νομοθετικές/κανονιστικές πρόνοιες (αφού επεξηγούσαν την 
υποχρέωσή τους να χειρίζονται αιτήσεις σύμφωνα με τις 
πρόνοιες αυτές  - αρχή της νομιμότητας), καθώς και τα 
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συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα κάθε περίπτωσης, που δεν 
άφηναν περιθώρια διαφορετικού χειρισμού της.  
 
Επί του προκειμένου, σημειώνεται ότι η αρχή της επαρκούς 
και δέουσας αιτιολόγησης των διοικητικών πράξεων απορρέει 
από τις πρόνοιες των περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 
Δικαίου Νόμων του 1999 έως 2014.  Η δε αιτιολόγηση των 
διοικητικών αποφάσεων, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την 
οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού απέναντι στη Δημόσια 
Διοίκηση.  Αυτή η θέση, προβλήθηκε κατ’ επανάληψη κατά τις 
επαφές με τη διοίκηση, στα πλαίσια διερεύνησης παραπόνων.  
 

Ενδεικτική περίπτωση απόρριψης αιτήσεων συνιστούσε το Α/Π 
389/2016, κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
αναφορικά με την απόφασή τους για απόρριψη αίτησης του 
παραπονούμενου για παροχή σύνταξης ανικανότητας. Ο 
παραπονούμενος λάμβανε σύνταξη ανικανότητας η οποία 
τερματίστηκε δύο φορές κατόπιν εξέτασης του από Πρωτοβάθμια 
Ιατρικά Συμβούλια και επανήρχισε μετά την ανάκληση των 
σχετικών αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Ιατρικών Συμβουλίων από 
Δευτεροβάθμια που εξέτασαν τον παραπονούμενο στη συνέχεια. 
Ο δε παραπονούμενος δεν έλαβε σύνταξη ανικανότητας για τις 
χρονικές περιόδους που μεσολάβησαν μεταξύ των ημερομηνιών 
τερματισμού και επανέναρξης της καταβολής της σύνταξης 
ανικανότητας. Έγινε εισήγηση για την καταβολή στον 
παραπονούμενο της σύνταξης ανικανότητας που του αναλογούσε. 
 

 
 Καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτήσεων  

 
Αριθμός παραπόνων κατά των Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας, αφορούσε στην καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων για 
καταβολή του ειδικού βοηθήματος τοκετού σε άγαμες μητέρες.  
 

Στην σχετική με το θέμα Έκθεση80 επισημάνθηκε ότι η 
καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτήσεων πρέπει να 
προβληματίσει σοβαρά το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

                                                           
80 Α/Π 542/2019, Α/Π 698/2019, Α/Π 711/2019, Α/Π 714/2019,Α/Π 729/2019, Α/Π 
733/2019, Α/Π 823/2019, Α/Π 919/2019, Α/Π 1301/2019, Α/Π 1311/2019 & Α/Π 
1779/2019 
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, παρότι, οι 
αιτήσεις των παραπονούμενων είχαν εγκριθεί, η καταβολή του 
επιδόματος πραγματοποιήθηκε πολύ αργότερα.  
 

Όπως σημειώθηκε εμφαντικά στην Έκθεση, οι αιτήσεις για 
καταβολή επιδομάτων πρέπει να διεκπεραιώνονται «το 
συντομότερο δυνατόν», όχι μόνο επειδή η υπέρμετρη 
καθυστέρηση συνιστά στοιχείο κακοδιοίκησης αλλά και επειδή 
αυτά, ειδικά, τα επιδόματα καταβάλλονται για να καλύψουν 
τις ανάγκες των αιτητών/αιτητριών κατά το χρόνο που αυτοί/ες 
έχουν στερηθεί του συνήθους εισοδήματός τους από την 
εργασία. Η καθυστερημένη καταβολή τους, δεν εξυπηρετεί τον 
ίδιο το σκοπό του επιδόματος. Η θέση αυτή αφορά, τόσο στο 
επίδομα τοκετού το οποίο συνιστούσε το αντικείμενο 
παραπόνου, αλλά ισχύει και για άλλα επιδόματα που 
καταβάλλονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως, π.χ., το επίδομα ανεργίας και 
το επίδομα ασθενείας. 
 

Υποβλήθηκε εισήγηση προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως 
λαμβάνονταν τα αναγκαία κατά την κρίση του μέτρα για σκοπούς 
σύντμησης του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης εξέτασης των 
αιτήσεων που υποβάλλονται, ώστε τα επιδόματα να 
ανταποκρίνονται στο πραγματικό χρονικό διάστημα που 
υφίσταται αυξημένη ανάγκη και γι’ αυτό κρίνονται απαραίτητα. 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Η εμπλεκόμενη Υπηρεσία συμμορφώθηκε με την πιο πάνω 
εισήγηση της Επιτρόπου. 

 

 
Σημειώνεται επί του προκειμένου ότι, πάγια θέση το Γραφείου 
μας είναι ότι οι αιτήσεις θα  πρέπει να διερευνώνται «το 
συντομότερο δυνατόν» για τον πρόσθετο λόγο ότι τα επιδόματα 
(ανεργίας, μητρότητας, ασθενείας κ.ά.) αποσκοπούν στην 
κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων κατά το χρόνο που αυτοί 
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έχουν στερηθεί του συνήθους εισοδήματός  τους από την 
εργασία (π.χ. λόγω απόλυσης, τοκετού ή ασθένειας).  
Ως εκ τούτου, η καθυστερημένη καταβολή τους - συχνά όταν 
αυτοί δεν είναι πλέον άνεργοι ή ασθενείς - δεν εξυπηρετεί 
τον ίδιο το σκοπό του επιδόματος.  
 

Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε καθυστέρηση στη 
διεκπεραίωση αιτήσεων έγινε διαμεσολάβηση προς τις 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες για ταχύτερη διευθέτησή τους.  Η 
πρακτική της διαμεσολάβησης, ένεκα της δυνατότητας που 
παρέχει για άμεση και αμφίπλευρη επικοινωνία με τους 
εμπλεκόμενους και επίτευξη αποτελεσμάτων, κρίνεται, σε 
αρκετές περιπτώσεις, ως το προσφορότερο μέσο εμπλοκής του 
Γραφείου στις περιπτώσεις καθυστερήσεων. Η ανάγκη ταχείας 
διεκπεραίωσης των αιτήσεων αποκτά ιδιαίτερη και επιπρόσθετη 
σημασία όταν οι παραπονούμενοι αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες και οι εκκρεμούσες αιτήσεις τους αφορούν σε 
παροχές, συντάξεις, επιδόματα ή χορηγίες. 
 

Η διαμεσολαβητική δράση του Γραφείου εφαρμόστηκε επίσης και 
σε περιπτώσεις παραπόνων που αφορούσαν σε καθυστέρηση ή/και 
παράλειψη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ως προς την αποστολή 
απάντησης σε επιστολές των παραπονούμενων και όπως 
διαφάνηκε, ήταν εξίσου αποτελεσματική. 
 

Ένα σημαντικό ποσοστό παραπόνων που λήφθηκαν κατά τη 
διάρκεια του 2020, αφορούσαν στην καθυστέρηση εξέτασης των 
αιτήσεων για τα ειδικά σχέδια που εξέδωσε το Υπουργείο 
Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με 
την πανδημία του ιού Covid-19. Ο χρόνος διεκπεραίωσης των 
αιτήσεων επηρεάστηκε καθοριστικά από το πολύ μεγάλο αριθμό 
αιτήσεων που είχαν υποβληθεί από φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ιδιαίτερα κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου 2020 οι οποίες 
έπρεπε να εξεταστούν ταυτόχρονα από το εν λόγω Υπουργείο.    
 

Καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν επίσης κατά την εξέταση των 
αιτήσεων για πληρωμή επιδόματος ανεργίας, επιδόματος 
μητρότητας/πατρότητας, της θεσμοθετημένης σύνταξης, της 
κοινωνικής σύνταξης του επιδόματος σε συνταξιούχους με 
χαμηλά εισοδήματα, του επιδόματος ασθενείας και του 
επιδόματος σύνταξης ανικανότητας.   
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Αξίζει βεβαίως να επισημανθεί ότι η  πρακτική των Υπηρεσιών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εκδίδουν, σε εβδομαδιαία βάση, 
ανακοίνωση, στην οποία παρέχουν πληροφορίες για τις αιτήσεις 
που εξετάζονται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (κατά είδος 
παροχής και ημερομηνία υποβολής) αποτελεί παράδειγμα καλής 
πρακτικής, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από άλλες 
διοικητικές αρχές (που εξετάζουν αιτήσεις). Τόσο για σκοπούς 
εφησυχασμού της αγωνίας των αιτητών σε σχέση με τις 
υποβληθείσες αιτήσεις τους όσο και σε σχέση με την ανάγκη 
που οι ίδιοι νιώθουν να επικοινωνήσουν, δια ζώσης, 
τηλεφωνικώς ή γραπτώς, με τις υπηρεσίες, για να 
πληροφορηθούν για την πορεία των αιτήσεών τους και για το 
χρόνο διεκπεραίωσής τους. 
 

Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση μακράς καθυστέρησης στη 
διεκπεραίωση αιτήσεων αφορούσε το Τμήμα Φορολογίας και την 
πολυετή αργοπορία στην εξέταση των αιτήσεων Ευρωπαίων 
πολιτών για επιστροφή Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Φ.Α.Ι.) 
για τα ακίνητα που κατέχουν στην Κύπρο. Μετά από παρεμβάσεις 
του Γραφείου μας, ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας επιστράφηκε 
στους παραπονούμενους.    
 

 
 Ύψος παροχών 

 
Αριθμός παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά το έτος 2020, 
αφορούσαν στο ύψος των παροχών προς τους παραπονούμενους.   
 

Συγκεκριμένα, οι παραπονούμενοι θεωρούσαν ότι το ύψος 
καταβαλλόμενης σε αυτούς παροχής ήταν χαμηλό ή/και ανεπαρκές 
για τις ανάγκες τις οποίες η παροχή αποσκοπεί να καλύψει 
και, αιτούντο συναφώς, την αύξησή του.  
 

Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι το ύψος των παροχών 
ήταν, είτε αυτό που καθορίζεται ρητά στη σχετική νομοθεσία, 
είτε αυτό που υπολογίστηκε στη βάση των προνοιών της, 
αναλόγως της περίπτωσης.   
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Έκαστος παραπονούμενος έτυχε λεπτομερούς πληροφόρησης για 
το αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργήθηκε στα πλαίσια 
εξέτασης του παραπόνου του.  
 

 Ύψος Εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 
Ορισμένα παράπονα αφορούσαν στο ύψος εισφορών αυτοτελώς 
εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   
 

Ειδικότερα, οι παραπονούμενοι είχαν υποστηρίξει ότι τα 
κατώτατα ποσά των ασφαλιστέων αποδοχών τους (τεκμαρτά 
εισοδήματα), βάσει των οποίων είχε υπολογιστεί/καθοριστεί 
το ύψος των εισφορών τους, ήταν υψηλότερα των πραγματικών 
εισοδημάτων τους, με αποτέλεσμα να καταβάλλουν υψηλότερες 
εισφορές. Από τη διερεύνηση των υποθέσεων διαπιστώθηκε ότι 
οι εισφορές που κατέβαλλαν οι παραπονούμενοι είχαν 
υπολογιστεί/καθοριστεί στη βάση των προνοιών των περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμοί.  Ως εκ τούτου, 
οι παραπονούμενοι ενημερώθηκαν, μεταξύ άλλων, για το 
δικαίωμα κάθε αυτοτελώς εργαζομένου, του οποίου το κατώτατο 
ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι υψηλότερο από το πραγματικό 
του εισόδημα, να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από 
αποδεικτικά στοιχεία για το εισόδημά του, ως επίσης και ότι 
στην περίπτωση που ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ικανοποιηθεί ότι το εισόδημα του/της είναι 
χαμηλότερο από το τεκμαρτό, έχει δικαίωμα να καταβάλλει 
εισφορές επί του ποσού των πραγματικών αποδοχών του για τις 
εναπομείνασες τριμηνιαίες περιόδους καταβολής εισφορών του 
έτους.  Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί με την 
έναρξη κάθε νέου έτους εισφορών.   
 

 
 Επιβολή φόρων, τελών και πρόσθετων επιβαρύνσεων  

 

Σε αρκετές περιπτώσεις παραπονούμενοι προσέφευγαν στο 
Γραφείο μας διαμαρτυρόμενοι σε σχέση με το ύψος και τον 
τρόπο υπολογισμού τελών και φόρων που τους επιβλήθηκαν από 
Κρατικές Υπηρεσίας, Τοπικές Αρχές και Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, ως επίσης και για την επιβολή, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, πρόσθετων επιβαρύνσεων λόγω 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

132 

καθυστερημένης εξόφλησης τελών. Παρασχέθηκαν στους 
παραπονούμενους οι αναγκαίες εξηγήσεις (με αναφορά στις 
σχετικές νομοθετικές πρόνοιες και στα ουσιώδη στοιχεία και 
δεδομένα κάθε περίπτωσης) και απαντήθηκαν ερωτήματα που 
αυτοί υπέβαλαν σχετικά.  
 

 Επιβολή ετήσιας εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών 
 

Αρκετά παράπονα κατά Κοινοτικών Συμβουλίων αφορούσαν στο 
ύψος της επιβληθείσας ετήσιας εισφοράς κοινοτικών 
υπηρεσιών, με τους παραπονούμενους να υποστηρίζουν ότι ήταν 
αυξημένο και δεν δικαιολογείτο από τις παρεχόμενες στις 
κοινότητες «υπηρεσίες». Το πρόβλημα αυτό δεν είναι άσχετο 
με την ανυπαρξία θεσμοθετημένων ενιαίων κριτηρίων βάσει των 
οποίων θα μπορούσε να υπολογίζεται η φορολογία του κάθε 
κατόχου ιδιοκτησίας. Η νομοθεσία καθορίζει μόνο το ανώτατο 
επιτρεπόμενο ποσό φορολογίας που μπορεί να επιβάλλεται και 
αναφέρει, απλώς, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τα 
Κοινοτικά Συμβούλια η περιουσία των κατόχων ιδιοκτησίας. 
 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση παραπόνων ότι 
ορισμένα Κοινοτικά Συμβούλια δεν έστελναν γραπτές 
ειδοποιήσεις για την επιβολή εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών 
σε άτομα που δεν διέμεναν στην κοινότητα και κατά συνέπεια, 
δεν ενημερώνονταν οι φορολογούμενοι για να διευθετήσουν για 
την εξόφλησή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή, εκ 
των υστέρων, από το Συμβούλιο, πρόσθετης επιβάρυνσης επί 
του ύψους της εισφοράς. Υποβλήθηκαν εισηγήσεις στις τοπικές 
Αρχές όπως αποστέλλουν σε όλους τους κατόχους περιουσίας 
που δε διαμένουν στην κοινότητα ειδικές ειδοποιήσεις για 
τις εισφορές κοινοτικών υπηρεσιών και, σε ότι αφορούσε στο 
ποσό της πρόσθετης επιβάρυνσης, να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
διαγραφής του αφού η καθυστέρηση στην εξόφληση της εισφοράς 
δεν είχε προκληθεί από παράλειψη των φορολογουμένων αλλά 
των οικείων τοπικών Αρχών. 
 

Ενδεικτική περίπτωση τέτοιας διοικητικής συμπεριφοράς ήταν 
τα παράπονα κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας 
αναφορικά με την εισφορά κοινοτικών υπηρεσιών που είχε 
επιβληθεί στους παραπονούμενους για το έτος 2015.  Η 
επιβληθείσα εισφορά κοινοτικών υπηρεσιών δεν υπερέβαινε το 
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ποσό των €854 που συνιστά το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό 
φορολογίας, αλλά το ύψος της δεν είχε  καθοριστεί με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούσαν στην περιουσία που αυτοί 
κατείχαν στην Κοινότητα (της Ορμήδειας) κατά τον κρίσιμο 
χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εισφορά να επιβληθεί 
ισοπεδωτικά και αυθαίρετα για όλους τους φορολογούμενους 
και να μην υπάρχει μια δίκαιη βάση επιβολής. Οι άτυπες 
κατηγορίες που καθόρισε το Κοινοτικό Συμβούλιο για την 
επιβολή της, δε συνάδαν με το γράμμα και το πνεύμα της 
σχετικής νομοθεσίας και εύλογα προκάλεσε το περί δικαίου 
αίσθημα των παραπονούμενων.  
 

Η παράλειψη αυτή του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας να 
καταγράψει και να κοινοποιήσει στους φορολογούμενους 
κριτήρια για την επιβολή της εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών 
με βάση την περιουσία τους, δυσκόλεψε και την ίδια την 
Επαρχιακή Διοίκηση κατά την εξέταση των προσφυγών/ενστάσεων 
που της είχαν υποβληθεί. Είχε δε, ως αποτέλεσμα, οι 
αποφάσεις της να μην είναι επαρκώς αιτιολογημένες, γεγονός 
που περιορίζει τη διεξαγωγή ιεραρχικού ελέγχου.  Ο Έπαρχος 
Λάρνακας έχει ήδη υποδείξει στο Κοινοτικό Συμβούλιο 
Ορμήδειας ότι θα πρέπει να ενεργεί με βάση τις πρόνοιες της 
σχετικής νομοθεσίας και να καθορίζει κατηγορίες με βάση την 
περιουσία του κάθε φορολογούμενου, οι οποίες να 
περιλαμβάνονται σε πρακτικά συνεδρίας του Κοινοτικού 
Συμβουλίου, για σκοπούς δίκαιης φορολόγησης καθώς και για 
ίση και ομοιόμορφη μεταχείριση όλων των πολιτών που τελούν 
υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες. 
 

Οι ενέργειες του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας που 
αφορούσαν την επιβολή της εν λόγω φορολογίας στου 
παραπονούμενους για το έτος 2015 δεν έβρισκε έρεισμα στο 
Νόμο και ήταν αναιτιολόγητη. Συνακόλουθα, στη σχετική 
Έκθεση81 που υποβλήθηκε, έγινε εισήγηση για επανεξέταση της, 
καθώς και όπως η διαδικασία τήρησης πρακτικών, ο καθορισμός 
νόμιμων κριτηρίων με βάση τη περιουσία και η δέουσα 
αιτιολογία, αποτελούν τη νενομισμένη διαδικασία κατά την 
άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του Κοινοτικού Συμβουλίου 
στην επιβολή εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών.  

                                                           
81 Α/Π 2200/2015, Α/Π 2272/2015 & Α/Π 2382/2015 
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 Επιβολή ετήσιας εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών 
 
Αναφέρθηκε, σε πολλές περιπτώσεις, ότι κριτήριο για την 
επιβολή της εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών δεν πρέπει να 
αποτελεί η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η διαμονή ή 
όχι στην κοινότητα κ.ά., αλλά η περιουσία του κάθε 
φορολογούμενου όπως προνοείται στο νόμο. Σημειώθηκε δε το 
γεγονός ότι οι Επαρχιακές Διοικήσεις είχαν υποδείξει σε 
Κοινοτικά Συμβούλια που παρανομούσαν ότι θα έπρεπε να 
ενεργούν με βάση τις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου και 
να καθορίζουν κατηγορίες με βάση την περιουσία του κάθε 
φορολογούμενου, για σκοπούς δίκαιης φορολόγησης καθώς και 
για ίση και ομοιόμορφη μεταχείριση όλων των πολιτών που 
τελούν υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες.   
 

 Εκ των υστέρων χρεώσεις κατανάλωσης νερού  
 

Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 
1498/2016 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών σε σχέση με 
την εκ των υστέρων χρέωση κατανάλωσης νερού που αφορούσε 
περίοδο πριν από το έτος 2011. Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν 
προσδιόρισε τη συγκεκριμένη περίοδο (τριμηνία) που η 
κατανάλωση αυτή αφορούσε, ούτε μπορούσε να παράσχει άλλες 
αναλυτικότερες πληροφορίες, όπως το λόγο που αυτή δεν 
εμφανιζόταν ως οφειλόμενη (καθυστερημένη) οφειλή στα 
προηγούμενα τιμολόγια που το Κοινοτικό Συμβούλιο Κονιών 
απέστελλε.   
 

Έγινε εισήγηση προς τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Κονιών, όπως, μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, 
επανεξετάσει την εν λόγω υπόθεση και λάβει τα κατά την κρίση 
του μέτρα, μη αποκλειομένου του μέτρου διαγραφής του πιο 
πάνω ποσού και τούτο διότι, η χρέωση κατανάλωσης αφορούσε 
πολύ παλαιά περίοδο (δηλ. τριμηνία κατανάλωσης), την οποία 
ούτε το ίδιο το Συμβούλιο μπόρεσε να προσδιορίσει επακριβώς. 
  

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Το εμπλεκόμενο Κοινοτικό Συμβούλιο συμμορφώθηκε με την 
πιο πάνω εισήγηση της Επιτρόπου. 
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 Εύρυθμη λειτουργία Κοινοτικών Συμβουλίων 
 
Κατά τη διάρκεια του 2020 υποβλήθηκαν, επίσης, παράπονα κατά 
της λειτουργίας Κοινοτικών Συμβουλίων, λόγω αντιπαραθέσεων 
μεταξύ των μελών τους ή/και επειδή μέλη τους φαίνονταν να 
ενεργούσαν βάσει προσωπικών ή/και άλλων σκοπιμοτήτων.  
 
Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες Πρόεδροι Κοινοτικών 
Συμβουλίων παρέλειπαν να συγκαλούν συνεδρίες των Συμβουλίων 
τους και πολλές φορές δεν τηρούνταν πρακτικά κατά τη 
διάρκεια των συνεδριάσεων.   
 
 

 Παράλειψη εξόφλησης οφειλών προς τη διοίκηση λόγω 
σοβαρών οικονομικών προβλημάτων  

 
Αριθμός παραπόνων υποβλήθηκε από πρόσωπα τα οποία απώλεσαν 
τις εργασίες τους, είχαν εξαντλήσει το δικαίωμά τους σε λήψη 
ανεργιακού επιδόματος και δεν είχαν οποιαδήποτε άλλα 
εισοδήματα. Ενώ, δε, περίμεναν την απάντηση της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στις αιτήσεις που είχαν 
υποβάλει για λήψη Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, έλαβαν 
ειδοποιήσεις από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Συμβούλια 
Υδατοπρομήθειας και Τοπικές Αρχές, για διακοπή της παροχής 
ηλεκτρισμού ή/και νερού, αναλόγως της περίπτωσης. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η παροχή είχε ήδη διακοπεί. 
 
Τα παράπονα αυτά έτυχαν χειρισμού κατά προτεραιότητα, καθότι 
άπτονταν της κάλυψης βασικών αναγκών των παραπονούμενων 
ή/και των οικογενειών τους.  Μετά από διαμεσολάβηση προς 
τις εμπλεκόμενες Αρχές/Υπηρεσίες και της πληροφόρησής τους 
για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι παραπονούμενοι/ες 
διαβιούσαν και για τις οικονομικές τους δυσχέρειες, 
συμφώνησαν όπως διευθετηθεί διακανονισμός σταδιακής 
αποπληρωμής οφειλών, προσαρμοσμένος, στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό, στις οικονομικές δυνατότητες  των παραπονούμενων. 
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 Άλλες περιπτώσεις 
 
Υποβλήθηκε αριθμός παραπόνων κατά του Δήμου Πάφου αναφορικά 
με το ζήτημα θέμα της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης για την 
ανάληψη υποχρέωσης/ευθύνης πληρωμής των οφειλόμενων τελών 
υδατοπρομήθειας σε περίπτωση κατά την οποία ένας ενοικιαστής 
εγκατέλειπε το υποστατικό που ενοικίαζε.  Σύμφωνα με την 
ακολουθούμενη από το Δήμο Πάφου πολιτική, για να γίνει 
μεταφορά ενός λογαριασμού υδατοπρομήθειας στο όνομα του 
ενοικιαστή, ο ιδιοκτήτης του υποστατικού υποχρεώνεται, 
ουσιαστικά, να αναλάβει, ενυπογράφως, την ευθύνη «πληρωμής 
όλων των οφειλόμενων τελών υδατοπρομήθειας και αποκομιδής 
σκυβάλων σε περίπτωση κατά την οποία ο ενοικιαστής 
εγκαταλείψει το υποστατικό που έχει ενοικιάσει και το 
υπόλοιπο των οφειλόμενων λογαριασμών υπερβαίνει το ποσό 
εγγύησης που (ο ενοικιαστής) έχει καταβάλει».  
 
Με αυτό τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης του υποστατικού ενεργεί, 
στην πράξη, ως εγγυητής ενός προσώπου το οποίο αυτός δεν 
γνωρίζει και καθίσταται υπεύθυνος για την κατανάλωση νερού 
και για την εξόφληση λογαριασμού υπηρεσίας αποκομιδής 
σκυβάλων που παρέχεται σε άλλο πρόσωπο.      
 
Έγινε εισήγηση όπως, μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, 
επανεξεταστεί από το Δήμο Πάφου το όλο θέμα και αναζητηθούν 
λύσεις που να διασφαλίζουν μεν τα έσοδα του Δήμου, αλλά να 
μην μεταθέτουν την υποχρέωση ενός προσώπου (του ενοικιαστή) 
σε άλλο πρόσωπο (στον ιδιοκτήτη), το οποίο δεν έχει ευθύνη 
για αυτή.  Ως εκ τούτου, το ποσό της εγγύησης που καλείται 
να καταβάλει ο ενοικιαστής για να μεταφέρει ένα λογαριασμό 
στο όνομά του είναι αρκετά ψηλό (€200) και καλύπτει την αξία 
της κατανάλωσης νερού πολλών μηνών (ή διμηνιών).  
Συνακόλουθα, ο Δήμος μπορεί να διασφαλίσει τα έσοδά του 
αποστέλλοντας εγκαίρως ειδοποιήσεις για ανεξόφλητα υπόλοιπα 
και προβαίνοντας σε διακοπή της παροχής προτού η αξία της 
κατανάλωσης νερού υπερβεί το ποσό αυτό.  
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δ. Τομέας Υγείας 
 

 

  Εισαγωγή 
 
 

Το επίπεδο της δημόσιας υγείας ενός κράτους αντανακλά σε 
μεγάλο βαθμό το δείκτη ευημερίας των πολιτών, καθώς και το 
επίπεδο διαβίωσης τους. Η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για 
τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (2015-2030), θέτει ως 
τρίτο στόχο την «Καλή Υγεία και Ευημερία». Προς την επίτευξη 
του στόχου αυτού, είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά πέραν των πιο 
πάνω, ύψιστης σημασίας, είναι η παροχή καθολικής πρόσβασης 
σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης προς όλους 
τους πολίτες της χώρας. Η θέση αυτή υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπεριλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχεδιασμό 
πολλών χωρών. 
 

Η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών μιας 
χώρας, είναι πιο σημαντική από ποτέ, με τη προσοχή να 
επικεντρώνεται επί του παρόντος στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας που επέφερε σε όλη την ανθρωπότητα, αλλά και στη 
Κύπρο, η διασπορά του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί τη 
θανατηφόρα νόσο COVID-19. Ως εκ τούτου η προαγωγή και 
διαφύλαξη της υγείας του πληθυσμού της Κύπρου, καθώς και η 
αντιμετώπιση των ασθενειών με βάση τις αρχές που έχουν τεθεί 
από τον Π.Ο.Υ. και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
προοπτικής της υγείας στη χώρα μας, είναι πιο επίκαιρο και 
σημαντικό, όσο πότε άλλοτε.  
 

Όπως σε όλες τις πτυχές της δημόσιας διοίκησης, έτσι και 
στον Τομέα της Υγείας, η ευρυθμία, αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα της διοίκησης, συναρτάται με τη 
δυνατότητα της να διαχειρίζεται και να διεκπεραιώνει έγκαιρα 
τα αιτήματα και παράπονα των ασθενών και/ή των συγγενικών 
τους προσώπων, τα οποία τίθενται ενώπιον της, ακόμα και όταν 
αυτά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Η διαρκής αδυναμία 
έγκαιρης και αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων, για 
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οποιουσδήποτε λόγους, αποτελεί αφετηρία εξωγενών 
παρεμβάσεων και κατ’ επέκταση αιτία κακοδιοίκησης. 
   

Η ποιότητα στη παροχή υπηρεσιών υγείας, προσδιορίζεται βάσει 
ορισμένων κριτηρίων, τα οποία σχετίζονται με την άμεση 
παροχή της υπηρεσίας, την καταλληλότητα, την αξιοπιστία της, 
την ευκολία πρόσβασης σε αυτή, αλλά και την υποστήριξη που 
παρέχεται κατόπιν της διάθεσης της. Η ολική αντιμετώπιση 
του ασθενούς πρέπει πάντα να περιλαμβάνει τη διαπίστωση των 
ιδιαιτεροτήτων του, τις προτιμήσεις του ασθενούς για τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης που τον αφορά και φυσικά όχι μόνο την 
θεραπεία του συγκεκριμένου συμπτώματος ή νοσήματος 
αντιμετωπίζει.  
 

Το έτος 2020, ήταν ομολογουμένως, μια ιδιαίτερη και 
πρωτόγνωρη χρονιά, γεμάτη προκλήσεις ένεκα της ανάγκης για 
αντιμετώπιση και διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, 
κατά την οποία δοκιμάστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι αντοχές και 
οι δυνατότητες του τομέα της υγείας, αλλά και του αρμόδιου 
Υπουργείου. Έτυχαν, δε, διερεύνησης τα εξής θέματα: 
 

 Καθυστερήσεις στην απάντηση αιτημάτων ασθενών για 
κάλυψη εξόδων νοσηλείας, για χορήγηση φαρμάκων, για 
ετοιμασία ιατρικών εκθέσεων, για καθορισμό ημερομηνιών 
διαγνωστικών εξετάσεων ή εγχειρήσεων, ακόμα και για 
καθορισμό ημερομηνίας συνάντησης με ειδικούς ιατρούς 

 

 Παροχή πλημμελούς ιατρικής φροντίδας και ανεπαρκούς 
εξυπηρέτησης 

 

 Χρονοβόρες διαδικασίες στην αξιολόγηση αιτημάτων για 
αποστολή ασθενών στο εξωτερικό ή καταβολή εξόδων για 
θεραπείες στις οποίες ασθενείς υποβλήθηκαν εκτός 
κρατικών νοσηλευτηρίων 

 

 Απώλειες ιατρικών φακέλων των ασθενών  
 

 Προβλήματα και καθυστερήσεις, κυρίως σε αλλοδαπούς, 
για εγγραφή στο Γε.Σ.Υ.  

 

 Οργανωτική και στελεχιακή ανεπάρκεια και ασυνεννοησία 
μεταξύ των τμημάτων/υπηρεσιών 
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  Εκθέσεις  
 

 

 Καθυστέρηση στη γνωστοποίηση αποτελεσμάτων νεκροτομής 
 

 

Το παράπονο με  ΑΠ 352/202082 κατά του Υπουργείου Υγείας, 
αφορούσε στην καθυστέρηση που παρατηρείται στη γνωστοποίηση 
αποτελεσμάτων νεκροτομής που διενεργήθηκε σε ανήλικη, η 
οποία απεβίωσε αιφνιδίως την 20η Ιουλίου 2019.  
 

Στο πλαίσιο διερεύνησης του παραπόνου, λήφθηκαν πληροφορίες 
από τον Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Δρα Σ.Σ., 
ο οποίος ενημέρωσε την Επίτροπο Διοικήσεως 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. Επιπλέον, διευκρίνισε ότι, έγιναν όλες οι 
απαραίτητες διαδικασίες για ολοκλήρωση των ιστολογικών 
δειγμάτων σε ιδιωτικό εργαστήριο της Κύπρου, καθώς το 
Κρατικό εργαστήριο Παθολογοανατομίας, δεν διενεργούσε  
εξετάσεις σε ιατροδικαστικά περιστατικά, γεγονός που 
προκαλούσε καθυστέρηση λόγω των αυξημένων περιστατικών και 
διεργασιών. 
 

Στην Έκθεσή της, η Επίτροπος σημείωσε ότι, 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. 
 

Συναφώς, επισήμανε ότι, 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, δεν μπορούσε να κριθεί ως «εύλογο» (πέραν των 
15 μηνών), ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα εξαιρετικά 
ευαίσθητο και συνάμα τραγικό ζήτημα για μια οικογένεια. 
Σημείωσε δε ότι, η καθυστέρηση που παρατηρείται, πιθανώς 

                                                           
82 Έκθεση ημερ. 29 Οκτωβρίου 2020 
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λόγω και του αυξημένου αριθμού των περιστατικών, δεν αφορά 
τον πολίτη και ούτε θα πρέπει, για το λόγο αυτό ο πολίτης 
να υποβάλλεται σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία.  
 

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες για ολοκλήρωση των ιστολογικών 
δειγμάτων σε ιδιωτικό εργαστήριο της Κύπρου έχουν 
ολοκληρωθεί, η Επίτροπος Διοικήσεως υπέβαλε την Έκθεσή της 
στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, με την 
εισήγηση όπως, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση, 
μεριμνήσει για την ενημέρωση της παραπονούμενης αναφορικά 
με τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τα αίτια του θανάτου 
της κόρης της. 
 

 Καθυστέρηση εκ μέρους των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 
(ΥΨΥ) στην υποβολή έκθεσης στο Συμβούλιο Αποφυλακίσεως 
Κρατουμένων επ’ Αδεία  

 
 

Σημαντική ήταν η Έκθεση83 της Επιτρόπου η οποία προέκυψε 
μετά από εξέταση παραπόνου κρατούμενου στις Κεντρικές 
Φυλακές, αναφορικά με την υπέρμετρη καθυστέρηση από πλευράς 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΥΨΥ), να υποβάλουν σχετική με 
αυτόν Έκθεση στο Συμβούλιο Αποφυλακίσεως Κρατουμένων επ’ 
Αδεία (Συμβούλιο), το οποίο εξετάζει αίτημα του για έκτιση 
του υπόλοιπου της ποινής του εκτός των Φυλακών, υπό όρους.  
 

Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου, εξασφαλίστηκαν 
οι θέσεις των ΥΨΥ, Υπηρεσία η οποία, με βάση των περί Φυλακών 
Νόμο, περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες επιφορτισμένες με τη 
υποχρέωση να υποβάλλουν στο Συμβούλιο Εκθέσεις αναφορικά με 
κρατούμενους που αιτούνται αποφυλάκιση επ’ αδεία, με 
σχετικές, μάλιστα, εισηγήσεις. Οι ΥΨΥ δεν αμφισβήτησαν την, 
εν προκειμένω, καθυστέρηση  και  σημείωσαν ότι καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος 
αριθμός αιτημάτων για αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των 
κρατουμένων αναφορικά με τα αιτήματα για αποφυλάκιση επ’ 
αδεία.  
 

Η Επίτροπος διαπίστωσε ότι το αίτημα του παραπονούμενου στο 
Συμβούλιο, παραμένει σε εκκρεμότητα περίπου ενάμιση χρόνο 
                                                           
83 Αρ. Φακ.: Α/Π 1600/2019. 
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και η μη περαιτέρω  προώθησή του οφείλεται στο γεγονός ότι 
αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής του από 
τις ΥΨΥ και η από πλευράς τους διαβίβαση στο Συμβούλιο 
σχετικής με αυτόν Έκθεση, όπως προβλέπεται από την οικεία 
νομοθεσία.   
 
Χωρίς, δε, να αμφισβητεί τον όγκο των αιτημάτων για 
αξιολόγηση που οι ΥΨΥ έχουν να χειριστούν, η Επίτροπος 
σημείωσε, εν τούτοις, ότι το θέμα αυτό, δεν σχετίζεται με 
τον παραπονούμενο και τις προσωπικές του συνθήκες, αλλά 
αφορά αποκλειστικά την Υπηρεσία.   
 
Κατάληξη της Επιτρόπου ήταν ότι η υπέρμετρη καθυστέρηση στην 
ετοιμασία της Έκθεσης, σε σημείο που να αποδυναμώνει το 
δικαίωμα του παραπονούμενου να τύχει έγκαιρης εξέτασης του 
αιτήματος του για αποφυλάκιση μετ’ αδεία, ξεπερνά το εύλογο 
χρονικό διάστημα που απαιτείται, παραβιάζοντας την Αρχή της 
χρήστης διοίκησης που πρέπει να διακατέχει τους ασκώντας 
δημόσια εξουσία.  
  
Ενόψει των διαπιστώσεών της, η Επίτροπος υπέβαλε την Έκθεσή 
της στη Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με 
την εισήγηση όπως επισπευσθεί η διαδικασία αξιολόγησης και 
προώθησης της σχετικής με τον παραπονούμενο Έκθεσης στο 
Συμβούλιο, ώστε να καταστεί δυνατή η όσο το δυνατόν πιο 
σύντομη εξέταση του αιτήματός του. Εισήγηση της Επιτρόπου 
ήταν και όπως κάθε εμπλεκόμενη Υπηρεσία που καλείται να 
υποβάλει Έκθεση στο Συμβούλιο Αποφυλακίσεως, ενεργεί με κάθε 
δυνατό τρόπο ώστε να μην ξεπερνά τον εύλογο υπό τις 
περιστάσεις χρόνο. Ως εκ τούτου, η Έκθεση διαβιβάστηκε και 
σε όλες τις εμπλεκόμενες στο θέμα Υπηρεσίες, για σκοπούς 
ενημέρωσης.      
 

 
Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 

 
Οι εισηγήσεις της Επιτρόπου υλοποιήθηκαν από τις ΥΨΥ και 
το αίτημα του παραπονούμενου εξετάστηκε και ικανοποιήθηκε 
από το Συμβούλιο Αποφυλακίσεως. 
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 Εκθέσεις αναφορικά µε τη µη παραχώρηση ειδικής άδειας 
εισόδου σε πρόσωπα που διατηρούν µακροχρόνια σχέση µε 
Κύπριους πολίτες ή µε πρόσωπα που µόνιµα διαµένουν 
στην Κυπριακή Δηµοκρατία, λόγω των  περιοριστικών 
µέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης 
του COVID-19 

 
Το 2020 λήφθηκε αριθμός παραπόνων αναφορικά µε τη µη 
παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου σε πρόσωπα που διατηρούν 
µακροχρόνια σχέση µε Κύπριους πολίτες ή µε πρόσωπα που 
µόνιµα διαµένουν στην Κυπριακή Δηµοκρατία, λόγω των  
περιοριστικών µέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της 
εξάπλωσης του COVID-19.84   
 
Η Επίτροπος αφού προέβη σε διερεύνηση τους προχώρησε στην 
υποβολή σχετικών Εκθέσεων85 κατά των  κατά των Υπουργείων 
Υγείας και Εξωτερικών για το θέμα, σημειώνοντας τα ακόλουθα: 
 
Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε Ανακοίνωση της ηµεροµηνίας 28 
Οκτωβρίου 2020, διευκρίνισε ότι για την κατηγορία  συντρόφων 
µε τον/την οποίο/α ο πολίτης της Ένωσης ή ο επί µακρόν 
διαµένων έχει  «σταθερή σχέση, δεόντως αποδεδειγµένη», η 
οποία δεν είναι νοµικά αναγνωρισµένη, στη βάση 
καταχωρισµένης συµβίωσης σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία 
του κράτους υποδοχής, παρέχονται ειδικά κατευθυντήριες 
γραµµές προς τα κράτη µέλη, για το τρόπο εξέτασης των 
αιτήσεων ως προς την διευκόλυνση  της επανένωσης, δεόντως 
πιστοποιηµένων συντρόφων, παραθέτοντας ενδεικτικά 
παραδείγµατα για πιθανά αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Όπως υπογραµµίστηκε, ο γενικός αποκλεισµός προσώπων χωρίς 
να αξιολογείται κατά πόσον, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, 
δικαιολογείται η έγκριση ή η απόρριψη αιτήµατος της 
επανένωσης προσώπων σε σταθερή σχέση,  στην βάση της 
επιφύλαξης του 3(2)(β) της Οδηγίας, ώστε υπό προϋποθέσεις 
να διευκολύνεται τυχόν  επανένωση τους, δεν βρίσκει έρεισµα 

                                                           
84 Α/Π 1307/2020, 1425/2020, Α/Π 1680/2020, Α/Π 1696/2020, Α/Π 1734/2020, Α/Π 
2004/2020 και Α/Π 2017/2020 
85 Εκθέσεις  ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2020 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

145 

στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία προνοεί  ότι το µέτρο 
που λαµβάνεται θα πρέπει να είναι ανάλογο του σκοπού.  
 
Έγινε εισήγηση όπως, ενόψει της ανθρωπιστικής φύσης του 
θέµατος, σε συνδυασµό µε το µεγάλο χρονικό διάστηµα που τα 
υπό αναφορά ζευγάρια εκτός γάµου ή µη νοµικά αναγνωρισµένης 
συµβίωσης είχαν να ειδωθούν και της προσκόµισης από µέρους 
τους των απαραίτητων πιστοποιητικών απόδειξης του 
µακρόχρονου τους δεσµού,  το Κράτος εξέταζε, στη βάση της 
διακριτικής του ευχέρειας, κατά πόσον µπορούσε να επεκταθεί 
το περί Λοιµοκαθάρσεως (Καθορισµός Μέτρων για Παρεµπόδιση 
της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγµα (Αρ. 30) του 
2020, ώστε να συµπεριλάβει και την κατηγορία του/της 
συντρόφου µε τον/την οποίο/α ο πολίτης της Δηµοκρατίας, 
Ευρωπαίος πολίτης ή ο µόνιµα διαµένων στη Δηµοκρατία έχει 
σταθερή µακροχρόνια σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη, κατ’ 
αναλογία των κριτηρίων που είχε ως παραδείγματα πιθανών 
αποδεικτικών στοιχείων η Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της. 
 
 
 

 Έκθεση αναφορικά με παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή 
και υγεία από τη λειτουργία μονάδων παραγωγής 
ασφαλτικού σκυροδέματος 

 
Τον Ιούνιο του 2020 υποβλήθηκε και η Έκθεση86 της Επιτρόπου 
με αρ. φακ. Α/Π 2353/2019 και AYT. 13/2020 κατά του 
Υπουργείου Υγείας, μεταξύ άλλων, αναφορικά με παραβίαση του 
δικαιώματος στη ζωή και υγεία από τη λειτουργία μονάδων 
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος (Εκτενής αναφορά στην εν 
λόγω Έκθεση γίνεται στη σελίδα 50). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
86 Έκθεση ημερ. 5 Ιουνίου 2020 
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  Παρεμβάσεις / Διαμεσολαβητική Δράση  
 
 

 Δυσκολίες πρόσβασης στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του περί Κατοχύρωσης και 
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου κάθε ασθενής 
έχει δικαίωμα στην παροχή αρμόζουσας, με βάση τις ανάγκες 
της υγείας του, φροντίδας, η οποία πρέπει να του παρέχεται 
εντός εύλογου χρόνου, ανάλογα με τις ανάγκες αυτές. 
Περαιτέρω, στο εδάφιο (2) του εν λόγω άρθρου επισημαίνεται 
ότι η παροχή φροντίδας υγείας προς τον ασθενή, πρέπει να 
είναι καλής ποιότητας και να αφορά τόσο τα υψηλά τεχνικά 
επίπεδα, όσο και την ανθρώπινη σχέση μεταξύ του ασθενούς 
και του παροχέα υπηρεσιών υγείας. Σημειώνεται, ότι με βάση 
το ερμηνευτικό άρθρο 2 του πιο πάνω Νόμου «φροντίδα υγείας», 
σημαίνει κάθε μορφής ιατρικής, παραϊατρικής, εργαστηριακής, 
φαρμακευτικής ή νοσηλευτικής υπηρεσίας, για πρόληψη, 
διάγνωση, θεραπεία ή προαγωγή της υγείας. 
 
Στο άρθρο 6 του πιο πάνω Νόμου, ορίζεται ότι «οι υπηρεσίες 
υγείας πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμες και προσβάσιμες», 
σύμφωνα με τις δυνατότητες του ισχύοντος Συστήματος Υγείας, 
αλλά και τους διαθέσιμους οικονομικούς, ανθρώπινους και 
υλικούς πόρους του κράτους.   
 

 Στην υπόθεση Α/Π 1284/2017, συγγενής ασθενή, ζήτησε 
τη συνδρομή του Γραφείο μας, ώστε να υποβληθεί ο γιος 
του σε εγχείρηση αμυγδαλεκτομής. Η παρέμβαση του 
Γραφείου μας, ήταν καταλυτική αφού το αίτημα εγκρίθηκε 
και ο ασθενής υπεβλήθη στην αναγκαία θεραπεία.  

 
 Στην υπόθεση Α/Π 375/2018, μετά από διαβήματα του 

Γραφείου μου, επισπεύσθηκε ο καθορισμός ραντεβού και 
ακολούθως διενεργήθηκε η εξέταση MRI σε ασθενή, ο 
οποίος αντιμετώπιζε δυσκολίες επικοινωνίας με το 
αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου.  
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 Στην υπόθεση Α/Π 930/2020, σύζυγος ασθενούς, υπέβαλε 
παράπονο στο Γραφείο μας, σχετικά με την απόφαση της 
Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Λεμεσού να αναβάλει 
προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση της συζύγου του, 
για το λόγο ότι δεν υποβλήθηκε προηγουμένως σε εξέταση 
για κορωνοϊό. Ο παραπονούμενος, επισήμανε ότι η 
οικονομική τους κατάσταση δεν τους επέτρεπε να 
αποταθούν για την εν λόγω εξέταση σε ιδιωτικό χημείο 
και ζήτησε όπως αυτή διενεργηθεί δωρεάν στο 
Νοσοκομείο. Η έγκαιρη παρέμβαση του Γραφείο μας, είχε 
ως αποτέλεσμα να ικανοποιηθεί το αίτημα του 
παραπονούμενου για δωρεάν εξέταση κορωνοϊού και να 
επαναπρογραμματιστεί σε σύντομο χρόνο νέα η 
χειρουργική επέμβαση. 

 
 Στις υποθέσεις Α/Π 1715/2019, Α/Π 1755/2019, Α/Π 

1794/2019 και Α/Π 2289/2019,  αλλοδαποί πολίτες, που 
διαμένουν νόμιμα στη Κυπριακή Δημοκρατία αποτάθηκαν 
στο Γραφείο μας, για καθυστέρηση και δυσκολίες που 
αντιμετώπιζαν για εγγραφή τους στο Γε.Σ.Υ. Η 
μεσολάβηση του Γραφείου είχε ως αποτέλεσμα να 
υπερπηδηθούν τα εμπόδια και να ικανοποιηθούν τα 
αιτήματα τους. 

 
 Στις υποθέσεις Α/Π 193/2020, Α/Π 307/2020, Α/Π 

794/2020 και Α/Π 1078/2020, αλλοδαποί πολίτες, που 
διαμένουν νόμιμα στη Κύπρο, υπέβαλαν παράπονο στο 
Γραφείο μας, κατά του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 
(Ο.Α.Υ.), αναφορικά με δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
και/ή για απόρριψη του αιτήματος τους για εγγραφή σε 
Προσωπικό Ιατρό (Π.Ι.) στο πλαίσιο του Γε.Σ.Υ. 
Ορισμένα από τα παράπονα διερευνήθηκαν από το Γραφείο 
μας και άλλα παραπέμφθηκαν στον Επίτροπο Εποπτείας του 
Γε.Σ.Υ.. 
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 Κάλυψη Εξόδων Θεραπείας στον Ιδιωτικό Τομέα ή στο 

Εξωτερικό 
 
Στο Γραφείο, πολύ συχνά προσφεύγουν πολίτες, λόγω της 
απόρριψης και/ή της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται 
στην εξέταση των αιτημάτων τους προς το Υπουργείο Υγείας, 
για κάλυψη εξόδων με βάση το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής 
Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν Παρέχει το Δημόσιο. Το 
Σχέδιο καλύπτει αιτήματα ασθενών για παροχή υπηρεσιών υγείας 
εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων - ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο ή 
μετάβαση τους σε ιατρικά κέντρα στο εξωτερικό - ή με τη 
μετάκληση ειδικού εμπειρογνώμονα στα κρατικά νοσηλευτήρια. 
Το Σχέδιο αφορά αιτήματα τόσο για την εκ των προτέρων 
έγκριση κάλυψης των εξόδων, όσο και για την εκ των υστέρων 
κάλυψη, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Ο αριθμός των αιτημάτων 
που κρίνονται δικαιολογημένα μετά από έρευνα, είναι 
περιορισμένος. Εντούτοις, το Υπουργείο, εξακολουθεί, παρά 
τις σχετικές συστάσεις, να αξιολογεί και ανάλογα να εγκρίνει 
ή να απορρίπτει τα αιτήματα που τίθενται ενώπιον του, στη 
βάση μιας «φωτογραφικού τύπου» απεικόνισης ενός 
περιστατικού, χωρίς να εξετάζει το ιστορικό που το συνοδεύει 
και τι είχε προηγηθεί. Αυτή η προσέγγιση εμπεριέχει τον 
κίνδυνο λήψης λανθασμένων ή/και άδικων αποφάσεων αφού 
ουσιαστικά δεδομένα μιας υπόθεσης δεν λαμβάνονται υπόψη.  
 

 Στις υποθέσεις Α/Π 1215/2020 και Α/Π1829/2020, μετά 
από διαβήματα και παραστάσεις του Γραφείου μου, 
αιτήματα που υπέβαλαν ασθενείς και/ή συγγενικά τους 
πρόσωπα για παροχή οικονομικής βοήθειας με βάση το 
Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες που 
δεν Προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα, εγκρίθηκαν από το 
Υπουργείο Υγείας, για μετάβαση των ασθενών σε 
εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού.  
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 Παροχή Φαρμάκων 

 
Ζωτικής σημασίας και αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών υγείας 
που το Κράτος παρέχει στους πολίτες, είναι η παροχή 
κατάλληλων και αποτελεσματικών, για σκοπούς θεραπείας, 
φαρμακευτικών σκευασμάτων.  
 
Στο Κρατικό Συνταγολόγιο, το οποίο εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Υγείας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Φαρμάκων, 
περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά και άλλα σκευάσματα, τα 
οποία οι ασθενείς, δύνανται να επιλέξουν. Ο κατάλογός δεν 
είναι εξαντλητικός, αφού ασθενής μπορεί να αιτηθεί στην 
Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων του Υπουργείου Υγείας, την 
κατ’ εξαίρεση παροχή φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στον 
επίσημο κατάλογο, του Κρατικού Συνταγολογίου. Σε περίπτωση 
που αιτήματα απορριφθούν από την Επιτροπή, ο αιτητής έχει 
το δικαίωμα να προσφύγει στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο και να 
ζητήσει επανεξέταση.   
 

 Στην υπόθεση Α/Π 435/2020, ασθενής, προσέφυγε στο 
Γραφείο μας εναντίον του Υπουργείου Υγείας για 
καθυστέρηση στην εξέταση του αιτήματος της για παροχή 
του φαρμακευτικού σκευάσματος STELARA. Tο αποτέλεσμα 
της παρέμβασης του Γραφείου ήταν θετικό αφού το αίτημα 
της για παροχή του εν λόγω φαρμάκου ικανοποιήθηκε, 
μετά από απόφαση της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων, 
του Τμήματος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.  

 
 

 Απώλεια Ιατρικών Φακέλων/Πολύμηνη καθυστέρηση στην 
ετοιμασία Ιατρικών Εκθέσεων  

 
Το δικαίωμα στη πρόσβαση, αλλά και η συνεπακόλουθη υποχρέωση 
του Δημοσίου, στην παροχή πληροφοριών, αυξάνουν το επίπεδο 
λογοδοσίας και διαφάνειας, στη σχέση μεταξύ του πολίτη και 
των κρατικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου η απώλεια Ιατρικών 
Φακέλων και/ή η πολύμηνη καθυστέρηση στην ετοιμασία  
Ιατρικών Πιστοποιητικών/Εκθέσεων, πέραν της παραβίασης του 
δικαιώματος στη πληροφόρηση, παραβιάζει και παρεμφερή 
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δικαιώματα των ασθενών, αφού χωρίς τα πιο πάνω έγγραφα 
ενδεχομένως να μην μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη 
θεραπεία τους και/ή να θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση της 
θεραπείας τους καθώς επίσης να μην μπορούν να προσφύγουν 
ενώπιον άλλης διοικητικής αρχής για υποβολή αιτήματος και/ή 
της δικαιοσύνης σε περίπτωση που επιθυμούν να διεκδικήσουν 
τυχόν αποζημιώσεις. 
 
Δυστυχώς, παρά την όποια βελτίωση σημειώθηκε, το φαινόμενο 
της απώλειας ιατρικών φακέλων και οι καθυστερήσεις στην 
ετοιμασία των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εξακολουθεί να 
απασχολεί το Γραφείο μας.  
 

 Στην υπόθεση Α/Π 994/2017, ασθενής αποτάθηκε στο 
Γραφείο μου, για την απώλεια του ιατρικού του φακέλου 
από Γ. Ν. Λάρνακας. Μετά από ενέργειες του Γραφείου, 
ο φάκελος τελικά εντοπίστηκε.   

 
 Στην υπόθεση Α/Π 401/2019, μετά από παρέμβαση του 

Γραφείου, ανευρέθηκε ο ιατρικός φάκελος ασθενή που 
απωλέσθη στο Μακάριο Νοσοκομείο. Στην παρέμβαση της η 
Επίτροπος Διοικήσεως, προέτρεψε παράλληλα την 
παραπονούμενη, όπως εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να 
προσφύγει και στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως το καθ’ ύλην 
αρμόδιο για διερεύνηση τέτοιου είδους ζητημάτων και 
με δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων.     

 
 Στις υποθέσεις Α/Π 1689/2018 και Α/Π 2149/2019, μετά 

από παρέμβαση του Γραφείου ετοιμάστηκαν από τα 
νοσηλευτικά ιδρύματα και δόθηκαν στους Δικηγόρους των 
ασθενών οι ιατρικές Εκθέσεις και πιστοποιητικά, ώστε 
αυτοί να τα παρουσιάσουν ως τεκμήρια στο πλαίσιο 
δικαστικών αγωγών που εκκρεμούσαν ενώπιον Δικαστηρίου.  
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 Ανάρμοστη συμπεριφορά Ιατρικών και Νοσηλευτικών 

Λειτουργών 
 
Σύμφωνα με το  άρθρο 4 (2) του περί Κατοχύρωσης και της 
Προστασίας των Ασθενών Νόμου, υπό το τίτλο: Δικαίωμα σε 
φροντίδα υγείας και θεραπεία, «Ο ασθενής έχει δικαίωμα καλής 
ποιότητας φροντίδας υγείας, που τη χαρακτηρίζουν τόσο τα 
υψηλά τεχνικά επίπεδα όσο και η ανθρώπινη σχέση μεταξύ του 
ασθενούς και του παρέχοντος την φροντίδα υγείας». Στο άρθρο 
5(1) του ίδιου Νόμο, υπό τον τίτλο Αξιοπρεπής μεταχείριση, 
ορίζεται ότι «Ο ασθενής έχει δικαίωμα σε αξιοπρεπή 
μεταχείριση κατά την παροχή φροντίδας υγείας, η οποία του 
προσφέρεται με ανάλογο σεβασμό προς τις πολιτισμικές του 
αξίες».  
 

 Στην υπόθεση Α/Π 830/2017, ασθενής αποτάθηκε στο 
Γραφείο μας και μεταξύ άλλων ζητημάτων, αναφέρθηκε σε 
μη προσήκουσα συμπεριφορά, ιατρικής Λειτουργού, κατά 
την επίσκεψη της στο Γ.Ν. Λευκωσίας. Η παρέμβαση του 
Γραφείου, είχε ως αποτέλεσμα την συνολική ικανοποίηση 
της παραπονούμενης και εν τέλει την απόσυρση του 
παραπόνου, μετά από επιθυμία της ιδίας, αφού η ιατρός 
αναγνώρισε το σφάλμα της και εξέφρασε τις απολογίες 
της.  

 
 

 Καθυστέρηση/Παράλειψη Υπουργείου Υγείας να aπαντήσει 
 
Το πρόβλημα της καθυστέρησης και/ή παράλειψης του Υπουργείου 
Υγείας να απαντήσει σε επιστολές του Γραφείου για παροχή 
πληροφοριών είναι δυστυχώς διαχρονικό και έχει απασχολήσει 
επανειλημμένα το Τομέα Υγείας. Οι επισημάνσεις του Γραφείου, 
επέφεραν μια μικρή βελτίωση, όχι όμως την αναμενόμενη, με 
αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις η καθυστέρηση να καθιστά 
άκαιρη την όποια προσπάθεια παρέμβασης και/ή 
διαμεσολάβησης.  
 
Η ελεγξιμότητα της διοίκησης, η υπαγωγή της, δηλαδή, σε 
έλεγχο από ένα τρίτο ανεξάρτητο μηχανισμό, αποτελεί γνώρισμα 
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του σύγχρονου δημοκρατικού κράτους.  Ως θεσμός του οποίου η 
αποστολή είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, η 
τήρηση της νομιμότητας και η εφαρμογή των αρχών της χρηστής 
διοίκησης, ο Επίτροπος αποτελεί ένα τέτοιο μηχανισμό, 
ελέγχου και λογοδοσίας. Τα άρθρα 6 και 8 των περί Επιτρόπου 
Διοικήσεως Νόμων, του 1991 – 2014, άλλωστε, προβλέπουν ότι 
όλες οι υπηρεσίες, όταν τους ζητηθεί, είναι υποχρεωμένες να 
παρέχουν κάθε συνδρομή για τη διευκόλυνση και την επιτέλεση 
του έργου του Επιτρόπου. Τυχόν άρνηση παροχής πληροφοριών, 
ισοδυναμεί με παρεμπόδιση ή παρακώλυση του έργου του 
Επιτρόπου, κάτι, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου, 
συνιστά αδίκημα.  
 
 
 
 

  Άλλες Δράσεις 
 
Στις 5 Μαρτίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου μας συμμετείχε 
σε συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του 
Επίτροπου Εποπτείας ΓεΣΥ, με θέμα «Διαμόρφωση νομοθετικού 
πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, μέσω 
της θέσπισης Συνηγόρου Υγείας».    
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ε. Τομέας Παιδείας, Εκπαίδευσης και 

Υπαλληλικών Σχέσεων 
 
 

  Εισαγωγή 
 
 
Ο Τομέας Παιδείας/Εκπαίδευσης και Υπαλληλικών Σχέσεων, 
πραγματεύεται παράπονα τα οποία έχουν ως αντικείμενο θέματα 
παιδείας, καθώς και ζητήματα που ανακύπτουν ένεκα  της 
ύπαρξης υπαλληλικής σχέσης, εφόσον στη σχέση αυτή ο 
εργοδότης είναι το ίδιο το κράτος, είτε άλλα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου ή Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
  
Ειδικότερα, τα εν λόγω παράπονα άπτονται της ευρύτερης 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, των αξιολογήσεων των 
εκπαιδευτικών, των πινάκων διοριστέων, της αναγνώρισης 
προϋπηρεσίας, των διορισμών, μετακινήσεων, μεταθέσεων και 
προαγωγών εκπαιδευτικών ή/και άλλων υπαλλήλων του δημοσίου 
ή/και του ευρύτερου δημόσιου φορέα, της αλλαγής εργασιακού 
χώρου ή/και καθηκόντων λόγω προβλημάτων υγείας κλπ..  
  
Άλλα βασικά ζητήματα, τα οποία αποτέλεσαν το αντικείμενο 
της διερεύνησης που έγινε, ήταν οι σημειούμενες 
καθυστερήσεις στη λήψη των αποφάσεων, έλλειψη/απουσία 
αιτιολογίας, μη νόμιμη ή μη επαρκής αιτιολογία, μη 
συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, ενέργειες κατά παράβαση των προνοιών της 
ισχύουσας νομοθεσίας ή/και των κανόνων ορθής συμπεριφοράς, 
ή των αρχών της χρηστής διοίκησης.   
  
Με ικανοποίηση διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η 
διοίκηση υλοποίησε πρόθυμα τις  εισηγήσεις και παρατηρήσεις 
της υποβλήθηκαν κατά το στάδιο της διερεύνησης παραπόνων. Ως 
επακόλουθο των ενεργειών της διοίκησης, αποφεύχθηκε η 
πιθανότητα αχρείαστης και επιπρόσθετης ταλαιπωρία των 
διοικούμενων   
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  Εκθέσεις 
 
 

 Α/Π 1016/2018 ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2020, κατά 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αναφορικά 
με τη μεταχείριση που υφίστατο ο παραπονούμενος από 
στελέχη του υπό αναφορά Τμήματος, λόγω της ιδιότητας 
του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Συντεχνίας   

  
Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
Καταστατικού, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας 
αποτελείται από έντεκα (11) αξιωματούχους, οι οποίοι 
κατέχουν τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, 
Β. Γραμματέα, Ταμία και Β. Ταμία και 5 μελών του ΔΣ.  Σύμφωνα 
με τους ερμηνευτικούς ορισμούς του Καταστατικού, 
«Αξιωματούχοι» σημαίνει Μέλη Διοικητικών Οργάνων της 
Συντεχνίας και «Διοικητικά όργανα» σημαίνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Τα έντεκα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου 
εκλέγηκαν στις 11 Μαρτίου, 2018.   Μεταξύ των μελών του ΔΣ 
της Συντεχνίας είναι και ο παραπονούμενος, ο οποίος είναι 
εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου και κατέχει τη θέση του 
Τεχνικού Μηχανικού στο Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου.  
  
Ο Πρόεδρος της Συντεχνίας είχε ζητήσει από το Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού (εφεξής «ΤΔΔΠ») την παροχή 
διευκολύνσεων για όλα τα μέλη του ΔΣ της Συντεχνίας για 
σκοπούς εκπλήρωσης των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων. Το 
ΤΔΔΠ ενέκρινε την παραχώρηση διευκολύνσεων μόνο στους έξι 
αξιωματούχους του ΔΣ της Συντεχνίας, ήτοι στον Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Β. Γραμματέα, Ταμία και Β. Ταμία 
για σκοπούς διεκπεραίωσης των συνδικαλιστικών τους 
υποχρεώσεων, κατ’ αναλογία των διευκολύνσεων που έχουν 
παραχωρηθεί και για τις άλλες Συνδικαλιστικές οργανώσεις 
των δημοσίων υπαλλήλων. Σε ό,τι αφορά τα 5 μέλη του ΔΣ της 
Συντεχνίας, το ΤΔΔΠ ανέφερε ότι  θα πρέπει οι ίδιοι οι 
επηρεαζόμενοι υπάλληλοι, για σκοπούς συμμετοχής τους στις 
συνεδρίες του ΔΣ της Συντεχνίας  που γίνονται κατά τη 
διάρκεια του ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, να προβούν σε 
διευθετήσεις κατόπιν συνεννόησης με τους οικείους 
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Προϊσταμένους τους. Σε περίπτωση, όμως, που οι υπηρεσιακές 
ανάγκες δεν επιτρέπουν την απουσία των εν λόγω υπαλλήλων, 
θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο όπως οι συνεδρίες του 
ΔΣ να γίνονται εκτός των ωρών λειτουργίας της δημόσιας 
υπηρεσίας. 
  
Στην Έκθεση, αφού αναλύθηκε εκτενώς η συνδικαλιστική 
ελευθερία και το καθεστώς προστασίας και την παροχή 
διευκολύνσεων στους αντιπροσώπους των εργαζομένων και εν 
γένει το ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με το θέμα αυτό, 
κρίθηκε ότι η ερμηνεία που δόθηκε στον όρο αυτό από το ΤΔΔΠ 
για να αποφανθεί επί της παροχής διευκολύνσεων σε ορισμένους 
εκ των αξιωματούχων της Συντεχνίας, δεν βρίσκει έρεισμα και 
δεν υποστηρίζεται από τη νομοθεσία. Και αυτό γιατί  υπάρχει 
ρητή και σαφής ερμηνεία του όρου «αξιωματούχος» ότι 
περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του μέλους 
ΔΣ Συντεχνίας, και όχι που φέρει συγκεκριμένο τίτλο/αξίωμα.  
  
Συνακόλουθα, το ΤΔΔΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη την 
διαφορετική οργανωτική δομή εκάστης Συντεχνίας, κατά τη λήψη 
της απόφασής του για την παροχή των διευκολύνσεων, ώστε 
αυτές  να παραχωρούνται στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστης Συντεχνίας, όπως αυτά 
απορρέουν από τα οικεία Καταστατικά.  Η Επίτροπος απεφάνθη 
ότι ο διαχωρισμός που έχει τεθεί από το ΤΔΔΠ ως προς τα 
πρόσωπα του ΔΣ της Συντεχνίας που δικαιούνται παροχής 
διευκολύνσεων στα πλαίσια της άσκησης της συνδικαλιστικής 
τους δράσης δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται σε όλες 
ανεξαιρέτως τις συντεχνίες που δεν έχουν ταυτόσημη Διοίκηση, 
καθότι η ίδια μεταχείριση διαφορετικών περιπτώσεων αφενός 
αποτελεί διάκριση και αφετέρου παραβιάζει τον οικείο νόμο 
που περιλαμβάνει ως αξιωματούχους και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
  
Έγινε εισήγηση όπως ο παραπονούμενος θεωρηθεί ως 
αξιωματούχος του ΔΣ της Συντεχνίας, σύμφωνα με τον περί 
Συντεχνιών Νόμο και τύχει των απαραίτητων διευκολύνσεων για 
συμμετοχή του σε συνεδριάσεις, εφόσον ο Προϊστάμενος δεν 
διαπιστώνει αιτιολογημένα ότι υπάρχουν ανυπέρβλητες 
υπηρεσιακές ανάγκες που δεν μπορούν να του το επιστρέψουν 
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και δεν δύνανται να καλυφθούν άλλως πως. Κατά δεύτερο θα 
πρέπει οι ανάγκες αυτές να αιτιολογούνται επαρκώς, μη 
δυνάμενες να καλυφθούν από άλλα ηπιότερα μέτρα.    
  
 

 Α/Π 423/2020 ημερομηνίας 6 Μαΐου 2020, κατά της 
Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, αναφορικά με παράλειψη 
συμμόρφωσης με το δεδικασμένο στις Αποφάσεις του 
Διοικητικού Δικαστηρίου στις προσφυγές αρ. 369/2014 
και 370/2014, κατά παράβαση του  Άρθρου 146(5) του 
Συντάγματος  

 
Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι η υπόθεση αφορούσε στην 
πλήρωση δύο θέσεων  Επαρχιακού Διευθυντή (Κλίμακα Α10+2) 
στην Επιτροπή Σιτηρών. Η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου μετά από 
μια σειρά ακυρωτικών αποφάσεων που πέτυχε ο 
παραπονούμενος  και παρά την υποχρέωσή της με βάση το άρθρο 
146(5) του Συντάγματος και τη Νομολογία να συμμορφωθεί με 
το δεδικασμένο παραλείπει πεισματικά να συμμορφωθεί με το 
δεδικασμένο.  
 
Όπως υπογραμμίστηκε, η υποχρέωση της διοίκησης προς 
συμμόρφωση με τις ακυρωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου 
απορρέει από την παράγραφο 5 του άρθρου 146 του Συντάγματος, 
όπου η υποχρέωση αυτή συνίσταται στην εξαφάνιση όλων των 
αποτελεσμάτων της ακυρωθείσας πράξης και την επαναφορά της 
προηγούμενης πραγματικής κατάστασης. 
 
Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις  αρχές του 
δεδικασμένου και της χρηστής διοίκησης, η Επιτροπή Σιτηρών 
οφείλει να επανεξετάσει το ζήτημα πλήρωσης των θέσεων και 
μέσα σε αυτή τη διαδικασία να αξιολογήσει κατά πόσο οι 
υποψήφιοι κατείχαν το απαιτούμενο από το σχέδιο υπηρεσίας 
προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας και να 
αιτιολογήσει την απόφαση της να διορίσει ή μη κάποιο 
υποψήφιο, ο οποίος είχε τα προσόντα και να απορρίψει άλλους 
οι οποίοι, κατά τη γνώμη της, δεν τα είχαν, με βάση το 
πραγματικό και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον ουσιώδη 
χρόνο.  
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Οι αρχές της καλής πίστης, της χρηστής διοίκησης και της 
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος 
δικαίου, καθιστούν ανεπίτρεπτη κατά τη νέα επανεξέταση την 
αλλαγή και επανακαθορισμό των λεγόμενων τεκμηρίων σε σχέση 
με την διαπίστωση κατοχής της αγγλικής  γλώσσας έξω απ’ ότι 
ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο και μεταγενέστερα του χρόνου 
αυτού (βλ.  Χωραττάς Θεόδωρος και άλλος ν. Επιτροπής Σιτηρών 
Κύπρου, (2009) 4 Α.Α.Δ. 172).  
 
Στη βάση των πιο πάνω, έγινε εισήγηση όπως η Επιτροπή 
Σιτηρών Κύπρου προχωρούσε σε άμεση επανεξέταση και 
συμμόρφωση με το περιεχόμενο των αποφάσεων του Δικαστηρίου 
και όπως προέβαινε σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες προς 
το σκοπό αποκατάστασης της νομιμότητας και πλήρωση της 
κενωθείσας δεύτερης θέσης Επαρχιακού Διευθυντή.   
 
 

 Α/Π 1848/2019 ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2020, κατά του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, αναφορικά με τη μη πλήρωση της κενής θέσης 
Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, την οποία είχε στο παρελθόν 
διεκδικήσει ο παραπονούμενος 

 
Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, ενώ με δύο προσφυγές του στο 
Ανώτατο και στο Διοικητικό Δικαστήριο (Υποθ. Αρ. 1672/2011 
και 715/2015) πέτυχε ακύρωση και μερική ακύρωση, αντίστοιχα, 
των προσβληθεισών αποφάσεων διορισμού ανθυποψηφίων του στη 
θέση Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, η Αρμόδια Αρχή, 
άνευ λόγου, καθυστερεί να υποβάλει πρόταση προς την ΕΔΥ για 
επανεξέταση του θέματος. Ο παραπονούμενος αναφέρθηκε επίσης 
σε διαχρονική δυσμενή αντιμετώπισή του από την Υπηρεσία του, 
μέσω της  άσκησης ποινικών ή/και πειθαρχικών ερευνών 
εναντίον του, οι οποίες σε κάθε περίπτωση έχουν ολοκληρωθεί 
με την απαλλαγή του παραπονούμενου από τις κατηγορίες.      
 
Στα πλαίσια της διερεύνησης του θέματος, στάλθηκε αρχική 
επιστολή για λήψη των θέσεων του Υπουργείου και λόγω μη 
ανταπόκρισής του σωρεία υπενθυμητικών επιστολών που επίσης 
μέχρι και τη Σύνταξη της Έκθεσης δεν απαντήθηκαν.  
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Στην έκθεση υπογραμμίστηκε η  υποχρέωση της διοίκησης προς 
συμμόρφωση με τις ακυρωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου 
απορρέει από την παράγραφο 5 του άρθρου 146 του Συντάγματος, 
όπου η υποχρέωση αυτή συνίσταται στην εξαφάνιση όλων των 
αποτελεσμάτων της ακυρωθείσας πράξης και την επαναφορά της 
προηγούμενης πραγματικής κατάστασης. Η εν λόγω υποχρέωση 
δεν περιορίζεται στην απλή λήψη των αναγκαίων μέτρων προς 
άμεση εκτέλεση της ακυρωτικής απόφασης,  αλλά επεκτείνεται 
και στην ανάγκη έκδοσης των απαραίτητων εκτελεστών 
διοικητικών πράξεων προς αποκατάσταση της νομικής και 
πραγματικής κατάστασης που ίσχυε πριν την ακύρωση.  
 
Σαν συνέπεια της παντελούς εξαφάνισης των αποτελεσμάτων της 
ακυρωθείσας πράξης και της επαναφοράς των πραγμάτων στο 
καθεστώς που ίσχυε πριν την έκδοσή της, έγινε εισήγηση όπως 
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ως αρμόδια αρχή, προχωρήσει σε υποβολή πρότασης προς την 
ΕΔΥ για  άμεση επανεξέταση και συμμόρφωση με το περιεχόμενο 
των αποφάσεων του Δικαστηρίου και όπως προβεί σε όλες τις 
ενδεικνυόμενες ενέργειες προς το σκοπό αποκατάστασης 
της  νομιμότητας και πλήρωση της μίας κενωθείσας θέσης 
Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας.  
 
Στη βάση των αρχών του δεδικασμένου και της χρηστής 
διοίκησης, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων οφείλει να επανεξετάσει, με βάση το πραγματικό 
και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο, το 
ζήτημα πλήρωσης της υπό αναφορά θέσης  και μέσα στα 
πλαίσια  αυτής της διαδικασίας να αξιολογήσει κατά πόσο το 
Ενδιαφερόμενο Μέρος κατέχει τα απαιτούμενα από το Σχέδιο 
Υπηρεσίας προσόντα και, συγκεκριμένα, κατά πόσον ο τίτλος 
σπουδών που κατέχει μπορεί να θεωρηθεί ως πανεπιστημιακό 
δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν και στη Ψυχολογία, ενόψει 
της αμφισβήτησης των προσόντων του Ενδιαφερομένου μέρους 
από τον παραπονούμενο στα πλαίσια εκδίκασης των προσφυγών 
που είχε καταχωρήσει.     
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Υπογραμμίστηκε δε ότι οι αρχές της καλής πίστης, της χρηστής 
διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη 
προς το κράτος δικαίου, επιβάλλουν η ληφθείσα κατά την 
επανεξέταση απόφαση του εν λόγω Υπουργείου να είναι δεόντως 
τεκμηριωμένη, κατόπιν διενέργειας δέουσας έρευνας και 
σύμφωνη με τις διαπιστώσεις του Ανωτάτου και Διοικητικού 
Δικαστηρίου στις αποφάσεις στις πρ. αρ. 1672/2011 και 
715/2015. Προς το σκοπό αυτό, κλήθηκε το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως προχωρήσει σε 
υποβολή πρότασης προς την ΕΔΥ για  άμεση  επανεξέταση και 
πλήρωση της κενής θέσης με την προαγωγή του καταλληλότερου 
υποψηφίου, στη βάση των δεδομένων που  ίσχυαν κατά τον 
ουσιώδη χρόνο.  
 
 

  Διαμεσολαβητική Δράση 
 

 Στην υπόθεση Α/Π 1449/2018 υποβλήθηκε παράπονο σχετικά 
με την απόφαση για μετάθεση του επηρεαζόμενου προσώπου 
από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού στο Τμήμα 
Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου. Μετά από παρέμβαση του 
Γραφείου, η Αστυνομία επανεξέτασε το θέμα και, σε 
συνδυασμό με άλλες μετακινήσεις, εν τέλει το αίτημα 
του παραπονούμενου ικανοποιήθηκε και ίδιος 
μετακινήθηκε πίσω στο Τμήμα της Λεμεσού.  

 

 Μετά από εκτενή αλληλογραφία με την Αστυνομία, εν 
τέλει, επανεξετάστηκε το αίτημα Αστυνομικού για 
μετάθεσή του από την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, όπου 
υπηρετούσε, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, όπου 
ήταν ο τόπος διαμονής του. (Α/Π 1749/2018) 

 

 Ο παραπονούμενος, στην υπόθεση Α/Π 1824/2018, υπηρετεί 
από το έτος 1991 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και το 
παράπονό του επικεντρωνόταν, στις μεταθέσεις του από 
τη Λεμεσό στην Πάφο, ενώ υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι 
του, νεότεροι οι οποίοι δεν μετακινήθηκαν εκτός της 
επαρχίας Λεμεσού, καθώς και άλλοι πυροσβέστες που 
έκαναν λιγότερα χρόνια εκτός της επαρχίας ή/και 
καθόλου. 
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Μετά από παρέμβαση του Γραφείου μας, ο παραπονούμενος 
μετατέθηκε από την Πάφο στη Λεμεσό, τόπο διαμονής του. 

 

 Πρόσωπο, το οποίο διορίστηκε αναδρομικά από το 2007, 
στη θέση Βιβλιοθηκονόμου, στη βάση ακυρωτικής απόφασης 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπέβαλε παράπονο (Α/Π 
143/2019) εναντίον του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως επίσης και 
εναντίον του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, 
αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείτο στην 
καταβολή της αποζημίωσης, την οποία δικαιούτο. Η 
δυσκολία προέκυπτε, λόγω του γεγονότος ότι ο 
παραπονούμενος εργαζόταν στο εξωτερικό, καθ’ όλο το 
διάστημα που μεσολάβησε, μέχρι τον αναδρομικό διορισμό 
του και, ως εκ τούτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έπρεπε 
να προβούν σε συμψηφισμό μεταξύ του συνολικού ποσού 
του μισθού που δικαιούτο αναδρομικά και του συνολικού 
μισθού που εισέπραττε, ως υπάλληλος υπό οποιαδήποτε 
ιδιότητα, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαφορά του κόστους 
ζωής μεταξύ της Κύπρου και της χώρας όπου εργαζόταν. 
Εν τέλει, μετά από παρέμβαση του Γραφείου μας, το 
Γενικό Λογιστήριο προχώρησε στις δέουσες ενέργειες και 
αφού έλαβε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, προέβη στην 
ανάλογη αναπροσαρμογή και καταβολή του ανάλογου ποσού.  

 

 Στις υποθέσεις Α/Π 533/2020 και Α/Π 556/2020, το 
παράπονο αφορούσε σε άρνηση της Διεύθυνσης του Γενικού 
Νοσοκομείου Αμμοχώστου, να εγκρίνει αιτήματα για 
χορήγηση ειδικής άδειας για φροντίδα τέκνων. Μετά από 
την παρέμβαση μας, τα αιτήματα επανεξετάστηκαν και 
εγκρίθηκαν. 

 

 Στην υπόθεση Α/Π 576/2020, ο παραπονούμενος ήταν 
εκπαιδευτικός και καρκινοπαθής και όπως ο ίδιος 
υποστήριζε, αποτάθηκε δύο φορές στο Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, με αίτημα την 
συμπερίληψη του ονόματός του στον Ειδικό Κατάλογο 
Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρίες, αίτημα το οποίο 
απορρίφθηκε και τις δύο φορές. 
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Υποστήριζε, επίσης, ο παραπονούμενος, ότι έθεσε, από 
τον Ιούνιο του 2019, ενώπιον της Επιτροπής 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στοιχεία για την πορεία της 
ασθένειας του και ζήτησε εκ νέου τη συμπερίληψη του 
ονόματός του στον Ειδικό Κατάλογο Διοριστέων 
Εκπαιδευτικών. Αντικείμενο του παραπόνου ήταν η 
καθυστέρηση στην εξέταση του πιο πάνω αιτήματός του. 

 

Μετά από παρέμβασή του Γραφείου μου το όνομα του 
παραπονούμενου συμπεριλήφθηκε στον Ειδικό Κατάλογο 
Διοριστέων Εκπαιδευτικών, και διορίστηκε στις 30 
Ιουνίου 2020. 

 

 Υποβλήθηκε (Α/Π 953/2020) παράπονο από εκπαιδευτικό, 
εναντίον της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε 
σχέση με τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις του, μετά 
την προαγωγή του σε θέση Διευθυντή. Μετά την παρέμβαση 
του Γραφείου μας, το αίτημά του ικανοποιήθηκε και ο 
ίδιος τοποθετήθηκε σε σχολείο της επιλογής του.  

 

 Μόνιμος Αξιωματικός του Στρατού της Δημοκρατίας 
υπέβαλε παράπονο (Α/Π 1301/2020), σε σχέση με την 
απόφαση της υπηρεσίας να τον μετακινήσει σε 
στρατόπεδο, μακριά από τον τόπο διαμονής του, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία 
της οικογένειάς του και στις υποχρεώσεις του ως 
μονογονιός. Το Γραφείο παρενέβη, ώστε να προωθηθεί 
άμεσα το αίτημά του για μετακίνηση σε στρατόπεδο, το 
οποίο να είναι βολικό, προς εξυπηρέτηση των 
οικογενειακών του υποχρεώσεων, ως μονογονιός. Εν 
τέλει, το αίτημά του ικανοποιήθηκε, σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα.  

 

 Παράπονο υποβλήθηκε σχετικά με την απόρριψη αίτησης 
εργαζόμενου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως (Α/Π 1449/2020), για απόσπασή του σε άλλο Τμήμα 
της Δημόσιας Υπηρεσίας. Μετά από παρέμβαση του 
Γραφείου μας, το εμπλεκόμενο Υπουργείο προχώρησε σε 
επανεξέταση του θέματος, με θετικό αποτέλεσμα.  

 

 Στο παράπονο Α/Π 1519/2020, η παραπονούμενη ήταν 
εκπαιδευτικός και λόγω πολλών  και σοβαρών προβλημάτων 
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υγείας που αντιμετώπιζε και κατόπιν σχετικής 
γνωμάτευσης αρμόδιου Ιατροσυμβουλίου μετακινήθηκε το 
έτος 2016 από το Γυμνάσιο Δροσιάς στα Κρατικά 
Ινστιτούτα  Επιμόρφωσης Κιτίου. Την επόμενη χρονιά η 
παραπονούμενη μετακινήθηκε πίσω στο πρωϊνό σχολείο, 
χωρίς να ληφθούν υπόψη, όπως η ίδια υποστήριζε, τα 
ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία η τελευταία έθεσε 
ενώπιον τους. Τέθηκε δε, ως αιτιολογία, ο ισχυρισμός 
ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις στο ΚΙΕ. 

 

Εν τέλει η παραπονούμενη παρέμεινε στα ΚΙΕ, μετά από 
παρέμβαση, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή 
παραπόνου της τρίτων προσώπων, που ενήργησαν εκ μέρους 
της. 

 

Τα ίδια πιο πάνω γεγονότα επαναλήφθηκαν για τρία 
συνεχόμενα έτη, με την εμπλεκόμενη υπηρεσία να 
παραβιάζει τα όσα η γνωμάτευση και οι ειδικές εκθέσεις 
του Ιατροσυμβουλίου κατέγραφαν, προφασιζόμενο, το 
αρμόδιο Υπουργείο, άγνοια για την ύπαρξη τους. Μετά 
την πιο πάνω εξέλιξη η παραπονούμενη προσέφυγε στην 
Επίτροπο και ζήτησε την παρέμβαση του Γραφείου. 

 

Μέσα στα πλαίσια διερεύνησης του παραπόνου αυτού, 
τέθηκαν, γραπτώς και πολύ συγκεκριμένα, τα διάφορα 
προβλήματα υγείας της παραπονούμενης, υπόψη του 
Γενικού Διευθυντή του αρμόδιου υπουργείου και 
ζητήθηκαν τα σχόλια και οι απόψεις τους. Ειδικότερα, 
ζητήθηκε ενημέρωση κατά πόσο η σοβαρότητα της 
κατάστασης της παραπονούμενης, όπως αυτή αποτυπώνεται 
στις σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις, έχει ληφθεί υπόψη, 
σε σχέση με το αίτημά της, να παραμείνει στα ΚΙΕ. 

 

Ως απάντηση στα πιο πάνω, ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, με σχετική επιστολή του ενημέρωσε, ότι 
λήφθηκαν πολύ σοβαρά υπόψη τα προβλήματα υγείας της 
παραπονούμενης και λήφθηκε απόφαση όπως η τελευταία 
μετακινηθεί σε Κρατικό Ινστιτούτο στην Πάφο, ως και 
το σχετικό αίτημά της. 
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στ. Τομέας Σχέσεων Κράτους–Πολίτη και 
Κοινωνικής Προστασίας 

 
 

  Εισαγωγή 
 
 

Τον Τομέα αυτό απασχολούν υποθέσεις, οι οποίες, αφενός, 
άπτονται ζητημάτων ή και προβλημάτων που δημιουργούνται από 
την καθημερινή επαφή των πολιτών με τη διοίκηση και, 
αφετέρου, θέματα που προκύπτουν από τον τρόπο διαχείρισης 
και αντιμετώπισης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες 
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, γενικότερα.  
 
Αναπόφευκτα, κατά το 2020, δεδομένης της κατάστασης που 
επικρατούσε, λόγω της πανδημίας, ήταν εμφανής και η 
αναστάτωση των πολιτών, όπως επίσης και το αίσθημα 
ανασφάλειας, στις περιπτώσεις καθυστερήσεων στη λήψη 
απάντησης στα αιτήματά τους. Ως εκ τούτου, σημαντικό μέρος 
των πεπραγμένων του Τομέα αφορούσε στην διενέργεια 
επείγουσας παρέμβασης – είτε γραπτώς, είτε με κατ’ ιδίαν 
επίσκεψη, αλλά κυρίως τηλεφωνικώς – προς την εκάστοτε 
εμπλεκόμενη υπηρεσία, με σκοπό την άμεση διευθέτηση ή 
επίλυση του ζητήματος.  
 
Επιπρόσθετα, συνεπεία της επικρατούσης κατάστασης, μεγάλος 
αριθμός παραπόνων αφορούσε σε καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων 
για λήψη ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή άλλων 
ωφελημάτων. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός υποθέσεων 
αφορούσε σε αιτήματα μετακινήσεων υπαλλήλων, σε τόπους 
απασχόλησης πιο κοντά στον τόπο διαμονής, με στόχο την 
εύρυθμη λειτουργία της οικογένειάς τους, η οποία, 
ενδεχομένως, επηρεάστηκε και διαφοροποιήθηκε από την 
αναστάτωση της κανονικότητας.    
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  Εκθέσεις/Παρεμβάσεις 
 
 

 Μη συμπερίληψη της αλλοδαπής συζύγου του 
παραπονούμενου στο δημόσιο βοήθημα που λάμβανε η 
οικογένεια 

 

Στην υπόθεση Α/Π 2038/2013, ο παραπονούμενος υπέβαλε  
παράπονο εναντίον των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), 
για τη μη συμπερίληψη της αλλοδαπής συζύγου του στο δημόσιο 
βοήθημα που λάμβανε η οικογένεια, με την αιτιολογία ότι δεν 
είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας. 
 
Οι ισχυρισμοί του παραπονούμενου τέθηκαν υπόψη της 
εμπλεκόμενης υπηρεσίας και ζητήθηκαν τα σχόλια και οι 
απόψεις της. Περαιτέρω, μελετήθηκε και η σχετική νομοθεσία 
και νομολογία. 
 
Η διερεύνηση του παραπόνου κατέδειξε, ότι ο παραπονούμενος 
λάμβανε από τις ΥΚΕ μηνιαίο δημόσιο βοήθημα. Στο δημόσιο 
βοήθημα συμπεριλαμβανόταν ως εξαρτώμενο το ανήλικο τέκνο 
του, όχι όμως και η σύζυγός του, η οποία κατάγεται από τη 
Ρωσία και βρίσκεται στην Κύπρο ως visitor, χωρίς να είχε 
δικαιώματα Δημοσίου Βοηθήματος. 
 
Με βάση τα ευρήματά της όλης διερεύνησης και την υπάρχουσα 
νομοθεσία (περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 
2006 [Ν.95(Ι)/2006], ο οποίος έτυχε διαδοχικών 
τροποποιήσεων το 2012, 2013 και 2015), το Γραφείο μας 
κατέληξε στο ότι, η πολιτική αυτή (μη συμπερίληψη της 
αλλοδαπής συζύγου στο δημόσιο βοήθημα που λαμβάνει η 
οικογένεια) δεν έχει οποιοδήποτε νομικό έρεισμα αλλά μάλλον 
αντίκειται στην οικεία νομοθεσία, βάσει της ευθύνης 
συντήρησης συζύγου.  
 
Για το λόγο αυτό αλλά και εκ του γεγονότος, ότι ο ρόλος των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, είναι η διασφάλιση 
αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης σε όλους τους πολίτες και 
ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ανάμεσα στις 
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οποίες συγκαταλέγεται και η περίπτωση του παραπονούμενου, 
το Γραφείο μας εισηγήθηκε σε Έκθεσή του προς την εμπλεκόμενη 
υπηρεσία, για επανεξέταση της υπό αναφορά περίπτωσης, 
συμπεριλαμβάνοντας και τη σύζυγο του παραπονούμενου ως 
εξαρτώμενη στο ποσό του δημόσιου βοηθήματος που του 
αναλογούσε, καταβάλλοντας αναδρομικά τα ποσά, για όσο 
διάστημα ήταν λήπτης δημόσιου βοηθήματος.  
 
Κρίθηκε σκόπιμο, όπως αντίγραφο της Έκθεσης αυτής 
κοινοποιηθεί στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για ενημέρωσή του. 
 
 

 Υλοποίηση προγενέστερων εισηγήσεων 
 
Σχετικές με το πιο πάνω παράπονο και έχουσες το ίδιο 
αντικείμενο ήταν και οι Εκθέσεις του Γραφείου μας με αρ. 
φακ Α/Π 771/2014, Α/Π 2419/2014 και Α/Π 1954/2016, η οποία 
είχε δημοσιευτεί τον Ιούλιο 2017 και Α/Π 1404/2015, η οποία 
είχε δημοσιευτεί τον Φεβρουάριο 2018. 
 
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ανταποκρινόμενες στα 
συμπεράσματα και τις εισηγήσεις του Γραφείου μας, απέστειλαν 
επιστολή προς την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ημερ. 29/7/2020, με την οποία 
πληροφόρησαν την Επίτροπο, ότι επανεξέτασαν τα αιτήματα των 
Κυπρίων Πολιτών για συμπερίληψη των αλλοδαπών συζύγων τους, 
ως εξαρτώμενα πρόσωπα στο επίδομα δημοσίου βοηθήματος και 
παρέθεσαν τις ακόλουθες αποφάσεις της Διευθύντριας ΥΚΕ: 
 

 Α/Π 771/2014: Καταβολή αναδρομικού ποσού ύψους 
€1709,90, για την περίοδο από 12/5/2014 [ημερ. 
υποβολής αίτησης για παροχή Δημοσίου Βοηθήματος (Δ.Β)] 
μέχρι τις 30/11/2015 [λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος (ΕΕΕ) από 1/12/2015]. 

 
 Α/Π 2419/2019: Καταβολή αναδρομικού ποσού ύψους 

€12256,41, για την περίοδο από 1/3/2014 (ημερ. 
αφαίρεσης της αλλοδαπής συζύγου από το παρεχόμενο Δ.Β) 
μέχρι το 2ο/2017 (λήπτες ΕΕΕ από 1/3/2017). 
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 Α/Π 1954/2016: Δεν τίθεται θέμα καταβολής αναδρομικών 

δικαιωμάτων, αφού, κατά το 2018, καταβλήθηκε στην 
οικογένεια, αναδρομικό ποσό, για κάλυψη των βασικών 
και ειδικών αναγκών της αλλοδαπής συζύγου του 
παραπονούμενου. 

 
 Α/Π 2038/2013: Καταβολή αναδρομικού ποσού ύψους 

€7239,29, για την περίοδο από 31/7/2011 (ημερ. 
υποβολής αίτησης Δ.Β) μέχρι τις 31/3/2014. 

 
 Α/Π 1404/2015: Καταβολή αναδρομικού ποσού ύψους 

€5723,64, για την περίοδο από 4/4/2014 (όπου το ζεύγος 
τέλεσε γάμο) μέχρι τις 31/8/2015 (λήπτες ΕΕΕ από 
1η/9/2015).    

 
 

 Γονική Αποξένωση 
 
Μετά από τη διερεύνηση ατομικού παραπόνου (Α/Π 1341/2019), 
αποξένωσης παιδιών από τη μητέρα τους εξαιτίας των ενεργειών 
τους πατέρα τους, κατά παράβαση σχετικού Δικαστικού 
Διατάγματος, η Επίτροπος υπέβαλε Έκθεση, έχοντας, μεταξύ 
άλλων, εξετάσει την εμπλοκή των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας (Υ.Κ.Ε.), υπηρεσία που έχει καθοριστικό ρόλο να 
διαδραματίσει σε τέτοιας φύσεως υποθέσεις.87  
 
Στην υπό εξέταση περίπτωση, τα παιδιά διέμεναν με τον πατέρα 
τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με το 
περιεχόμενο Δικαστικού Διατάγματος που ορίζει ως τόπο 
διαμονής των παιδιών τη οικία της μητέρας τους και αντίθετα 
με τις απόψεις και εισηγήσεις ειδικών, που υπογράμμισαν την 
ανάγκη όπως τα παιδιά βρίσκονται υπό την φύλαξη της μητέρας 
τους, και όπως αποκατασταθεί η συναισθηματική και πραγματική 
σχέση της τελευταίας με αυτά.   
 

                                                           
87 Για τον ρόλο της Αστυνομίας στην συγκεκριμένη υπόθεση, δίνονται πληροφορίες στο μέρος της 
παρούσας Έκθεσης, το οποίο αναφέρεται στα θέματα της Αστυνομίας.  



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

171 

Η Επίτροπος αναγνώρισε τις προσπάθειες που, εν προκειμένω, 
οι Υ.Κ.Ε. κατέβαλλαν για την απάμβλυνση της αποξένωσης που 
επήλθε μεταξύ των παιδιών και της μητέρας και την εφαρμογή 
του σχετικού Δικαστικού Διατάγματος.  
 
Τόνισε, παρόλα αυτά, την ανάγκη για σχεδιασμό και εφαρμογή 
εξατομικευμένων μέτρων στόχο τη διασφάλιση της 
συναισθηματικής ισορροπίας των παιδιών, τη γεφύρωση του 
χάσματος που έχει επέλθει στη σχέση τους με τη μητέρα τους 
και την αποκατάσταση της συναισθηματικής σύνδεσής τους με 
αυτή χωρίς καμία διακοπή, η οποία δύναται να οδηγήσει σε 
οπισθοδρόμηση. 
 
Η Επίτροπος εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως, οι εμπλεκόμενές 
υπηρεσίες συνεργαστούν (Αστυνομία, ΥΚΕ και Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας-ΥΨΥ), ώστε να επιτευχθεί η νέα αξιολόγηση 
των παιδιών από τις ΥΨΥ, δεδομένου ότι αυτά παρέμειναν στις 
ίδιες συνθήκες μηδενικής επαφής με τη μητέρα τους, για ένα 
και πλέον χρόνο από την τελευταία αξιολόγησή τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πατέρας δεν συναινεί στην εξέταση 
των παιδιών από τις ΥΨΥ, παρότι αυτό  κρίθηκε αναγκαίο από 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η Επίτροπος τόνισε ότι θα πρέπει  
να ληφθούν μέτρα αμέσως για την επίτευξη της αξιολόγησης 
των παιδιών, πριν οι περιστάσεις οδηγήσουν σε αδιέξοδα και 
σε μη ανατρέψιμα αποτελέσματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
υπογράμμισε, η κατάσταση παραμένει μετέωρη και το καλώς  
νοούμενο συμφέρον των παιδιών διακυβεύεται με άγνωστες 
συνέπειες. 
 
Επιπρόσθετα, η Επίτροπος τόνισε ότι θα πρέπει, άμεσα, να 
μελετηθεί και να υιοθετηθεί ένα σαφές και αναλυτικό θεσμικό 
πλαίσιο που θα ενισχύει τις αρμοδιότητες όλων των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε να έχουν την δυνατότητα να 
λαμβάνουν ισχυρά μέτρα ως προς υλοποίηση σχετικών Δικαστικών 
Διαταγμάτων, για την πλήρη, έγκαιρη και αποτελεσματική 
προστασία των παιδιών, μέσα από, ενδεχομένως, την 
τροποποίηση των περί σχέσεων γονέων και τέκνων νόμων, καθώς 
επίσης και μέσα από τη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης 
Ιδιαζουσών Περιπτώσεων Ανυπακοών Διαταγμάτων Επικοινωνίας 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

172 

«ΕΔΙΠΑΔΕ», η οποία, όπως προέκυψε από την έρευνα,  βρίσκεται  
μελέτη με πρωτοβουλία των ΥΚΕ-Αστυνομίας-ΥΨΥ. 
 
 

  Παρεμβάσεις – Διευθέτηση – Ικανοποίηση 
 
 

 Στην υπόθεση Α/Π 926/2016, μετά από παρέμβαση του 
Γραφείου μας, η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 
Προνοίας, εντόπισε και προχώρησε στη διόρθωση του 
λάθος στον υπολογισμό του πόσου που παρέχετο ως 
ελάχιστο εγγυημένου εισόδημα (ΕΕΕ) στην παραπονούμενη 
και εν συνεχεία της καταβλήθηκε αναδρομικά όλο το ποσό 
που λόγω του λανθασμένου υπολογισμού της αποκόπτετο.   

 
 Η υπόθεση Α/Π 1912/2016 κατά της της Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), αφορούσε, 
αφενός, στην απόρριψη αίτησης, για παροχή ΕΕΕ, για το 
λόγο ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για συνεχή και 
νόμιμη διαμονή της αιτήτριας στις περιοχές που 
ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά την 
περίοδο των 5 ετών πριν την υποβολή της αίτησης της 
καθώς και, αφετέρου, στην αποκοπή του επιδόματος 
τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας που αποτελούσε το 
μοναδικό της εισόδημα.  

 
Στο πλαίσιο διερεύνησης του παραπόνου, διαπιστώθηκε, 
ότι η αίτηση απορρίφθηκε, λόγω μη προσκόμισης όλων των 
αναγκαίων εγγράφων, ωστόσο μετά από σχετική καθοδήγηση 
η αιτήτρια υπέβαλε νέα συμπληρωμένη αίτηση, η οποία 
εγκρίθηκε, με αποτέλεσμα να καταστεί δικαιούχος. 
Συναφώς διευθετήθηκε και το ζήτημα που προέκυψε με το 
τερματισμό του επιδόματος τέκνου και του επιδόματος 
μονογονεϊκής οικογένειας, ο οποίος ήταν προσωρινός. Τα 
εν λόγω επιδόματα επανάρχισαν να καταβάλλονται στην 
παραπονούμενη, όταν προσκόμισε στην ΥΔΕΠ τα απαραίτητα 
Διατάγματα Διατροφής  και  Γονικής Μέριμνας. 

 
 Η υπόθεση Α/Π 2101/2016, αφορούσε στη καθυστέρηση από 

πλευράς ΥΔΕΠ στην εξέταση της αίτησης του 
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παραπονούμενου για παροχή ΕΕΕ. Η παρέμβαση του 
Γραφείου ήταν καταλυτική, αφού η αίτηση του 
παραπονούμενου εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία και 
από 1η Ιανουαρίου 2017, κατέστη δικαιούχος ΕΕΕ, με 
αναδρομική ισχύ από 1η Μαρτίου 2016, για το μηνιαίο 
ποσό των €960. Συναφώς, η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, 
σημείωσε ότι στις 31/01/2017, στον δικαιούχο 
καταβλήθηκε αναδρομικά το ποσό των €9,434,80 για τους 
μήνες Μάρτιο-Δεκέμβριο 2016. Ομοίως και στην υπόθεση 
Α/Π 382/2017, μετά από τη παρέμβαση του Γραφείου μας, 
η εξέταση της αίτησης ολοκληρώθηκε και ο αιτητής 
κατέστη δικαιούχος του ΕΕΕ. 

 
 Στην υπόθεση Α/Π 106/2017, κατά της απόφασης της ΥΔΕΠ, 

για τερματισμό της παροχής ΕΕΕ, διαπιστώθηκε, μετά από 
έρευνα ότι ο παραπονούμενος υπέβαλε ένσταση στην 
Υπουργό Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
η οποία πέτυχε και επανήρχισε να του καταβάλλετε 
κανονικά το ΕΕΕ. Αντίστοιχο αποτέλεσμα είχε και η 
διερεύνηση της υπόθεσης Α/Π 926/2017. Συναφώς στην 
υπόθεση Α/Π 1012/2017, η οποία επίσης στρέφετο κατά 
της απόφασης της ΥΔΕΠ, για τερματισμό της παροχής ΕΕΕ, 
ο παραπονούμενος καθοδηγήθηκε από το Γραφείο μας να 
υποβάλει ένσταση στην Υπουργό Εργασίας, Προνοίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ένσταση του εν τέλει πέτυχε 
και  κατέστη εκ νέου δικαιούχος του ΕΕΕ. 

 
 Στην υπόθεση Α/Π 122/2018, κατά των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας, σχετικά με την απόφαση τους να 
προχωρήσουν, χωρίς προειδοποίηση, στο τερματισμό του 
δημόσιου βοηθήματος, το οποίο ελάμβανε για χρόνια, ο 
παραπονούμενος, η παρέμβαση του Γραφείο μας, είχε ως 
αποτέλεσμα την άμεση διευθέτηση του προβλήματος που 
προέκυψε. Ειδικότερα, ο φάκελος της περίπτωσης και τα 
δικαιώματα του ενδιαφερόμενου μεταφέρθηκαν στην ΥΔΕΠ  
και άρχισε να λαμβάνει το ΕΕΕ.   

 
 Στην υπόθεση Α/Π 137/2018, κατά της ΥΔΕΠ, σε σχέση με 

την καθυστέρηση που παρατηρείτο στην καταβολή του 
επιδόματος ενοικίου στην παραπονούμενη, υπήρξε 
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ικανοποίηση του αιτήματος και στην ενδιαφερόμενη 
καταβλήθηκαν αναδρομικά όλα τα δικαιώματα της. 

 
 Υποβλήθηκε παράπονο κατά της ΥΔΕΠ (Α/Π 435/2018 και 

Α/Π 1768/2018) σχετικά με έγκριση αίτησης καταβολής 
ΕΕΕ και μετέπειτα τερματισμό της. Μετά από παρέμβαση 
του Γραφείου μας, αποκαταστάθηκε από την εμπλεκόμενη 
υπηρεσία, η παροχή του εν λόγω επιδόματος.  

 
 Υποβλήθηκαν πέντε παράπονα σε σχέση με αποφάσεις της 

ΥΔΕΠ για διακοπή καταβολής του ΕΕΕ, για τις οποίες 
αποφάσεις οι παραπονούμενοι είχαν υποβάλει ένσταση. 
Μετά από παρέμβαση του Γραφείου μας, η εμπλεκόμενη 
υπηρεσία ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων, 
εγκρίνοντάς τες και καταβάλλοντας αναδρομικά 
δικαιώματα στους δικαιούχους. (Α/Π 1836/2018, Α/Π 
1377/2018, Α/Π 1835/2018, Α/Π 901/2019, Α/Π 1365/2019) 

 
 Παράπονο (Α/Π 1924/2018) κατά της ΥΔΕΠ αφορούσε τη 

διακοπή της καταβολής επιδόματος ενοικίου από το ποσό 
του ΕΕΕ μέλους οικογένειας. Μετά από παρέμβαση του 
Γραφείου μας, η εμπλεκόμενη υπηρεσία ενέκρινε την 
αναπροσαρμογή του επιδόματος ενοικίου της οικογένειας.  

 
 Η υπόθεση Α/Π 87/2019 αφορούσε παράπονο κατά των 

Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με καθυστέρηση 
της εμπλεκόμενης υπηρεσίας να ανταποκριθεί σε αίτημα 
του παραπονούμενου να λάβει πληροφορίες τις οποίες 
χρειαζόταν. Μετά από παρέμβαση του Γραφείου μας, 
υπήρξε ικανοποίηση του αιτήματος.  

 
 Υποβλήθηκε το παράπονο με αρ. Α/Π 273/2019 για άδικο, 

κατά την άποψη του παραπονούμενου, τερματισμό της 
υπηρεσίας του από τον Δήμο Λευκωσίας και την 
καθυστέρηση στην καταβολή των δικαιωμάτων του. Ο Δήμος 
αιτιολόγησε τον τερματισμό της υπηρεσίας, στη βάση 
προβλημάτων που προέκυψαν κατά την απασχόληση, τα 
οποία οδήγησαν και σε παραπομπή του παραπονούμενου σε 
Ιατροσυμβούλιο, για σκοπούς καταβολής σύνταξης 
ανικανότητας. Όσον αφορά στην καταβολή των δικαιωμάτων 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

175 

του, μετά από παρέμβαση του Γραφείου μας, επισπεύσθηκε 
η διαδικασία και καταβλήθηκε στον παραπονούμενο το 
ανάλογο ποσό.  

 
 Μετά από υποβολή δύο παραπόνων σχετικά με καθυστέρηση 

που παρατηρείτο στην εξέταση αιτημάτων για καταβολή 
ΕΕΕ, από την ΥΔΕΠ, το Γραφείο ενήργησε άμεσα ώστε να 
ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτημάτων, με θετικό 
αποτέλεσμα. (Α/Π 633/2019, Α/Π 1297/2019) 

 
 Στην υπόθεση Α/Π 841/2019, υποβλήθηκε παράπονο κατά 

των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και αφορούσε σε 
παράλειψη καταβολής ποσού που αντιστοιχούσε σε ποσά 
ενοικίου, ένεκα της διαμονής στο ξενοδοχείου του 
παραπονούμενου, αιτητών ασύλου. Μετά από παρέμβαση του 
Γραφείου μας, η εμπλεκόμενη υπηρεσία εξόφλησε το 
οφειλόμενο ποσό.  

 
 Παράπονο εναντίον του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών υπέβαλε 

επηρεαζόμενο πρόσωπο, σχετικά με την καθυστέρηση που 
παρατηρείτο στην εξέταση του αιτήματός του για 
διόρθωση των αποκοπών, που γίνονταν στον μισθό του. Ο 
Δήμος πληροφόρησε το Γραφείο μας ότι το αίτημα 
ετύγχανε διερεύνησης και ότι θα προωθείτο η ολοκλήρωσή 
του, ενώ στη συνέχεια, το όλο θέμα διευθετήθηκε. (Α/Π 
976/2019) 

 
 Η υπόθεση Α/Π 1174/2019 αφορούσε σε διακοπή της παροχή 

ΕΕΕ. Μετά από την παρέμβαση  μας προς το Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το θέμα 
διευθετήθηκε. 

 
 Μετά από υποβολή παραπόνου που αφορούσε την αποξένωση 

γονέα από το ανήλικο παιδί του (Α/Π 1270/2019), λόγω 
ενεργειών του πρώην συζύγου, πραγματοποιήθηκε 
παρέμβαση του Γραφείου μας. Σε επικοινωνία μας με τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ζητήσαμε όπως 
εξεταστεί το ενδεχόμενο προώθησης προσωρινού 
προγράμματος επικοινωνίας του γονέα με το παιδί, μέχρι 
τη διαφοροποίηση από το Δικαστήριο του εν ισχύ 
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διατάγματος επικοινωνίας. Η εμπλεκόμενη υπηρεσία 
προέβη στις κατάλληλες ενέργειες που κατέληξαν σε 
ικανοποίηση του παραπονούμενου.  

 
 Παράπονο με αρ. Α/Π 1355/2019 κατά του Υπουργείου 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
υποβλήθηκε σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείτο 
στην εξέταση αιτήματος για ΕΕΕ. Μετά από παρέμβασή 
μας, ολοκληρώθηκε η εξέταση του αιτήματος, χωρίς να 
εγκριθεί. Ωστόσο, εγκρίθηκε για τον παραπονούμενο το 
αίτημα για κατ’ οίκον φροντίδα και πάνες.  

 
 Παράπονο με αρ. Α/Π 1498/2019 αναφορικά με τη 

λανθασμένη αναδρομική αποκοπή του επιδόματος 
μονογονιού καθώς και με την ισχυριζόμενη προσβλητική 
συμπεριφορά υπαλλήλου της ΥΔΕΠ, διερευνήθηκε από το 
Γραφείο μας. Μετά από παρέμβασή μας, η εμπλεκόμενη 
υπηρεσία προχώρησε στις κατάλληλες ενέργειες για την 
καταβολή του επιδόματος που είχε αποκοπεί και έδωσε 
οδηγίες στο προσωπικό της, για επίδειξη του 
απαραίτητου σεβασμού κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών, 
παρότι οι ισχυρισμοί του παραπονούμενου δεν ήταν 
δυνατόν να επιβεβαιωθούν.  

 
 Το Γραφείο παρενέβη για επίσπευση της εξέτασης 

ένστασης που υποβλήθηκε, εναντίον απόφασης για 
τερματισμό της παροχής του ΕΕΕ, καθώς επίσης και για 
παραχώρηση έκτακτου βοηθήματος, για σκοπούς κάλυψης 
βασικών αναγκών, για την περίοδο, κατά την οποία 
εξεταζόταν η ένσταση. (Α/Π 2146/2019) 

 
 Τα παράπονα Α/Π 31/2020 και Α/Π 179/2020 αφορούσαν 

παράλειψη ή/και καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αίτησης 
για παροχή ΕΕΕ. Μετά από την παρέμβαση  μας προς το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, το θέμα διευθετήθηκε. 

 
 Στην υπόθεση Α/Π 358/2020, ο παραπονούμενος, αφού μας 

ενημέρωσε για τις αιτήσεις που υπέβαλε για παροχή 
σύνταξης ανικανότητας και για παροχή ΕΕΕ, ζήτησε τη 
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βοήθειά μας, γιατί, όπως ανέφερε, ήταν σε «απελπιστική 
κατάσταση». Με επιστολή μας ημερ. 18 Μαρτίου 2020, 
ενημερώσαμε την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίπτωση, με θερμή 
παράκληση να εξεταστεί το ενδεχόμενη παροχής έκτακτης 
οικονομικής βοήθειας. Ανταποκρινόμενη στην πιο πάνω 
παράκλησή μας, στις 27 Μαρτίου 2020 η Υπουργός 
παραχώρησε έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους €3000 στον 
παραπονούμενο. Η Υπουργός μάς πληροφόρησε, επίσης, ότι 
οι αιτήσεις που ο παραπονούμενος υπέβαλε για παροχή 
σύνταξης ανικανότητας και για παροχή ελαχίστου 
εγγυημένου εισοδήματος «εξετάζονται και καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια για ολοκλήρωση της εξέτασής 
τους το συντομότερο». 

 
 Το παράπονο Α/Π 403/2020 αφορούσε σε καθυστέρηση ή/και 

παράλειψη αποστολής απάντησης επιστολή των δικηγόρων 
της παραπονούμενης από το Υπουργείο Εξωτερικών και το 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σε σχέση με 
αίτησή της για απόσπασή της, ως εθνικής 
εμπειρογνώμονος, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από την 
παρέμβασή μας, η επιστολή απαντήθηκε. 

 
 Το Γραφείο μας προέβη σε παρέμβαση για διευθέτηση της 

επανεκκίνησης της παροχής ΕΕΕ, σε πρόσωπο, στο οποίο 
διεκόπη η παροχή, λόγω αλλαγής διεύθυνσης, για την 
οποία η υπηρεσία δεν είχε ενημερωθεί. (Α/Π 509/2020) 

 
 Ο παραπονούμενος, στην υπόθεση Α/Π 592/2020, 

αποτάθηκε, γραπτώς, καθ΄ υπόδειξη της Επιτρόπου 
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, προς το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, ως το καθ΄ ύλην αρμόδιο για το συγκεκριμένο 
θέμα, το οποίο τον απασχολούσε χωρίς, όμως, να έχει 
οποιαδήποτε απάντηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
οπότε προσέφυγε στο Γραφείο μας και μετά από την 
παρέμβασή μας ο παραπονούμενος έλαβε τη σχετική 
πληροφόρηση. 
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 Υποβλήθηκε παράπονο κατά της ΥΔΕΠ σχετικά με τη 
διαδικασία εξέτασης αίτησης για λήψη ΕΕΕ. Μετά από 
παρέμβασή μας, η εμπλεκόμενη υπηρεσία καθοδήγησε τον 
παραπονούμενο αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες 
έπρεπε να προβεί για σκοπούς υποβολής νέας αίτησης. 
(Α/Π 1335/2020) 

 
 Η υπόθεση Α/Π 1377/2020 αφορούσε στην καθυστέρηση στην 

εξέταση αίτησης για αναγνώριση τίτλου σπουδών από το 
Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών( 
(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Μετά από την παρέμβασή μας, το 
ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. διεκπεραίωσε την αίτηση και απάντησε στον 
παραπονούμενο. 

 
 Παράπονο κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α/Π 

1546/2020) αφορούσε την παράλειψη/καθυστέρηση 
καταβολής επιδόματος ανεργίας. Μετά την παρέμβασή μας, 
διερευνήθηκε από την εμπλεκόμενη υπηρεσία η εν λόγω 
περίπτωση και καταβλήθηκε στον παραπονούμενο το 
εγκεκριμένο ποσό.  

 
 Μετά την υποβολή παραπόνου σε σχέση με  υπαλλήλους 

υπηρεσιών που στεγάζονται στα κυβερνητικά κτίρια της 
επαρχίας Πάφου (Α/Π 1571/2020), οι οποίοι κάπνιζαν 
εντός του κτιρίου, το Γραφείο μας απέστειλε επιστολή 
προς την εμπλεκόμενη υπηρεσία, η οποία μας ενημέρωσε 
για τις ενέργειες στις οποίες προέβη για επίλυση του 
ζητήματος.  

 
 Παράπονο υποβλήθηκε εναντίον της Επαρχιακής Διοίκησης 

Λεμεσού (Α/Π 1902/2020), σε σχέση με  καθυστέρηση που 
παρατηρήθηκε στην ανανέωση και έκδοση δελτίου 
ταυτότητας.  
 

Μετά από παρέμβαση του Γραφείου μας, η εμπλεκόμενη 
υπηρεσία ολοκλήρωσε τη διαδικασία που εκκρεμούσε. 
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ζ. Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των 
Διακρίσεων 

 
 

  Εισαγωγή 
 
 
Το 2004 ανατέθηκε στον Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η αρμοδιότητα να ενεργεί ως Φορέας 
Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (Equality Body), 
στο πλαίσιο της εναρμόνισης της κυπριακής έννομης τάξης με 
τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες. 
 
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το 2020 ο  Φορέας Ισότητας 
και Καταπολέμησης των Διακρίσεων προέβηκε, είτε 
αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν σχετικών καταγγελιών, σε καίριες 
παρεμβάσεις, τόσο προς τον δημόσιο όσο και προς τον ιδιωτικό 
τομέα. 
 
Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις του Φορέα Ισότητας και 
Καταπολέμησης των Διακρίσεων αφορούσαν, ανάμεσα σε άλλα, σε 
περιπτώσεις διακριτικής ή άνισης μεταχείρισης, για λόγους 
που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, 
την κοινότητα, την γλώσσα, το χρώμα, την ηλικία, την 
αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τις 
πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις και το φύλο. 
 
Παράλληλα δε και για σκοπούς ανάδειξης των ζητημάτων της 
ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων, μέρος των δράσεων 
του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αφορούσε 
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που άπτονται 
των αρμοδιοτήτων του, μέσα από την παροχή εκπαιδεύσεων και 
τη διενέργεια διαλέξεων και παρουσιάσεων σε φορείς του 
δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Και αυτό γιατί, χωρίς τη 
διενέργεια σημαντικών τομών και την ανάδειξη, σε μείζονα 
πολιτειακά και κοινωνικά ζητήματα, την προαγωγή της ισότητας 
και την καταπολέμηση των διακρίσεων, δεν δύναται να 
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εδραιωθεί κουλτούρα αποδοχής της διαφορετικότητας και 
αντιστράτευσης σε πρακτικές που προάγουν την ανισότητα. 
 
Οι κυριότερες κατηγορίες υποθέσεων στις οποίες παρενέβη ο 
Φορέας  Ισότητας κατά το 2020, αφορούσαν στην παραβίαση, 
από τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, του δικαιώματος 
της μέλλουσας μητέρας να παρευρίσκεται μαζί της κατά τον 
τοκετό, ένα άτομο της επιθυμίας της, λόγω της λήψης 
αυστηρότερων μέτρων προς το σκοπό περιορισμού της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού COVID-19, στην μη ανανέωση συμβολαίου 
ορισμένου χρόνου γυναίκας που τελούσε σε άδεια  μητρότητας 
και ασθενείας που σχετιζόταν με προβλήματα που προέκυψαν 
λόγω τοκετού, στον αποκλεισμό  μαθητικής ομάδας κοριτσιών 
πετοσφαίρισης από τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Μαθητικών Ομάδων Πετοσφαίρισης, στην εσφαλμένη εφαρμογή των 
προνοιών του Πρωτοκόλλου που εφαρμόστηκε στα κρατικά 
μαιευτήρια για χωρισμό μητέρας και βρέφους, σε περίπτωση 
που η μητέρα ήταν θετική σε Covid-19. 
 
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που απασχόλησαν τον Φορέα 
Ισότητας περιλαμβάνονται καταγγελίες για διακρίσεις κατά 
την πρόσβαση στην απασχόληση, κατά την πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες, στην παροχή διευκολύνσεων για σκοπούς 
φροντίδας και επιμέλειας παιδιών, εργασιακό εκφοβισμό και 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας και  σεξουαλική παρενόχληση.   
 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα θέματα εγκυμοσύνης 
και μητρότητας, που ως βιολογικές καταστάσεις αφορούν 
αποκλειστικά  τη μεγαλύτερη μερίδα του κυπριακού πληθυσμού, 
εξακολουθούν να κατέχουν το μεγαλύτερο όγκο των υποθέσεων 
του Φορέα, παρά την ύπαρξη ισχυρού προστατευτικού 
νομοθετικού πλαισίου. Το γεγονός αυτό,  επιβεβαιώνει την 
τάση που υπάρχει στην αγορά εργασίας, ιδίως σε συνθήκες 
οικονομικής κρίσης, όπως ήταν το 2020,  να θεωρείται η 
γυναίκα που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή/και λοχείας 
ή/και άδειας μητρότητας, ως ασύμφορη και τροχοπέδη για την 
εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης ή/και για την κερδοφορία 
της, είτε αυτή εργάζεται στο  δημόσιο  είτε στον ιδιωτικό 
τομέα, με ορατό κίνδυνο τον αρνητικό επηρεασμό των 
εργασιακών της δικαιωμάτων ή/και την απόλυσή της, παρά τη 
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νομοθετική προστασία της θέσης εργασίας κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης και της άδειας μητρότητας. 
 
Η παροχή διευκολύνσεων (ευέλικτο ωράριο, τηλεργασία) για 
σκοπούς φροντίδας παιδιών απασχόλησε και κατά το 2020 το 
Φορέα Ισότητας. Η περίπτωση της διάκρισης σε βάρος άντρα 
στρατιωτικού στην παροχή διευκολύνσεων για την φροντίδα των 
ανήλικων τέκνων του, υποκρύπτει τη στερεοτυπική και 
λανθάνουσα αντίληψη ότι η φροντίδα ανατροφής των παιδιών 
αφορά ευθέως και αποκλειστικά τη μητέρα. Τέτοιου είδους 
προσεγγίσεις, ωστόσο, πλήττουν καίρια την αγορά εργασίας. 
Είναι αδήριτη ανάγκη να καταστεί σαφές ότι η παροχή 
διευκολύνσεων σε εργαζόμενους γονείς είναι το κλειδί για 
την ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας, ιδίως σε συνθήκες 
πανδημίας, όπου  η εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων παροχής 
υπηρεσιών και εργασίας αναδεικνύεται σε ζήτημα μείζονος 
σημασίας και ύψιστης προτεραιότητας, τόσο για τον  ιδιωτικό 
όσο και για το δημόσιο τομέα.  Για αυτό το λόγο, θα πρέπει 
να ενθαρρυνθεί και ενισχυθεί ο ίσος επιμερισμός ευθυνών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών της προσωπικής ζωής και της 
οικογένειας προς το σκοπό επανεκκίνησης της οικονομίας, υπό 
τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί.  
 
Όσον αφορά στη σεξουαλική παρενόχληση, σημειώνεται ότι ο 
συγκριτικά  χαμηλός  αριθμός υποβολής  τέτοιας φύσεως 
παραπόνων,  δεν υποδηλώνει την απουσία τέτοιων πράξεων στον 
εργασιακό χώρο. Αντίθετα, το φαινόμενο αν και είναι υπαρκτό, 
τα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού σε 
μεγάλο βαθμό δεν καταγγέλλονται στις αρχές, λόγω της 
συνεχιζόμενης χαμηλής κοινωνικής ευαισθητοποίησης για το 
θέμα, ανεπάρκειας διαύλων υποστήριξης των θυμάτων, του 
γεγονότος  ότι η διερεύνηση των καταγγελιών για σεξουαλική 
παρενόχληση προσκρούει στην έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων 
και ότι θεωρείται ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, ακόμη και όταν 
υπάρχουν επίσημες διαδικασίες για την αντιμετώπισή του στον 
χώρο εργασίας και σε άλλους χώρους. Η ολοένα αυξητική τάση 
εμφάνισης τέτοιων πράξεων επιτάσσει την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών από όλους για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
στήριξη των θυμάτων.  
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Παράλληλα, ο Επίτροπος, υπό την ιδιότητα του ως Φορέας 
Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, προβαίνει, βάσει 
του εν λόγω Νόμου και στην εξέταση ζητημάτων που αφορούν 
διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και 
συγκεκριμένα θεμάτων που αφορούν στην προσβασιμότητα και 
στην άρνηση παροχής εύλογων προσαρμογών στα ΑμεΑ.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, όπως και τα προηγούμενα έτη, και κατά το 
2020, έγιναν Εκθέσεις/Παρεμβάσεις συνδυαστικά, τόσο υπό την 
ιδιότητα της Επιτρόπου ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης 
των Διακρίσεων όσο και υπό την αρμοδιότητά της ως 
Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και 
Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες 
 
 
 

  Εκθέσεις/Τοποθετήσεις 
 
 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση, κατόπιν σχετικής καταγγελίας 
που είδε το φως της δημοσιότητας, βάσει της οποίας 
κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, ποδοσφαιριστής 
είχε δεχτεί ρατσιστικές λεκτικές επιθέσεις στη βάση 
του χρώματος και της φυλετικής καταγωγής του από 
αντίπαλους ποδοσφαιριστές, καθώς και άλλα πρόσωπα 
εντός και εκτός του γηπέδου88 

 
 

Οι εν λόγω ρατσιστικές λεκτικές επιθέσεις, τις οποίες με 
βάση τις καταγγελίες, δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής, προωθήθηκαν 
στις δύο αρμόδιες Υπηρεσίες, που είναι, εν προκειμένω, η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) και η Αστυνομία και 
θα τύγχαναν διερεύνησης και χειρισμού, με βάση, αφενός, τους 
Πειθαρχικούς Κανονισμούς της ΚΟΠ, και, αφετέρου, την ποινική 
νομοθεσία.  
 
Ωστόσο, η Επίτροπος και χωρίς να επιθυμεί να υποκαταστήσει 
τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 

                                                           
88 ΑΥΤ. 4/2020 
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και καθηκόντων τους, αποφάσισε να παρέμβει αυτεπάγγελτα στο 
θέμα,  
 
Εξαιτίας της σοβαρότητας των καταγγελιών και της άμεσης και 
έντονης εγρήγορσης που απαιτείται να χαρακτηρίζει, σε τέτοια 
περιστατικά, το κράτος, το οποίο έχει και την πρωταρχική 
ευθύνη για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων 
και την προστασία όλων των προσώπων εντός της επικράτειάς 
του ανεξαρτήτως καταγωγής, χρώματος, θρησκείας κ.α., η 
Επίτροπος αποφάσισε την Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση της επί του 
θέματος, στη βάση των αρμοδιοτήτων της ως Φορέας Ισότητας 
και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.   
 
Στην Τοποθέτηση σημειώθηκε ότι το κράτος υπέχει αυξημένη 
υποχρέωση να δρα προληπτικά, αποτρεπτικά και κατασταλτικά 
εναντίον του ρατσισμού και να προστατεύει τα πραγματικά και 
δυνητικά θύματά τους. Ειδικότερα, σε σχέση με τον χώρο του 
αθλητισμού και, δη, του ποδοσφαίρου, διάφορα ευρωπαϊκά και 
διεθνή όργανα έχουν αναδείξει την ανάγκη για ενεργή και 
περιεκτική δράση κατά του ρατσισμού, καθώς επίσης και για 
αποφασιστική αντιμετώπιση των περιστατικών ρατσιστικής 
βίας. 
 
Μετά από μελέτη του διεθνούς και εθνικού κανονιστικού 
πλαισίου για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση των 
ρατσιστικών περιστατικών ή αδικημάτων που λαμβάνουν χώρα 
στο ποδόσφαιρο, η Επίτροπος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 
εθνικό δίκαιο είναι επαρκές, συνεκτικό και σύμφωνο με τις 
συστάσεις και κατευθύνσεις που έχουν υιοθετηθεί και 
προωθηθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που, 
ωστόσο, που παραμένει να αποδειχθεί στην πράξη είναι η 
ουσιαστική εφαρμογή των όσων σε θεσμικό επίπεδο προνοούνται, 
ώστε, αφενός μέσω της επιβολής αυστηρών ποινών να τιμωρείται 
ο δράστης, και αφετέρου να προστατεύεται η αξιοπρέπεια των 
θυμάτων, μέσω της αποτροπή και καταπολέμηση της αναπαραγωγή 
και εδραίωσης τέτοιων συμπεριφορών στην κοινωνία.  
 
Βάσει των πιο πάνω, η Τοποθέτηση υποβλήθηκε στον Αρχηγό 
Αστυνομίας και τον Πρόεδρο ΚΟΠ, με την εισήγηση όπως 
διερευνήσουν τα όσα καταγγέλθηκαν και να προχωρήσουν με τις 
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προβλεπόμενες πειθαρχικές και ποινικές διώξεις. Επίσης, η 
ΚΟΠ θα πρέπει, βάσει των Πειθαρχικών Κανονισμών της, να 
αξιολογήσει επίσης και την αντίδραση του διαιτητή του αγώνα, 
ώστε να διαφανεί εάν αυτή ήταν σύμφωνη με τα όσα απαιτούνται 
για τον χειρισμό τέτοιων κρουσμάτων. 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Η Αστυνομία αποτάθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας ο οποίος προχώρησε στην καταχώρηση στο 
Δικαστήριο ποινικής υπόθεσης σε σχέση με το συγκεκριμένο 
ρατσιστικό περιστατικό. 

 
 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση ΑΥΤ. 19/2020 ημερομηνίας 17 
Μαΐου 2020, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της 
Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας 

 
Στην Τοποθέτηση, αφού έγινε αναφορά τόσο στις σχετικές 
δηλώσεις του Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Agency 
for Fundamental Rights - FRA) όσο και σε σχετική έρευνα του 
αναφορικά με την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, σημειώθηκαν οι 
ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Πολιτεία για τη 
θεσμική κατοχύρωση της ισότητας και τη διαφύλαξη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, στην Κύπρο. 
 
Ειδικότερα, έγινε αναφορά στην απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) το 1993, στην 
προσφυγή του Ανδρέα Μοδινού κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
καθώς και στα βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί ως προς 
την αναγνώριση και απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 
την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και την εξάλειψη των εναντίον της 
διακρίσεων: Η ποινικοποίηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής 
ρητορικής ως δήλωσης μίσους, η νομική αναγνώριση των 
ομόφυλων συμβιώσεων, με την ψήφιση της πολιτικής συμβίωσης, 
πρωτοβουλίες για την εξάλειψη του ομοφοβικού και 
τρανσφοβικού εκφοβισμού στην εκπαίδευση, καθώς και η 
προστιθέμενη από την Πολιτεία νομοθετική ρύθμιση της νομικής 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

187 

αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, συνιστούν ιδιαίτερα 
θετικές εξελίξεις, τόσο για την ίδια την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα 
όσο και για το κράτος δικαίου εν γένει.  
 
Εντούτοις, η Επίτροπος σημείωσε ότι η αποδόμηση βαθιά 
ριζωμένων στερεοτύπων που διαπερνούν την κοινωνία μας 
αναφορικά με το ζήτημα της σεξουαλικής συμπεριφοράς, θα 
πρέπει να παραμείνει βασική επιδίωξη όλων  για την 
ουσιαστική αντιμετώπιση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας.  
 
Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να εμπεδωθεί  
ότι, πολιτικές, στάσεις και συμπεριφορές που συνιστούν 
διάκριση στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της 
ταυτότητας φύλου, πλήττουν τον πυρήνα της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. 
 
 

 ΑΥΤ. 7/2020 ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2020, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων 

 
Στην Τοποθέτηση σημειώθηκε πως από την καθιέρωση της 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, μέχρι 
και σήμερα, η συγκεκριμένη ημέρα σηματοδοτεί και υπενθυμίζει 
την υποχρέωση της πολιτείας να παραμένει σε εγρήγορση 
απέναντι στις πολύμορφες, σύνθετες και πολύπλοκες 
παραμέτρους του ρατσισμού, με γνώμονα τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και κάθε μορφής ετερότητας.  
 
Η υποχρέωση αυτή, επιβάλλει την ανάληψη πρωτοβουλίας, και 
δράσης, για την άμεση, δίκαιη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από το φαινόμενο του 
ρατσισμού, όπως  η  προστασία των ατόμων που ανήκουν στις 
ευάλωτες  ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες αποτελούν 
«εύκολους στόχους» διακρίσεων, ρατσιστικής μεταχείρισης, 
ρατσιστικής βίας  και λόγου.  
 
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης φαινομένων ρατσισμού, μπορεί 
να συνεισφέρει αποτελεσματικά η ανάπτυξη περαιτέρω διαλόγου 
γύρω από διάφορες εκφάνσεις του φαινομένου του ρατσισμού 
και των διακρίσεων, καθώς επίσης και η εντατικοποίηση 
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δράσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας , την καλλιέργεια αξιών του αλληλοσεβασμού και 
της αποδοχής, αλλά συνάμα και την ενδυνάμωση και  
ενεργοποίηση μιας αποτελεσματικής νομοθεσίας η οποία θα 
εφαρμόζεται  και θα τιμωρεί κατά τρόπο ανάλογο με την 
εκδήλωση της ρατσιστικής συμπεριφοράς. 
 
Η σημερινή επέτειος, όπως σημειώθηκε, βρίσκει την 
ανθρωπότητα φοβισμένη, ανήσυχη αλλά και ενωμένη μπροστά σε 
ένα αόρατο εχθρό που απειλεί την ανθρώπινη υγεία αλλά και 
την ίδια μας την ζωή. 
 
Όπως δε πολύ εύστοχα το έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής κατά 
της Μισαλλοδοξίας και του Ρατσισμού του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, κα Μαρία Μαρούδα, «…ο ρατσισμός είναι σαν τον 
coronavirus. Είναι μια μεταδοτική ασθένεια η οποία παραμένει 
αόρατη μέχρι ξαφνικά να απλωθεί και να δημιουργήσει ζημιά 
σε κάθε ένα ξεχωριστά, σε οικογένειες, σε κοινότητες και 
τελικά σε ολόκληρη την κοινωνία». Γι’ αυτό συνεχίζει, «…σε 
αυτές τις δύσκολες ώρες πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να 
αμυνθούμε απέναντι στο ρατσισμό…».  
 
Όπως, συνακόλουθα, ενωμένοι σταθήκαμε και στεκόμαστε 
μπροστά στην παγκόσμια απειλή ενός αόρατου εχθρού που 
προκαλεί βλάβη στο σώμα μας, αλλά τόσο θα πρέπει να 
στεκόμαστε ενωμένοι για να αναχαιτίσουμε τον αόρατο εχθρό 
του ρατσισμού που μολύνει την ψυχή μας και εμποδίζει την 
δημιουργία μιας δυνατής   αγκαλιάς για την ανθρώπινη 
οικογένεια. 
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 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση ΑΥΤ. 5/2020 ημερομηνίας 26 
Φεβρουαρίου 2020, αναφορικά με διάκριση λόγω φύλου από 
την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας να αποκλείσει μαθητική ομάδα 
κοριτσιών πετοσφαίρισης από τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Μαθητικών Ομάδων Πετοσφαίρισης 

 
Στην αυτεπάγγελτη παρέμβαση της επί του θέματος,  η 
Επίτροπος, επεσήμανε ότι οι δομές και τα πρότυπα που 
επικρατούν στο χώρο ιδίως του αθλητισμού, υπονομεύουν την 
αρχή της ισότητας και παρεμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση 
και συμμετοχή των ενδιαφερομένων, ενώ ειδικότερα σε σχέση 
με το φύλο είναι ενδεικτικός ο συνήθης κοινωνικός 
διαχωρισμός των αθλημάτων σε ανδρικά και γυναικεία. 
 
Με βάση τις επισημάνσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων (EIGE), η πρόοδος στην ισότητα των φύλων 
στο πεδίο του αθλητισμού, παρεμποδίζεται από τις κοινωνικές 
αντιλήψεις και τα επικρατούντα πρότυπα ως προς τα φύλα.  
 
Ενόψει, δε, του θεμελιώδους ρόλου που διαδραματίζουν το 
σχολείο και η εκπαίδευση στην πολύπλευρη ανάπτυξη των 
μαθητών και μαθητριών, το σχολείο έχει αυξημένη ευθύνη για 
την προαγωγή των αρχών της ισότητας και του πλουραλισμού 
και την ανατροπή κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων 
που επενεργούν αρνητικά στις δυνατότητες των μαθητών και 
μαθητριών. 
 
Περαιτέρω, το Άρθρο 28 του Συντάγματος κατοχυρώνει την 
θεμελιώδη αρχή της ισότητας χωρίς ουδεμία άμεση ή έμμεση 
διάκριση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων εκπαίδευσης όπου 
εμπίπτει και ο αθλητισμός.  Με βάση το Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε 
διάκριση, ιδίως λόγω φύλου και ορίζεται ότι η ισότητα ανδρών 
και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς. 
 
Συνακόλουθα, όπως σημειώθηκε, η απόφαση του Υπουργείου θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα 
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συνεπάγονται παραβίαση της ευρωπαϊκής και συνταγματικής 
αρχής της ισότητας των φύλων, ως επίσης και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, έγινε εισήγηση στο Υπουργείο όπως λάβει 
υπόψη το περιεχόμενο της παρούσας Παρέμβασης προτού λάβει 
την τελική του απόφαση. 
 
 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση ΑΥΤ. 6/2020 ημερομηνίας 8 
Μαρτίου 2020, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας  

 
Στην Τοποθέτηση σημειώθηκε ότι η Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την αποτροπή και την αντιμετώπιση της βίας κατά 
των γυναικών και της οικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), η οποία κυρώθηκε από τη Κυπριακή 
Δημοκρατία το 2017,  αποτελεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, 
εφόσον υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν δράση, και να 
διαθέσουν πόρους όχι μόνο για την προστασία των θυμάτων και 
τη δίωξη των δραστών αλλά και για την πρόληψη και αποτροπή 
της βίας, μεταξύ άλλων, με προώθηση αλλαγών στις κοινωνικές 
και πολιτιστικές μορφές συμπεριφοράς των γυναικών και των 
ανδρών «με σκοπό την εξάλειψη των προκαταλήψεων, εθίμων, 
παραδόσεων και άλλων πρακτικών που βασίζονται στην ιδέα της 
κατωτερότητας των γυναικών ή σε τυποποιημένους ρόλους για 
γυναίκες και άνδρες» (άρθρο 12.1). 
 
Από το 1977 μέχρι και σήμερα που η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί 
ως η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, έχουν γίνει σημαντικές δράσεις, και 
έχουν ληφθεί  νομοθετικά μέτρα τόσο σε διεθνές όσο και σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και στην 
πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. 
 
Η Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Dunja Mijatovic, ανέφερε πως «…Ο αγώνας για την 
υλοποίηση των δικαιωμάτων της γυναίκας βασίζεται επίσης  σε 
καθένα από εμάς. Καλώ την κοινωνία στο σύνολο της από τη 
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νεολαία στους ηλικιωμένους, τις γυναίκες και τους άντρες 
,όλοι μαζί να μιλήσουν ενάντια στη βία και τις διακρίσεις, 
Όλοι έχουμε να διαδραματίσουμε βασικό ρόλο ως παράγοντες 
αλλαγής…» 
 
Συνακόλουθα, η Επίτροπος εισηγήθηκε ότι όλοι μαζί, για ένα 
κοινό σκοπό  και όχι απέναντι ο ένας στον άλλο, θα πρέπει 
να πορευθούμε για την πραγμάτωση της ισότητας και εξάλειψης 
των διακρίσεων και για τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη. 
 
 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση AYT. 12/2020 ημερομηνίας 8 
Μαΐου 2020, αναφορικά με το δικαίωμα των γυναικών που 
σχετίζεται με τη μητρότητα σε περίοδο COVID-19 

 
Η πολιτική νοσηλευτηρίων να αποκλείουν τους 
μελλοντικούς πατέρες από την παρουσία τους κατά τη διάρκεια 
του τοκετού, λόγω αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, προσβάλλει το δικαίωμα 
της μέλλουσας μητέρας να παρευρίσκεται μαζί της κατά τον 
τοκετό, ένα άτομο της επιθυμίας της, στοιχειοθετώντας 
διάκριση λόγω φύλου, εφόσον η πρακτική αυτή θέτει την έγκυο 
γυναίκα σε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, λόγω εγκυμοσύνης. 
 
Η Τοποθέτηση της Επιτρόπου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
που της παρέχουν οι περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και 
Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμοι, κρίθηκε 
αναγκαία, καθότι διαπιστώθηκε, μετά την υποβολή σχετικών 
παραπόνων, ότι λόγω καθορισμού αυστηρότερων μέτρων για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, δημόσια 
και ιδιωτικά νοσηλευτήρια που διαθέτουν γυναικολογικές 
κλινικές, αποφάσισαν ή/και  προσανατολίζονταν στο να 
αποκλειστεί η παρουσία των πατέρων, κατά τον τοκετό των 
συζύγων/συντρόφων τους. 
 
Η Επίτροπος, διευκρίνισε ότι, παρόλο που δεν αμφισβητείται 
η αναγκαιότητα για αυστηρή συμμόρφωση με τις 
οδηγίες/συστάσεις των ειδικών, προκειμένου να περιοριστεί η 
πιθανότητα εξάπλωσης του ιού στις μαιευτικές κλινικές, 
εντούτοις, ο αποκλεισμός των μελλοντικών πατέρων κατά τρόπο 
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απόλυτο, να παρευρίσκονται, κατά το τοκετό, με την επίκληση 
της έκτακτης κατάστασης, λόγω  κορωνοϊού COVID-19, δεν 
συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές του Π.Ο.Υ αλλά και 
τον κανόνα της μη διάκρισης σε σχέση με την υποχρέωση για 
ευνοϊκότερη μεταχείριση των γυναικών για θέματα που 
σχετίζονται με την μητρότητα.  
 
Η διασφάλιση της προστασίας της μητρότητας απαγορεύει 
οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας, ιδίως 
όσον αφορά την εγκυμοσύνη, το τοκετό, τη γαλουχία και τη 
μητρότητα και παράβαση των πιο πάνω, συνιστά διάκριση λόγω 
φύλου.  
 
Στην Έκθεση, αφού έγινε αναφορά στις διατάξεις του περί Ίσης 
Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και 
Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμου, σημειώθηκε πως τα 
δικαιώματα των γυναικών κατά τον τοκετό πρέπει να 
προστατεύονται και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, νοουμένου ότι τηρούνται όλα τα αναγκαία 
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για αποφυγή του κινδύνου 
εξάπλωσης του ιού. Σε αντίθετη περίπτωση, στοιχειοθετείται 
άμεση διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των εγκύων γυναικών, αφού 
υφίστανται, λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, στον τομέα της 
πρόσβασης σε γυναικολογικές υπηρεσίες, προκειμένου να 
φέρουν στη ζωή τα παιδιά τους, η οποία έγκειται στην απουσία 
προσώπου της επιλογής τους κατά την διάρκεια του τοκετού. 
 
Μεταξύ των δικαιωμάτων που η μέλλουσα μητέρα έχει, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και θετική της 
εμπειρία, κατά τον τοκετό, είναι και ο σεβασμός των επιλογών 
και προτιμήσεών της, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του 
συντρόφου που θα τη συνοδεύει κατά τη διάρκεια του τοκετού 
και της γέννησης. 
 
Αφού δε, όπως σημειώθηκε, η παρουσία του πατέρα κατά τον 
τοκετό αξιολογείται με εξαιρετικά θετικό τρόπο, έγινε 
εισήγηση όπως όλα τα νοσηλευτήρια, δημόσια και ιδιωτικά, 
επιτρέψουν την παρουσία των πατέρων κατά τον τοκετό και τη 
γέννηση των παιδιών τους, νοουμένου ότι κάθε πατέρας 
υποβάλλεται επιτυχώς σε αρνητικό τεστ κορωνοϊού Covid – 19. 
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Η Έκθεση υποβλήθηκε στον Υπουργό Υγείας, ως καθ΄ ύλην 
αρμόδιο για την έκδοση σχετικών οδηγιών προς τα δημόσια και 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με 
τις πιο συστάσεις, ενώ αντίγραφο της παρέμβασης 
κοινοποιήθηκε και στην Παγκύπρια Γυναικολογική και 
Μαιευτική Εταιρεία για ενημέρωση. 
 
Μετά την υποβολή της πιο πάνω Τοποθέτησης, υπεβλήθησαν και 
άλλα παρόμοια παράπονα.89  
 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Στις εισηγήσεις της Επιτρόπου υπήρξε συμμόρφωση, καθώς η Γενική 

Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν οδηγιών του 

Υπουργού, ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, τον Γενικό Διευθυντή ΟΚΥΠΥ, 

τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τον Πρόεδρο του 

Παγκ. Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων και τον Πρόεδρο του 

Παγκ. Συνδέσμου Νοσηλευτών & Μαιών, ότι επιτρέπεται η παρουσία 

των πατέρων κατά τον τοκετό και τη γέννηση των παιδιών τους, 
νοουμένου ότι θα υποβάλλονται επιτυχώς σε αρνητικό τεστ Covid–

19».  

Περαιτέρω, η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας, υπό την ιδιότητά της ως Έφορος Ιδιωτικών 
Νοσηλευτηρίων, ενημέρωσε γραπτώς όλες τις Μαιευτικές Κλινικές 

του Ιδιωτικού Τομέα.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
89 Α/Π 619/20, Α/Π 734/20, Α/Π 750/20, Α/Π 766/20, Α/Π 769/20, Α/Π 796/20, Α/Π 
801/20, Α/Π 817/20, Α/Π 858/20, Α/Π 874/20, Α/Π 1519/20, Α/Π 2081/20, Α/Π 
2173/20 
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 Α/Π 1400/2020, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, 
αναφορικά με μη ανανέωση συμβολαίου ορισμένου χρόνου 
που συνιστά διάκριση λόγω φύλου 

 
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η παραπονούμενη κατά τη 
διάρκεια της εξάμηνης εργοδότησής της κατά το πρώτο μισό 
του 2020, εργάστηκε μόνο για περίοδο 15 ημερών. Ωστόσο, 
μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2020 βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, 
ενώ για την επόμενη περίοδο προσκόμισε πιστοποιητικά 
ασθενείας, βάσει των οποίων τα ιατρικά προβλήματα που είχε 
παρουσιάσει οφείλονταν στον τοκετό της.  
 
Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες δεν αμφισβήτησαν την εγκυρότητα 
των πιστοποιητικών αυτών και κατ’ επέκταση δεν αμφισβήτησαν 
ότι η απουσία της παραπονούμενης από την εργασία της 
σχετιζόταν με ασθένεια οφειλόμενη στον τοκετό. Αντίθετα, 
όπως προκύπτει από σχετική επιστολή τους προς την 
παραπονούμενη, αυτό στο οποίο έδωσαν έμφαση για να την 
κρίνουν ως ανεπαρκή, ήταν, αφενός, το γεγονός ότι από τις 
115 ημέρες του πρώτου εξαμήνου 2020 εργάστηκε στην Υπηρεσία 
μόνο 15 ημέρες, όπου και διαπιστώθηκε έλλειψη ενδιαφέροντος, 
νωθρότητα και αδιαφορία στην εκτέλεση των καθηκόντων της. 
 
Ωστόσο, βάσει της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
και νομολογίας, τερματισμός ή μη ανανέωση σύμβασης 
απασχόλησης εξαιτίας του τοκετού ή ασθένειας που οφείλεται 
στον τοκετό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, αλλά τεκμαίρεται 
ως δυσμενής μεταχείριση και άρα διάκριση, εκτός εάν ο 
εργοδότης αποδείξει ότι αυτή δεν σχετιζόταν με τις 
προαναφερόμενες καταστάσεις.  
 
Εν προκειμένω, η Επίτροπος διαπίστωσε ότι οι Φαρμακευτικές 
Υπηρεσίες δεν έχουν δικαιολογήσει πειστικά τους λόγους για 
τους όποιους αγνόησαν τα ιατρικά πιστοποιητικά που τους 
προσκόμισε η παραπονούμενη, καθώς επίσης και το αίτημά της 
για κατ’ οίκον εργασία. Ταυτόχρονα, ούτε η αιτιολογία που 
δόθηκε σε σχέση με την απόφαση τερματισμού της σύμβασης 
εργασίας, εξαιτίας της αξιολόγησης της απόδοσης της 
παραπονούμενης, ήταν αρκούντως πειστική, αφού αφορά σε ένα 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα εργασίας, το οποίο μάλιστα 
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ακολούθησε την επάνοδο της παραπονούμενης στην εργασία μετά 
από απουσία βάσει άδειας μητρότητας και άδειας ασθενείας 
και ενώ συνέχιζε να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα 
υγείας.  
 
Αντίθετα, η εντύπωση που δημιουργείται  και η οποία δεν 
κατέστη δυνατόν να ανατραπεί από την απάντηση που έδωσαν οι 
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είναι ότι ο λόγος της μη ανανέωσης 
της σύμβασης ήταν άμεσα συνδεδεμένος με την απουσία της 
παραπονούμενης από την εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα 
λόγω ασθένειας, η οποία σχετίζεται με τον τοκετό. 
 
Δεδομένου, συνεπώς, ότι η πιο πάνω μεταχείριση της 
παραπονούμενης συνδέεται με λόγους που ανάγονται κατ' ουσίαν 
στην εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, και άρα αυτή μπορεί να 
αφορά μόνο τις γυναίκες, συνιστά δυσμενή διάκριση βασιζόμενη 
στο φύλο, η οποία απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία.  
 
Βάσει των πιο πάνω, η Επίτροπος υπέβαλε την Έκθεση στην 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, 
πληροφορώντας την για την πρόθεσή της να προβεί σε σύσταση 
για ανάκληση της απόφασης μη ανανέωσης του συμβολαίου της 
παραπονούμενης και για αποκατάσταση των εργασιακών της 
δικαιωμάτων.  Ως εκ τούτου, η Επίτροπος την κάλεσε σε 
σχετικές διαβουλεύσεις.  
 

 
 Έκθεση90 αναφορικά με  τις συνολικές αποφάσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, σε σχέση με τη φοίτηση των παιδιών με 
αναπηρία μετά την επαναλειτουργία των σχολείων την 21η 
Μαΐου 2020 

 

Ειδικότερα, το Υπουργείο ανακοίνωσε πως, ενόψει της 
επανέναρξης της λειτουργίας των σχολείων, είχαν τεθεί 
διαφορετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες για την επιστροφή 
των παιδιών με αναπηρίες στο σχολείο, συγκριτικά με τα 
υπόλοιπα παιδιά. Οι εν λόγω διαδικασίες ήταν ανέφικτο να 
τηρηθούν, με επακόλουθο να μην ήταν δυνατή η ταυτόχρονη 
                                                           
90 Α/Π 789/2020 ημερομηνίας 21 Μαΐου 2020 
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έναρξη της φοίτησης των παιδιών με αναπηρία με το σύνολο 
των υπόλοιπων μαθητριών και μαθητών, και ως εκ τούτου 
συντελείτο δυσμενής διάκριση εις βάρος τους.  
 
Διαπιστώθηκε, δε, παραβίαση των προνοιών της Σύμβασης και 
του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, σε συνδυασμό με τον περί 
Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων 
(Επίτροπος) Νόμο, όχι μόνο γιατί δεν είχαν ληφθεί έγκαιρα 
όλα τα εξατομικευμένα μέτρα στήριξης για να βρίσκονταν ήδη 
τα παιδιά με αναπηρία στο σχολείο, αλλά και από την 
αντιμετώπισή τους με λιγότερη ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση 
με τα αλλά παιδιά που βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση με 
αυτά, ενώ συνάμα τους προσετέθη επιπλέον βάρος το οποίο 
σχετιζόταν με τη πλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων.  
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Μετά την υποβολή της έκθεσης, το Υπουργείο προέβη στις 
αναγκαίες ενέργειες προς υλοποίηση του συνόλου των 
εισηγήσεων που περιέχονταν σ’ αυτήν. 

 

 
 Έκθεση91 αναφορικά με το κενό που παρατηρείται στην 

αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών ενήλικων προσώπων με 
σκοπό την παροχή διευκολύνσεων σε επαγγελματικές 
εξετάσεις 

 

Το παράπονο υποβλήθηκε από γυναίκα, η οποία με δυσλεξία, 
και κατ’ επέκταση με μαθησιακές δυσκολίες, κατά την ενήλικη 
ζωή της και όχι κατά τη διάρκειά της φοίτησής της σε σχολείο. 
Κατά τη διαδικασία εξετάσεων, για συμπερίληψη και κατάταξή 
της στους Πίνακες Διορισίμων της Δημόσιας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας προσκόμισε σχετικό ποιοτικό διάγνωσης, το οποίο 
εκδόθηκε από αναγνωρισμένο κέντρο άλλου ευρωπαϊκού κράτους 
και συγκεκριμένα της Μεγάλης Βρετανίας. Ωστόσο, το εν λόγω 
πιστοποιητικό δεν έγινε αποδεκτό από την Υπηρεσία Εξετάσεων 
του Υπουργείου Παιδείας, αφού κρίθηκε ότι το ψυχομετρικό 
εργαλείο με το οποίο αξιολογήθηκε η παραπονούμενη δεν είναι 
                                                           
91 Σ.Α.Α. 138/2017, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2021 
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σταθμισμένο στον κυπριακό πληθυσμό. Στην απόφαση της 
Υπηρεσίας φαίνεται από τις απαντήσεις που λήφθηκαν  ότι 
συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι η παραπονούμενη προχώρησε στη 
συγκεκριμένη αξιολόγηση σε σχετικά μεγάλη ηλικία, αφού 
βρισκόταν ήδη σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών, καθώς επίσης 
και το γεγονός ότι ο τύπος δυσλεξίας που αντιμετωπίζει δεν 
χαρακτηρίζεται ως «ασθένεια», αλλά ως διαφορετικός τρόπος 
εκμάθησης.  
 
Η Επίτροπος με την έκθεση της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός 
Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του 
Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υπέδειξε 
ότι για να έχει εφαρμογή η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες, δεν απαιτείται η ύπαρξη «ασθένειας» 
ή «αναπηρίας» με την κλασσική μορφή, που ενδεχομένως ο όρος 
αυτός να γινόταν  κατανοητός, καθότι η αναπηρία επουδενί 
δεν ταυτίζεται πάραυτα  με  ασθένεια. Αντίθετα, αυτό που 
αναγνωρίζεται  είναι η ύπαρξη μακροχρόνιας βλάβης, η οποία 
σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια μπορεί να παρεμποδίσει 
την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του προσώπου στην 
κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.   
  
Η δυσλεξία θεωρείται ως μία μακροχρόνια βλάβη που θέτει σε 
δυσμενή θέση κάποιο πρόσωπο έναντι άλλων και για τον λόγο 
αυτό είναι ευρέως δεκτό ότι στα άτομα με δυσλεξία 
παραχωρούνται, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, 
διευκολύνσεις, τόσο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο 
και κατά τη διαδικασία των εξετάσεων. Δεν αποκλείεται, δε, 
για ποικίλους λόγους η διάγνωση της δυσλεξίας να μη γίνει 
έγκαιρα αλλά κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του 
προσώπου.  
  
Εν προκειμένω, η παραπονούμενη ζήτησε να τύχει σχετικών 
διευκολύνσεων, όχι κατά την εκπαίδευση, αλλά κατά την 
πρόσβασή της σε θέση εργασίας. Υπογραμμίζω, στο σημείο αυτό, 
ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα  να απολαμβάνουν 
πλήρως το δικαίωμα στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης και 
της πρόσβασης στην εργασία, χωρίς καμία διάκριση, η δε, 
άρνηση παροχής εύλογων προσαρμογών συνιστά διάκριση η οποία  
απαγορεύεται. Εντούτοις, η παραπονούμενη δεν έλαβε τις 
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παροχές που είχε ζητήσει και οι οποίες στηρίζονταν στο 
πιστοποιητικό αξιολόγησης των μαθησιακών της δυνατοτήτων, 
για τον κύριο λόγο ότι η αρμόδια Υπηρεσία Εξετάσεων δεν 
μπορούσε να διαπιστώσει εάν πράγματι η παραπονούμενη 
παρουσίαζε τη συγκεκριμένου τύπου αναπηρία.      
  
Όπως επανέλαβε, σε όλες τις απαντήσεις οι οποίες απέστειλε, 
η εμπλεκόμενη Υπηρεσία, το ψυχομετρικό εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε για την περίπτωση της παραπονούμενης δεν 
είναι σταθμισμένο στον κυπριακό πληθυσμό, ενώ δεν υπάρχει 
αντίστοιχο εργαλείο που να χρησιμοποιείται στην Κύπρο για 
την αξιολόγηση ενηλίκων που αιτούνται διευκολύνσεις 
εξαιτίας μαθησιακών δυσκολιών, αλλά ούτε και υπάρχει η 
δυνατότητα για ανάπτυξη ενός τέτοιου εργαλείου. Η παραδοχή 
αυτή καταδεικνύει ένα σημαντικό κενό στη διαδικασία παροχής 
διευκολύνσεων στις εξετάσεις που διενεργεί το κράτος για 
πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία, εν γένει, αφού στερεί από τα 
πρόσωπα, των οποίων οι μαθησιακές δυσκολίες δεν διαγνώστηκαν 
πριν την ενηλικίωσή τους, τη δυνατότητα να λάβουν τις 
αναγκαίες διευκολύνσεις.  
  
Πρέπει, δε, να τονιστεί ότι με την παροχή των εν λόγω 
διευκολύνσεων τα άτομα με αναπηρίες δεν τίθενται σε 
ευνοϊκότερη θέση έναντι των ανθυποψηφίων τους, αλλά σε 
ισότιμη θέση, αφού οι διευκολύνσεις αυτές αποτελούν 
αντιστάθμισμα στη μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται 
λόγω της αλληλεπίδρασης της αναπηρίας τους με διαδικασίες 
και πρακτικές που είναι προορισμένες για άτομα χωρίς 
αναπηρίες. Η απουσία, συνεπώς, από την κυπριακή 
πραγματικότητα ενός μηχανισμού αξιολόγησης των αναγκών των 
ενήλικων προσώπων που αξιολογούνται με δυσλεξία, σε 
συνδυασμό με την άρνηση της Υπηρεσίας Εξετάσεων να δεχτεί 
πιστοποιητικό που εκδίδεται σε άλλο κράτος,  θέτει σε 
δυσμενή θέση τα πρόσωπα αυτά, κατά τρόπο που αποτελεί 
«διάκριση στην εργασία», κατά παράβαση των προνοιών της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.  
 
Βάσει των πιο πάνω η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως η αρμόδια 
Υπηρεσία του κράτους  μελετήσει και να εφαρμόσει τρόπους 
για την κάλυψη του κενού αυτού ως προς την αξιολόγηση , κατά 
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τρόπο που να διαφυλάσσεται το δικαίωμά του κάθε προσώπου 
για ισότιμη μεταχείριση στην πρόσβαση σε εργασία.   
 

 
 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση92 αναφορικά με την υποχρεωτική 

χρήση προστατευτικών μασκών από παιδιά με αναπηρία άνω 
των έξι ετών κατά τη φοίτηση τους στα σχολεία. 

 

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισµού και Νεολαίας σε 
δηλώσεις του ηµεροµηνίας 21 Αυγούστου 2020 ανακοίνωσε την 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για τη φοίτηση στα δηµόσια 
και ιδιωτικά σχολεία µε τη φυσική παρουσία των µαθητών και 
µαθητριών, οι οποίοι σύµφωνα µε τις συστάσεις των ειδικών, 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικές µάσκες σε όλα τα 
σχολεία.   
 

Βάσει των συστάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και 
της UNICEF για τη χρήση προστατευτικών µασκών από παιδιά µε 
αναπηρία, στη λήψη απόφασης για χρήση µασκών σε παιδιά 
ηλικίας έξι έως έντεκα ετών, θα έπρεπε να εφαρµόζεται µια 
προσέγγιση µε βάση τον κίνδυνο, που θα λάμβανε υπόψη, µεταξύ 
άλλων, την ικανότητα του παιδιού να χρησιµοποιεί ορθά τη 
µάσκα και τη διαθεσιµότητα κατάλληλης επίβλεψης του από 
ενήλικους, καθώς και ο πιθανός αντίκτυπος της χρήσης της 
µάσκας στη µάθηση και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των 
παιδιών.  
 

Περαιτέρω, στα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας µε αναπτυξιακές 
διαταραχές, αναπηρία ή άλλες ειδικές καταστάσεις υγείας που 
πιθανόν να αλληλεπιδρούν µε τη χρήση µάσκας, η χρήση µάσκας 
δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αλλά να αξιολογείται ανά 
περίπτωση, από τον παιδαγωγό ή τον ιατρό.   
 

Σε σχέση, δε, µε τα παιδιά µε ακουστική αναπηρία, ενδέχεται 
η χρήση µάσκας να επηρεάζει τη συµµετοχή τους στη µαθησιακή 
διαδικασία, εξαιτίας του εξασθενηµένου τόνου οµιλίας που 
καταλήγει σ’ αυτά από τη χρήση µάσκας από τον οµιλητή,  την 
αδυναµία χειλανάγνωσης και παρακολούθησης των εκφράσεων του 
προσώπου του οµιλητή, καθώς και εξαιτίας της φυσικής 

                                                           
92 ΑΥΤ. 20/2020 ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020 
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αποστασιοποίησης. Ως εναλλακτικές λύσεις στις περιπτώσεις 
αυτές, θα µπορούσαν να είναι οι ειδικά προσαρµοσµένες µάσκες 
µε διαφάνεια που δεν παρεµποδίζουν τη χειλανάγνωση ή οι 
ασπίδες προσώπου.   
 

Δεδοµένου ότι στην απόφαση του Υπουργείου δε είχαν 
περιληφθεί µέτρα για εύλογες προσαρµογές που να 
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των παιδιών µε αναπηρία ούτε  
οποιαδήποτε πρόνοια για τη διαφορετική αντιµετώπισή τους, η 
καθολική χρήση µασκών θα συνεπαγόταν την άνιση µεταχείριση 
τους σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα παιδιά, λόγω της στέρησης 
του δικαιώµατός τους στην εκπαίδευση σε ισότιµη βάση µε τα 
άλλα παιδιά της ηλικίας τους, αφού η µάσκα, των ιδίων ή/και 
των εκπαιδευτικών, θα παρεµπόδιζαν την πρόσβαση τους στη 
µάθηση σε ισότιµη βάση µε τους άλλους.   
 

Κλήθηκε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Νεολαίας, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Υγείας, να 
επανεξέταζαν την περίπτωση χρήσης εναλλακτικών µορφών 
προστασίας από τα παιδιά µε αναπηρίες κατά τη φοίτηση τους 
στο σχολείο, όπως µασκών µε διαφάνεια ή προστατευτικών 
ασπίδων, καθώς και από τους εκπαιδευτικούς ή/και τους 
συµµαθητές τους, όταν και όπου χρειάζεται, στην βάση των 
συστάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και της UNICEF 
και σε συνεργασία µε τους γονείς  ή/και τις  
αντιπροσωπευτικές  οργανώσεις  των γονέων παιδιών µε 
αναπηρία να εξεύρισκαν οριστική λύση στο θέµα που είχε 
ανακύψει.   
 

  
Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 

 
Το Υπουργείο υλοποίησε πλήρως τις εισηγήσεις της Επιτρόπου 
με την απόφαση τού να μην είναι υποχρεωτική η χρήση 
προστατευτικής μάσκας για παιδιά από έξι έως δώδεκα ετών, 
καθώς και για παιδιά άνω των δώδεκα ετών με προβλήματα 
ακοής ή αναπτυξιακές διαταραχές, ενώ οι δάσκαλοι, σε αυτές 
τις περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν διαφανή 
πλαστική μάσκα ή ασπίδα προσώπου, για σκοπός της 
διευκόλυνσης της χειλανάγνωσης. 
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 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση93 αναφορικά με το ζήτημα της 
παροχής συνοδών βοηθών σε μαθητές και φοιτητές με 
αναπηρίες που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση 

 

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες για εύλογες προσαρμογές 
στην εκπαίδευση πηγάζει τόσο από περί Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο, όσο και από την Σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αλλά και 
από τον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο και επεκτείνεται σε 
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από νηπιακή ηλικία μέχρι 
την ανώτατη και δια βίου εκπαίδευση. 
 
Περαιτέρω, η παροχή συνοδών αποτελεί ή θα έπρεπε 
αδιαμφισβήτητα να αποτελεί μέρος των εύλογων προσαρμογών 
πάνω σε εξατομικευμένη βάση, γι’ αυτό και το Κράτος 
θεσπίζοντας σχετική νομοθεσία [περί Ιδιωτικών Σχολείων 
Νόμος (Ν. 147(Ι)/2019)] προβλέπει πλέον ρητά την υποχρέωση 
των ιδιωτικών σχολείων για παροχή σχολικών συνοδών, όπου 
χρειάζεται με βάση την αξιολόγηση των Επαρχιακών Επιτροπών 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου, δηλαδή όχι 
μόνο στα σχολεία του δημοσίου τομέα αλλά και στα σχολεία 
του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να επωμίζονται οι γονείς το 
κόστος της παροχής αυτής. 
 
Επειδή δε, απαραίτητη προϋπόθεση για παροχή συνόδου, είναι 
η απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ή οποία επεκτείνεται και στην Ανώτερη και 
Ανώτατη Εκπαίδευση, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, σύμφωνα με τον οικείο νόμο (περί Αγωγής και 
Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες), το Κράτος δεν έχει 
επιλογή πάρα να συμμορφωθεί τόσο με τον εν λόγω Νόμο, όσο 
και με Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση και η πραγμάτωση του, με 
εξατομικευμένες εύλογες προσαρμογές. 
 
Στο δε Γενικό Σχόλιο με αρ. 4(2016), επί του άρθρου 24 της 
Σύμβασης, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
                                                           
93 AYT. 7/2018, Α/Π 1449/2019, Α/Π 1980/2019 & Α/Π 242/2019 ημερομηνίας 22 
Σεπτεμβρίου 2020 
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με Αναπηρίες, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν 
πρόσβαση σε δημοσιά και ιδιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα σε 
ισότιμη βάση με τους άλλους ενώ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων, δεν θα πρέπει να χρεώνουν πρόσθετα 
δίδακτρα/τέλη για λόγους προσβασιμότητας ή/και παροχής 
ευλογών προσαρμογών. 
 
Ως εκ τούτου το κράτος είναι υποχρεωμένο κατά παρόμοιο τρόπο 
να επεκτείνει την προστασία του δικαιώματος στην εκπαίδευσή 
με εύλογες προσαρμογές και στα ανώτερα/ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα - με νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε η παροχή εύλογων 
προσαρμογών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να περιλαμβάνει 
πλέον ρητά και την παροχή συνοδών κατά τρόπο υποχρεωτικό, 
όταν τούτο κριθεί απαραίτητο από την Επαρχιακή Επιτροπή. 
 
Νοείται ότι το κόστος δεν πρέπει να το αναλαμβάνουν τα άτομα 
με αναπηρία ή οι γονείς τους αλλά όπως ισχύει στη πρόβλεψη 
για τα ιδιωτικά σχολεία, με βάση τον περί Ιδιωτικών Σχολείων 
Νόμος [Ν. 147(Ι)/2019], η παροχή εύλογων προσαρμογών 
περιλαμβανομένης και της παροχής συνοδών θα περιλαμβάνεται 
στους όρους λειτουργίας τους. 
 
Περαιτέρω, ενόψει του γεγονότος ότι η αξιολόγηση και η 
απόφαση για παροχή στήριξης, συμπεριλαμβανομένων και των 
συνοδών, ανήκει στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, θα πρέπει να τεθεί επί τάπητος η συζήτηση εκ 
νέου, για τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας και της 
λειτουργίας τους, την σύνθεση τους, η έκταση της αιτιολογίας 
που δίδουν για τις αποφάσεις τους, καθώς επίσης και την 
συγκεκριμένη στήριξη που θα δίνεται στο κάθε παιδί που 
κρίνεται ότι την χρειάζεται. 
 
Και αυτό γιατί σύμφωνα με τις θέσεις των οργανωμένων γονέων 
παιδιών με αναπηρία, η απόφαση της Επιτροπής που τους 
δίνεται είναι γενική χωρίς την παροχή λεπτομερειών ως προς 
την στήριξη του παιδιού τους, ενώ πρόσβαση στο φάκελο του 
δεν δύναται να έχουν πάρα μόνο μετά από προσφυγή στο 
Δικαστήριο. Είναι η θέση τους ότι δεν υπάρχει εξατομικευμένο 
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πρόγραμμα για κάθε παιδί που φοιτά στην ειδική μονάδα, με 
βάση τις ανάγκες του, ενώ σύμφωνα με τις θέσεις τους, 
απουσιάζει καθοδήγηση του σχολείου για το τρόπο 
αντιμετώπισης των αναγκών του. 
 
Κατά παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να επανεξεταστεί πέρα από την 
παροχή και την βοήθεια και το ζήτημα των προσόντων των 
συνοδών, μέσα στο πλαίσιο των εύλογων προσαρμογών ούτως ώστε 
να μπορούν να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε 
παιδιού με αναπηρία, γιατί όπως ανέφερε και η Επιτροπή του 
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο Γενικό 
Σχόλιο με αρ. 4(2016), επί του άρθρου 24 της Σύμβασης ακόμη 
και μαθητές με την ίδια αναπηρία ενδέχεται να χρήζουν 
διαφορετικών διευκολύνσεων. 
 
Έγινε εισήγηση όπως, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο, σε 
συνεννόηση με τους σχετικούς Συνδέσμους Ιδιωτικών Σχολείων 
και Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ΚΥΣΟΑ, 
καθώς και με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με 
αναπηρίες και των εκπροσώπων γονέων παιδιών με αναπηρίες, 
προέβαινε στις αναγκαίες ενέργειες και ρυθμίσεις που θα 
διασφάλιζαν την παροχή εύλογων προσαρμογών στα άτομα με 
αναπηρία που φοιτούσαν σε ιδιωτικούς φορείς, στην προκειμένη 
περίπτωση με την παροχή συνοδών, για την άρση κάθε πιθανής 
διάκρισης που δύναται να προκληθεί στον τομέα της 
εκπαίδευσης, όταν αυτή αφορά ιδιωτικά ιδρύματα, τόσο 
τριτοβάθμιας, όσο και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με την θέσπιση σχετικού νόμου για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση στο ιδιωτικό τομέα, κατά τρόπο 
παρόμοιο που έχει θεσμοθετηθεί για τα ιδιωτικά σχολεία. 
 

 
Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 

 
Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης ενημέρωσε την Επίτροπο ότι θα συμπεριλάβει 
σχετική τροποποιητική πρόνοια στην οικεία νομοθεσία στη 
βάση των εισηγήσεων που περιλαμβάναν στην Έκθεση. 
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 Έκθεση94 αναφορικά με την παροχή εύλογων προσαρμογών 
με διαφοροποιημένο εξεταστικό δοκίμιο σε άτομα με 
αναπηρία, για σκοπούς επαγγελματικής ανέλιξης 

 
Συγκεκριμένα, το παράπονο υποβλήθηκε εκ μέρους ατόμων με 
ακουστική αναπηρία που εργοδοτούνται ως υπάλληλοι Αορίστου 
Χρόνου στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαλογής) 
και αφορούσε στη μη παροχή εύλογων προσαρμογών στις 
εξετάσεις για σκοπούς ανέλιξης τους στις αμέσως ψηλότερες 
θέσεις των συνδυασμένων Κλιμάκων της θέσης τους (Α2 - Α5 -
Α7+2).  
 
Όπως επισημάνθηκε, η φύση του εξεταστικού δοκιμίου ως είχε 
χωρίς καμία διαφοροποίηση, φαίνεται ότι αποτέλεσε 
ανασταλτικό παράγοντα και εμπόδιο για την επιτυχία των 
παραπονούμενων σε προηγούμενες εξετάσεις, καθότι, σε 
αλληλεπίδραση με την αναπηρία τους, δεν ήταν σε θέση να 
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν. 
 
Συνακόλουθα, για να καταστεί η εξέταση ως ενιαίο και ίσο 
μέτρο κρίσης, θα έπρεπε επιπλέον να τους είχαν παρασχεθεί 
εξατομικευμένες εύλογες προσαρμογές  αναλόγως των αναγκών 
τους, ήτοι, η κατάλληλη διαφοροποίηση του εξεταστικού 
δοκιμίου, για να είναι σε θέση να το κατανοήσουν επαρκώς 
και να μην δημιουργείται εμπόδιο στην διεκδίκηση της 
ευκαιρίας για επαγγελματική πρόοδο, στα πλαίσια της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης. 
 
Ως εκ τούτου, η μετάφραση στη νοηματική γλώσσα  
διαφοροποιημένου δοκιμίου αποτελεί μονόδρομο στα πλαίσια 
των εύλογων προσαρμογών  για να καταστεί δυνατή η άρση των 
όποιων εμποδίων  που αλληλεπιδρούν με τη φύση της αναπηρίας 
τους. Περαιτέρω, για σκοπούς  ισότιμης μεταχείρισης, 
ενδεχομένως να ήταν, όπως επισημάνθηκε, χρήσιμη και η 
διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης του εξεταστικού τους 
δοκιμίου, δηλαδή των απαντήσεων τους, για να αντισταθμίζεται 

                                                           
94 Α/Π 650/2020 ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2020 
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η μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται έναντι των 
υπόλοιπων ανθυποψηφίων τους.  
 
Ενόψει της ανάγκης για παροχή, τόσο στις παραπονούμενες, 
όσο και σε άλλα άτομα με ακουστική ή και άλλη αναπηρία, ίσων 
ευκαιριών επαγγελματικής προόδου και ανέλιξης, θα πρέπει, 
όπως σημειώθηκε στην Έκθεση, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
και Προσωπικού να λάβει εξατομικευμένα μέτρα εύλογων 
προσαρμογών συμπεριλαμβανομένου της διαφοροποίησης 
δοκιμίου, ώστε να πραγματοποιείται με το τρόπο αυτό η άρση 
των εμποδίων και να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση.   
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, έγινε εισήγηση όπως το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού εξέταζε έγκαιρα την πιο 
πάνω σύσταση για παροχή εύλογων προσαρμογών, σε συνεννόηση 
και συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων 
με ακουστική αναπηρία, καθώς και με την Κυπριακή 
Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ανάπηρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.), ούτως ώστε 
στις εξετάσεις τον Νοέμβριο του 2020, τα άτομα με ακουστική 
αναπηρία να είχαν την ευκαιρία διεκδίκησης  πιθανότητας 
επιτυχίας, σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους. 
 
 

 
Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 

 
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού προέβη στις 
αναγκαίες ενέργειες για την παροχή στους παραπονούμενους 
των προτεινόμενων εύλογων προσαρμογών κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης, στη βάση των εισηγήσεων που περιλαμβάνονταν 
στην Έκθεση. 
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  Παρεμβάσεις  
 
 

 Παρέμβαση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με τα 
ζητήματα που προέκυψαν από το Πρωτόκολλο που 
εφαρμόστηκε στα κρατικά μαιευτήρια για χωρισμό μητέρας 
και βρέφους, σε περίπτωση που η μητέρα ήταν θετική σε 
Covid-19 (ΑΙΜ 18.3.02/4)  

 
 
Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία μετά από επιστολή των 
οργανώσεων  (α) Birth Forward, (β) Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Μητρικού Θηλασμού Δώρο Ζωής, (γ) Κυπριακός Σύνδεσμος 
Οικογενειακού Προγραμματισμού και (δ) Μεσογειακό Ινστιτούτο 
Μελετών Φύλου, οι οποίες υποστήριξαν ότι ο χωρισμός αυτός 
μπορεί να επηρεάσει άμεσα τόσο την εδραίωση της γαλουχίας, 
όσο και τον δεσμό μητέρας-βρέφους,  και άρα την υγεία του 
βρέφους μακροπρόθεσμα, καθώς και την ψυχική και σωματική 
υγεία της μητέρας. 
 
Στην παρέμβαση της, η Επίτροπος ανέφερε ότι οι συναφείς με 
το ζήτημα θέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) 
περιλαμβάνονται σε επιστημονική ανακοίνωση του Οργανισμού, 
ημερ. 23 Ιουνίου 2020. Βασική σύσταση του Π.Ο.Υ. ήταν όπως 
οι μητέρες, πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid 19, 
ενθαρρύνονται να ξεκινούν ή να συνεχίζουν τον θηλασμό και 
τους επιτρέπεται να παραμένουν μαζί με το βρέφος τους, κατά 
τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας, και να εφαρμόζουν 
επαφή δέρμα με δέρμα με το βρέφος, ιδίως αμέσως μετά το 
τοκετό και κατά τη διάρκεια της εδραίωσης του θηλασμού.  
 
Η Επίτροπος στη βάση των πιο πάνω Συστάσεων εισηγήθηκε  ότι 
οι συστάσεις του Π.Ο.Υ. θα  πρέπει να ακολουθηθούν από τα 
κρατικά μαιευτήρια, κατά τρόπο με τον οποίο οι νέες μητέρες 
να λαμβάνουν σχετική ενημέρωση από τους ειδικούς σε σχέση 
με όλα τα δεδομένα και τους πιθανούς κινδύνους και να 
μπορούν να εκφράσουν την επιθυμία τους, αναφορικά με το εάν 
ή όχι θα αρχίσουν ή/και θα συνεχίσουν την επαφή με το βρέφος 
και τον θηλασμό. 
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 Παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως προς το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για τροποποίηση του 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, στον οποίο 
περιλαμβάνεται ο Πειθαρχικός Κώδικας και η διαδικασία 
εκδίκασης των πειθαρχικών παραπτωμάτων των δημοσίων 
υπαλλήλων, όσο και των Πειθαρχικών Κανονισμών για το 
Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, προκειμένου να 
καθοριστεί η «σεξουαλική παρενόχληση ή/και παρενόχληση 
λόγω φύλου» ως διακριτό πειθαρχικό αδίκημα στον χώρο 
της Δημόσιας Υπηρεσίας, για το λόγο ότι  η σεξουαλική 
παρενόχληση αναγνωρίζεται, ως μία μορφή βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και η πιο ακραία αλλά και 
επίμονη μορφή έμφυλης διάκρισης95  

 
 
Η Επίτροπος επεσήμανε ότι η σεξουαλική βία και παρενόχληση 
αντίκεινται στην αρχή της ισότητας των φύλων και της ίσης 
μεταχείρισης και, συνεπώς, απαγορεύονται στην απασχόληση, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και τις προαγωγές. Τόνισε 
παράλληλα, ότι η σεξουαλική βία και η παρενόχληση στον χώρο 
εργασίας αποτελεί θέμα υγείας και ασφάλειας και ότι, ως 
τέτοιο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να προλαμβάνεται. 
 
Το συναφές με αυτό το θέμα δίκαιο της Ε.Ε. έχει ενσωματωθεί 
στην κυπριακή νομοθεσία με τον Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης 
Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση (Ν. 205(Ι)/2002), ο οποίος και περιέχει και 
αναλυτικές ρυθμίσεις για την πρόληψη περιστατικών 
σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και για τον χειρισμό τέτοιων 
καταγγελιών. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου, οποιαδήποτε 
πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης, παρενόχλησης ή άλλης άμεσης 
ή έμμεσης δυσμενής μεταχείρισης λόγω απόκρουσης σεξουαλικής 
παρενόχλησης ή παρενόχλησης ή λόγω υποβολής καταγγελίας για 
σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση, η οποία εμπίπτει στις 
πρόνοιες του Ν. 205(Ι)/2002, συνιστά ποινικό αδίκημα. 

                                                           
95 ΑΥΤ. 15/2020 
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Ταυτόχρονα, το εδάφιο 4 άρθρου 12 του Νόμου θεσπίζει την 
υποχρέωση κάθε εργοδότη, περιλαμβανομένης και της Δημόσιας 
Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, να λαμβάνει άμεσα, κάθε 
πρόσφορο μέτρο για να αποτρέπει οποιαδήποτε πράξη, είτε 
μεμονωμένη είτε επαναλαμβανόμενη, η οποία συνιστά 
παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση ή άμεση ή έμμεση 
δυσμενή μεταχείριση λόγω απόκρουσης, με οποιοδήποτε τρόπο, 
παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης ή λόγω υποβολής 
καταγγελίας για παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση.  
 
Δυνάμει της θεσπισμένης αυτής υποχρέωσης, το 2018 
υιοθετήθηκε ο «Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την 
Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής 
Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, ο οποίος  αφορά όλους 
τους/τις εργαζόμενους/ες στη δημόσια υπηρεσία 
περιλαμβανομένων των μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων, των 
εργοδοτουμένων ορισμένου και αορίστου χρόνου, των 
ωρομίσθιων και εργαζόμενων με συμβόλαια/συμβάσεις και 
αποσκοπεί στην ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις 
υποχρεώσεις ή τα δικαιώματά τους, στην ενθάρρυνση υποβολής 
καταγγελιών, στην παροχή άμεσης προστασίας στα θύματα και 
στην ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση των καταγγελιών.  
 
Ωστόσο, η Επίτροπος υπογράμμισε ότι ελάχιστες είναι οι 
περιπτώσεις στη Δημόσια Υπηρεσία όπου η σεξουαλική 
παρενόχληση εξετάζεται και αντιμετωπίζεται ως πειθαρχικό 
αδίκημα. Κατά την Επίτροπο,  το γεγονός αυτό ενδέχεται  να 
οφείλεται στο ότι οι έννοιες της σεξουαλικής παρενόχλησης 
και της παρενόχλησης λόγω φύλου είναι σχετικά νέες, με 
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι/ες στη Δημόσια Υπηρεσία, είτε ως 
θύματα τέτοιων συμπεριφορών, είτε ως προϊστάμενοι/νες που 
θα είχαν την ευθύνη διερεύνησής τους, δεν αναγνωρίζουν τα 
διακριτά χαρακτηριστικά τέτοιων συμπεριφορών και, επομένως, 
δεν καταγγέλλουν ή δεν τις χειρίζονται, αντίστοιχα, στη βάση 
των χαρακτηριστικών αυτών. Είναι, δε, πιθανόν να τις 
εντάσσουν, εφόσον τις εξετάζουν, είτε στο πειθαρχικό 
παράπτωμα της απρεπούς συμπεριφοράς, είτε ως παράπτωμα που 
ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. 
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Σε κάθε, ωστόσο, περίπτωση, η Επίτροπος υπέβαλε πρόταση προς 
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, όπως η 
σεξουαλική παρενόχληση, εξαιτίας ακριβώς του χαρακτήρα της 
ως μορφή έμφυλης βίας, έμφυλης διάκρισης και παραβίασης 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και λόγω των εγγενών δυσκολιών 
που υπάρχουν στη διερεύνηση και τεκμηρίωσή της, να τυγχάνει 
αυτόνομου και διαφοροποιημένου χειρισμού ως σεξουαλική 
παρενόχληση και μόνον. Το ζήτημα της τροποποίησης των 
συναφών προνοιών του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, υπό το 
φως των εισηγήσεων της Επιτρόπου, είναι υπό εξέταση.  
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  Διαμεσολαβητική Δράση  
 
 
Στη βάση των θεσμικών  δυνατοτήτων, η Επίτροπος Διοικήσεως, 
έδωσε και κατά το έτος 2020 έμφαση στη διαμεσολαβητική 
δραστηριότητα. Οι διαμεσολαβήσεις έγιναν σε περιπτώσεις που 
διαπιστώθηκε, εκ πρώτης όψεως, βασιμότητα της καταγγελίας, 
οι δε – γραπτές ή/και προφορικές - παρεμβάσεις του Φορέα  
προς τις εμπλεκόμενες δημόσιες Αρχές είχαν ως αποτέλεσμα τη 
διευθέτηση εκκρεμοτήτων ή/και την ικανοποίηση συγκεκριμένων 
αιτημάτων των καταγγελλόντων/ουσών. Πρόσθετα, στη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνονται και δράσεις που 
συνιστούν ενημέρωση των αρμοδίων αρχών σχετικά με τις 
αρμοδιότητες του Φορέα ισότητας φύλου.    
 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε 
διαμεσολάβηση/παρέμβαση του Φορέα  με θετική κατάληξη, είναι 
οι ακόλουθες: 
 
 

 Α/Π 2246/2019, αναφορικά με την απόφαση του ΓΕΕΦ να 
τερματίσει διευκολύνσεις σε πατέρα τριών παιδιών, των 
οποίων η φύλαξη και φροντίδα του ανατέθηκε, βάσει 
απόφασης του Οικογενειακού Δικαστηρίου, το 2010.  
 
 

Κατά τον δεδομένο χρόνο, και τα τρία παιδιά  ήταν ανήλικα 
και κάτω των 14 ετών, με αποτέλεσμα το ΓΕΕΦ (α) να απαλλάξει 
τον παραπονούμενο από την υποχρέωση εκτέλεσης 24ωρης 
υπηρεσίας, και (β) να του χορηγήσει απαλλαγή καθημερινά η 
ώρα 14:30 κατά τις ημέρες που είτε εφαρμόζονται μέτρα 
επιφυλακής, είτε διενεργούνται στρατιωτικές ασκήσεις. Τον 
Οκτώβριο του 2018, η Μόνιμη Επιτροπή Επίλυσης Εξειδικευμένων 
Προβλημάτων του ΓΕΕΦ έλαβε απόφαση για τερματισμό της 
παροχής των πιο πάνω διευκολύνσεων, με την αιτιολογία ότι 
τα παιδιά είναι πλέον άνω των 14 ετών. 

 
Η Επίτροπος στα πλαίσια της παρέμβασής της, έθεσε το ζήτημα 
υπόψη του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας, αναφέροντας 
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ότι, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε εθνικό 
επίπεδο, η προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων, μέσω και 
της ενίσχυσης του γονικού ρόλου του πατέρα, αποτελεί 
διακηρυγμένο στόχο και προτεραιότητα. Ανάμεσα, δε, στα μέτρα 
που προκρίνονται για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η 
ενίσχυση του δικαιώματος όλων των γονέων, που έχουν την 
ευθύνη φροντίδας ανήλικων παιδιών, να ζητούν ευέλικτες 
ρυθμίσεις και ωράρια εργασίας. Το δικαίωμα αυτό έχει, 
μάλιστα, συμπεριληφθεί στην Οδηγία 2019/1158 της 20ής 
Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές.   

 
Επιπρόσθετα, η Επίτροπος επεσήμανε ως θετικό γεγονός το ότι 
η Εθνική Φρουρά παρέχει στα μέλη του προσωπικού της 
διευκολύνσεις, ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς, τόσο στα 
επαγγελματικά τους καθήκοντα, όσο και στις ευθύνες τους ως 
γονείς, καθώς και το ότι οι διευκολύνσεις αυτές παρέχονταν 
και στον παραπονούμενο για χρονική περίοδο οχτώ ετών.  

 
Η Επίτροπος,  ωστόσο,  υπογράμμισε ότι η παροχή αυτών των 
διευκολύνσεων, παρόλο που θα πρέπει να στηρίζεται σε σαφή 
και αντικειμενικά κριτήρια, εντούτοις, δεν θα πρέπει να 
αποκλείει τη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου 
να παρατείνει ή να διευρύνει τις διευκολύνσεις, στη βάση 
εύλογων και εξατομικευμένων περιστάσεων, όπως ήταν η 
περίπτωση του παραπονούμενου, ακόμα και πέραν του 
προβλεπόμενου στη Διαταγή της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΕΦ 
ηλικιακού ορίου. Και τούτο, επειδή με βάση τη Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως «παιδί» θεωρείται κάθε άτομο 
κάτω των 18 ετών. Η Επίτροπος, αφού υπογράμμισε ότι σε όλες 
τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά πρέπει πρωτίστως να 
λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού και ότι τα κράτη 
οφείλουν να παρέχουν κατάλληλη βοήθεια στους γονείς κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την ανατροφή του 
παιδιού, μέσω και της παροχής διευκολύνσεων για τη φροντίδα, 
εισηγήθηκε την επανεξέταση της απόφασης του ΓΕΕΦ, καθώς όταν 
συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, στις οποίες δεν μπορεί να 
εξυπηρετηθεί με άλλο τρόπο το συμφέρον του παιδιού, θα 
πρέπει οι διευκολύνσεις αυτές να παρέχονται μέχρι και την 
ενηλικίωση.  
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Στη βάση της πιο πάνω εισήγησης, το ΓΕΕΦ αποφάσισε την 
απαλλαγή από την υποχρέωση εκτέλεσης υπηρεσιών μέχρι την 
ενηλικίωση της θυγατέρας του, την εκτέλεση  μίας 24ωρης 
υπηρεσίας μηνιαίως για ένα έτος (μέχρι τον Οκτώβριο του 
2021), κατά την ημέρα που το παιδί θα βρίσκεται, βάσει 
διατάγματος του Οικογενειακού δικαστηρίου, υπό τη φροντίδα 
της μητέρας του. Επιπλέον, εγκρίθηκε όπως παρέχονται 
διευκολύνσεις όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, σε 
σχέση με υποχρεώσεις της Μονάδας του, στις οποίες απαιτείται 
η παρουσία σας πέραν του πρωινού ωραρίου. 

 
Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο της Διαταγής Διαρκούς Ισχύος, η 
οποία διέπει την παροχή διευκολύνσεων στα μέλη του Στρατού 
που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες δυσκολιών, 
τροποποιήθηκε κατά τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή 
αιτήματος για παραχώρηση διευκολύνσεων από μέλη του Στρατού, 
των οποίων τα τέκνα έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 14 ετών, 
εφόσον συντρέχουν ιδιάζουσες περιπτώσεις. 
 
 

 Ανάρτηση υλικού σεξιστικού περιεχομένου στην δημόσια 
υπηρεσία 

 
 
Άμεση ήταν η παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από καταγγελίες που 
δέχτηκε για ανάρτηση υλικού σεξιστικού περιεχομένου στην 
δημόσια υπηρεσία. Η Επίτροπος Διοικήσεως  με σύσταση της 
αναφέρει ότι πρέπει να αφαιρεθούν άμεσα από τα γραφεία των 
δημοσίων υπαλλήλων αφίσες, εικόνες, γελοιογραφίες ή 
ημερολόγια με γυμνές γυναίκες ή λεζάντες με υποτιμητικά 
σχόλια για τις γυναίκες. 
 
Η Επίτροπος υπογράμμισε  ότι η ανάρτηση τέτοιου είδους 
σεξιστικού υλικού σε χώρους της δημόσιας υπηρεσίας είναι 
καταδικαστέα, καθώς αναπαράγει σεξιστικά στερεότυπα, 
συντηρεί τους ρόλους κλισέ των δύο φύλων και παρουσιάζει το 
γυναικείο σώμα κατά τρόπο υποτιμητικό και αναξιοπρεπή, 
διαιωνίζοντας ιδέες που κατατείνουν στην προσβολή και 
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κατωτεροποίηση των γυναικών με τρόπο απόλυτα γενικευμένο, 
ανοίγοντας έτσι το δρόμο στην ανισότητα και τη βία.  
 

 
 
Μετά την αποφασιστική παρέμβαση της Επιτρόπου, η Διευθύντρια 
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού εξέδωσε 
εγκύκλιο στην οποία καλεί τους τμηματάρχες να επιληφθούν 
του θέματος προκειμένου να υπάρξει άμεση απομάκρυνση υλικού 
που θεωρείται σεξιστικό.  
 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

214 

 
 Υιοθέτηση από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) 

μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης πολιτικής για την 
αποτροπή και τη διαχείριση της παρενόχλησης, στη βάση 
οποιουδήποτε λόγου, στον εργασιακό χώρο και την 
προώθηση των αρχών της ισότητας και του σεβασμού της 
αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων κάθε προσώπου (Α.Ι.Μ. 
5.7.02.4)  

 
 
Η Επίτροπος, αφού συνεχάρη το ΑΠΚΥ για την απόφασή του να 
αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές 
εσωτερικής εξέτασης καταγγελιών και διαχείρισης ζητημάτων 
bullying, mobbing, σεξιστικών, μειωτικών, ρατσιστικών ή και 
άλλων συμπεριφορών που συνιστούν δυσμενή διάκριση, 
επεσήμανε ότι για την επιτυχία του εγχειρήματος θα πρέπει 
να υιοθετηθούν συγκεκριμένες αρχές που συνοψίζονται στα 
ακόλουθα:  
 

 Οποιαδήποτε προσπάθεια για πρόληψη και καταπολέμηση 
της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας θα πρέπει να 
ξεκινά από την πλήρη και δυναμική ενημέρωση των 
εργαζομένων αναφορικά με τις έννοιες των διακρίσεων, 
της ίσης μεταχείρισης και της παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας, τη νομική βάση στην οποία θεμελιώνεται η 
προστασία των εργαζομένων από παρενοχλητικές 
συμπεριφορές και τις διαδικασίες που μπορούν να 
ακολουθούν σε περίπτωση που θέλουν να καταγγείλουν 
σχετικά περιστατικά. 

 
 Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δηλώνεται η πρόθεση του 

Οργανισμού για διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος και η προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των διοικούντων τον Οργανισμό και 
των εργαζομένων.  

 
 Ειδικότερα, θα πρέπει να δηλώνεται κατηγορηματικά ότι 

θα παρέχεται άμεση προστασία στον/στην κάθε 
εργαζόμενο/η που θεωρεί ότι υφίσταται σεξουαλική 
παρενόχληση ή παρενόχληση ή έχει υποστεί  παρενόχληση 
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ή σεξουαλική παρενόχληση, η οποία θα περιλαμβάνει και 
προστασία από πιθανές εκδικητικές ενέργειες εναντίον 
του/της, λόγω απόκρουσης ή υποβολής καταγγελίας για  
παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση. Με αυτό τον 
τρόπο θα ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι/ες να 
καταγγέλλουν τα περιστατικά τα οποία βιώνουν. 

 
 Αυτό που, ειδικότερα, συνίσταται στους διάφορους 

Οργανισμούς είναι η σύσταση «Επιτροπής Ισότητας», στην 
οποία θα συμμετέχουν τρείς τουλάχιστον εργαζόμενοι και 
των δυο φύλων, ένας/μια εκ των οποίων να είναι 
ιεραρχικά ανώτερος/η εργαζόμενος/η, για την υποβολή 
εισηγήσεων στην κάθε αρμόδια αρχή για μέτρα που μπορεί 
να κρίνεται ότι χρειάζονται για τη βελτίωση, τη 
διοργάνωση των υπό αναφορά προγραμμάτων, την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα, την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας τους και την ποιοτική 
αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος και των 
σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. Στην Επιτροπή αυτή 
μπορούν και να ανατεθούν καθήκοντα διερεύνησης των 
καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση. Είναι, δε, 
σημαντικό να θεσπιστούν εσωτερικοί κανονισμοί 
αναφορικά με τη σύνθεση, τη θητεία και τη λειτουργία 
της κάθε Επιτροπής Ισότητας. 

 
 Σε περίπτωση που στον Οργανισμό διορίζεται Ombudsman, 

ενδεχομένως οι πιο πάνω αρμοδιότητες να ασκούνται από 
το πρόσωπο που διορίζεται σε αυτή τη θέση. 

 
 Όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης των καταγγελιών 

που λαμβάνονται, βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται 
από την Επιτροπή ή το πρόσωπο που λαμβάνει την 
καταγγελία είναι οι αρχές της εχεμύθειας, της 
αντικειμενικότητας και του σεβασμού. Ο κανόνας αυτός 
ισχύει είτε η καταγγελία υποβάλλεται προφορικών, είτε 
γραπτώς.  

 
 Θεμελιώδης κανόνας που πρέπει, επίσης, να ακολουθείται 

είναι η παροχή στήριξης προς τον/την εργαζόμενο/η και 
της αναγκαίας υπό τις περιστάσεις συνδρομής για να 
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ανταπεξέλθει στις συνέπειες που ενδεχομένως ήδη υπέστη 
ή υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
θυματοποιείται είτε το πρόσωπο που καταγγέλλει είτε 
τυχόν μάρτυρες.  

 
 Οι διαδικασίες διερεύνησης περιστατικών παρενόχλησης 

διακρίνονται στην ανεπίσημη διαδικασία και στην 
επίσημη. Σημειώνεται ότι η ανεπίσημη διαδικασία μπορεί 
οποτεδήποτε να μετατραπεί σε επίσημη αν αυτή είναι η 
επιθυμία του/της καταγγέλλοντα/ουσας.  

 
 Η ανεπίσημη διαδικασία στοχεύει να αντιμετωπίσει 

αμέσως την παρενόχληση, προτού εξελιχθεί περαιτέρω, 
και παράγει αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα. Πρόκειται για διαδικασία κατάλληλη κυρίως 
όταν τα περιστατικά που συνιστούν την παρενόχληση 
είναι λιγότερο σοβαρής φύσης και ο/η καταγγέλλων/ουσα 
προσδοκεί ότι είναι δυνατό να παύσει η παρενόχληση ή 
η σεξουαλική παρενόχληση χωρίς να χρειαστεί να 
ακολουθήσει την επίσημη διαδικασία και πως θα είναι 
δυνατή με αυτό τον τρόπο η αποκατάσταση της θετικής 
εργασιακής σχέσης μεταξύ του προσώπου που καταγγέλλει 
και του προσώπου που καταγγέλλεται.  

 
 Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία υποβάλλεται γραπτώς 

και ακολούθως, εντός τριών ημερών, ο/η 
καταγγελλόμενος/η ενημερώνεται από τον Οργανισμό και 
καλείται να υποβάλει τα σχόλια του/της, εντός των 
αμέσως επόμενων 3 ημερών. Εάν απαιτείται και χωρίς 
στιγματισμό των εμπλεκομένων, αποφεύγεται η μεταξύ 
τους επαγγελματική συνεργασία ή/και απομακρύνονται εάν 
βρίσκονται σε κοντινά γραφεία ή στον ίδιο όροφο. Αν 
ο/η καταγγελλόμενος/η παραδεχθεί προφορικά ή γραπτά 
την καταγγελία μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, καλείται 
από την αρμόδια αρχή να απολογηθεί αμέσως στο θύμα και 
ακολούθως η ανεπίσημη διαδικασία τερματίζεται. 

 
 Αν ο/η καταγγελλόμενος/η δεν παραδεχθεί την καταγγελία 

μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν παραλείψει να 
απαντήσει αν παραδέχεται ή όχι την καταγγελία, η 
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αρμόδια αρχή ενημερώνει, με την πάροδο της προθεσμίας, 
τον/την καταγγέλλοντα/ουσα και για το δικαίωμα του/της 
να υποβάλει επίσημη καταγγελία.  

 
 Για την έναρξη της επίσημης διαδικασίας εξέτασης 

καταγγελίας και πάλι η γραπτή υποβολή παραπόνου από 
το πρόσωπο που καταγγέλλει, ενώ η  εξέταση της 
καταγγελίας γίνεται δυνάμει της διαδικασίας που 
προβλέπουν οι Νόμοι και οι Κανονισμοί για πειθαρχικά 
αδικήματα.  

 
 Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση, παρενόχληση ή 

σεξουαλική παρενόχληση δύναται να καταγγελθεί στην 
Αστυνομία, αναφορικά με ενδεχόμενη διάπραξη ποινικού 
αδικήματος, ή και στην Επίτροπο Διοικήσεως και 
Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα 
διερευνήσει το περιστατικό υπό το πρίσμα των 
αρμοδιοτήτων της ως Φορέας Ισότητας.  
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  Ενέργειες  για  Ευαισθητοποίηση  και Ενημέρωση 
 
Το 2020,  λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν  για 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ανεστάλησαν όλες οι δράσεις 
του Γραφείου που  βρίσκονταν σε εξέλιξη και αφορούσαν στην 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση προσώπων γύρω από τα θέματα 
της έμφυλης ισότητας, όπως:  
 

 η  πραγματοποίηση σειράς δράσεων σε συνεργασία με την 
ΚΟΓΕΕ  για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τη Χάρτα 
των Δικαιωμάτων των Κοριτσιών, αρχίζοντας από το χώρο 
της εκπαίδευσης,  
 

 η πραγματοποίηση σειράς σεμιναρίων σε συνεργασία με 
την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, για 
εκπαίδευση δημόσιων λειτουργών για τα θέματα 
εκφοβισμού στο χώρο εργασίας (bullying - εκφοβισμός, 
mobbing, stalking -παρενοχλητική παρακολούθηση και 
σεξουαλική παρενόχληση), 
  

 η πραγματοποίηση σειράς εργαστηρίων σε συνεργασία με 
την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και την 
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και 
Επαγγελματική Εκπαίδευση με θέμα «Κώδικας Πρακτικής 
για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και 
Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία, στη δημόσια 
υπηρεσία», 
 

 η πραγματοποίηση σεμιναρίων, σε συνεργασία με τη 
Σύμβουλο του Υπουργού Εξωτερικών για τα θέματα φύλου,  
σε υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών για 
το θέμα της Ένταξης της Διάστασης του φύλου (Gender 
Mainstreaming)  σε όλες τις πολιτικές που προωθούνται 
από το Υπουργείο Εξωτερικών.  
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        Υπογραφή  Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας  μεταξύ  της 
    Επιτρόπου και της Accept - LGBTI Cyprus 
 
 
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου είχαν συνάντηση με 
την Accept - LGBTI Cyprus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2020 και κατά 
τη διάρκεια της οποίας υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
μεταξύ της Επιτρόπου και της Accept - LGBTI Cyprus, στα 
πλαίσια του προγράμματος voiceit, για ενδυνάμωση της φωνής 
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην πολιτική. 
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        Σεμινάρια / Εκπαιδεύσεις  
 

 Λειτουργός  του Γραφείου συμμετείχε διαδικτυακά στις 
20-22 Ιουλίου 2020 σε διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε 
ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη, με θέμα: «20th Conference of the Alliance 
against Trafficking in Persons».  

 
 Λειτουργός  του Γραφείου προέβη σε παρουσίαση σε 

στελέχη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων 
της Αστυνομίας (ΓΚΕΠΑ) με θέμα: Αρμοδιότητες Επ.Δ.Α.Δ. 
– Κρατική Υποχρέωση Σεβασμού των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων – Παρεμβάσεις του Επιτρόπου Διοικήσεως για 
την Καταπολέμηση του φαινομένου. Η παρουσίαση 
πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ήταν στα 
πλαίσια προγράμματος εκπαίδευσης των στελεχών του 
ΓΚΕΠΑ με θέμα: «Εμπορία Προσώπων: Αναγνώριση Θυμάτων 
και Χειρισμός Υποθέσεων». 

 
 Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργός του συμμετείχε σε 

Online focus group σχετικά με ζητήματα αποδοχής της 
διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας στον δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, μετά από πρόσκληση από το Κέντρο 
Κοινωνικής Καινοτομίας. 

 
 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 21 Σεπτεμβρίου 

2020 σε Εργαστήρι Πληροφόρησης που διοργάνωσε η 
«Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου», στα πλαίσια Προγράμματος που 
χρηματοδοτείται από την Ε.Ε, με τίτλο «Voiceit - 
Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην 
πολιτική».  
 

 Στις 8 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε  στο ολοήμερο συνέδριο, με τίτλο  "Ensuring 
social-inclusive access to digital health resources 
for pregnant couples and new-parents” (Baby Buddy 
Stakeholder Workshop) που διοργανώθηκε από την ΜΚΟ 
Birth Forward.  
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η. Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, 
Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης 
ή Τιμωρίας 

 
 

  Εισαγωγή 
 
 
Το δικαίωμα  ενός ατόμου να μην υπόκειται σε βασανιστήρια 
και σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, ως 
αναπαλλοτρίωτο χαρακτηριστικό εκάστου ανθρώπου και η 
απόλυτη απαγόρευση τέτοιου είδους μεταχείρισης ή 
συμπεριφορών, συνιστούν εκ των ων ουκ άνευ στοιχείων που 
συνθέτουν μια δημοκρατική κοινωνία.  
 
Τα δε βασανιστήρια συνιστούν, βάσει του διεθνούς δικαίου, 
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που απαγορεύεται απόλυτα και 
δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να δικαιολογηθεί.  
 
Με την έλευση της πανδημίας του ιού COVID-19 από τους 
πρώτους μήνες του 2020, οι δράσεις μας ως Εθνικός Μηχανισμός 
Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ΝΡΜ) επικεντρώθηκαν στη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων που στερούνται ή 
πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας τους.  
 
Για το λόγο αυτό, εντατικοποιήθηκαν οι επισκέψεις σε χώρους 
όπου διαμένουν ή φιλοξενούνται άτομα υπό περιορισμό, για 
την πρόληψη τυχόν εκπτώσεων στα δικαιώματά τους ένεκα της 
πανδημίας, για την προστασία τους από τυχόν απάνθρωπή ή 
εξευτελιστική μεταχείριση και τη διατήρηση κατάλληλων και 
αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στους χώρους αυτούς.  
 
Ενδεικτικά για τη χρονιά που πέρασε αναφέρονται οι 
επισκέψεις στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας 
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Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, οι επισκέψεις 
στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας, οι επισκέψεις στα Αστυνομικά 
Κρατητήρια Πάφου και Αραδίππου καθώς και αριθμός επισκέψεων 
στις Κεντρικές Φυλακές. Σε σχέση με τα ευρήματα και 
διαπιστώσεις κατά εν λόγω επισκέψεις (πλην αυτών στις 
Κεντρικές Φυλακές, όπου οι επισκέψεις συνεχίζονται), 
ετοιμάστηκαν σχετικές Εκθέσεις με συγκεκριμένες συστάσεις 
και εισηγήσεις προς τις αρμόδιες Αρχές, η συντριπτική 
πλειονότητα των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί. 
 
Το 2020 σηματοδοτήθηκε επίσης και από την τροποποίηση του 
Νόμου. Συγκεκριμένα, κατόπιν πρωτοβουλίας και προσπαθειών 
της Επιτρόπου για ευθυγράμμιση με τις εισηγήσεις της 
Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (CPT), η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Ν. 
3(ΙΙΙ)/2020 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 2(ΙΙΙ)/2009 και 
ο Επίτροπος δύναται πλέον να διεξάγει επισκέψεις ελεύθερα, 
ανεμπόδιστα και απροειδοποίητα σε οποιοδήποτε τόπο ή τόπους 
κράτησης της δικής του επιλογής. 
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  Κυριότερες Δράσεις του Μηχανισμού το έτος 2020 
 
 

 Στις 14 Φεβρουαρίου διενεργήθηκε επίσκεψη στον Αστυνομικό 
Σταθμό Αραδίππου. 

 
 Στις 25 Φεβρουαρίου διενεργήθηκε επίσκεψη στο Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Αθαλάσσας.  
 
 Στις 26 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 

χώρο προσωρινής κράτησης στο Διεθνές Αερολιμένα Λάρνακας     
 
 Παρέμβαση Επιτρόπου, ημερ. 26 Μαρτίου 2020, αναφορικά με 

τη λήψη μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του ιού Covid-19, 
σε χώρους όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας τους ή 
τελούν υπό περιορισμό. 

 
 Στις 9 Απριλίου 2020, διενεργήθηκε επίσκεψη στο Προσωρινό 

Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην 
Κοκκινοτριμιθιά. 

 
 23 Απριλίου 2020 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στο 

διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος για την 
Προληψη των Βασανιστηριων (Association for the Prevention 
of Torture - APT), με θέμα «Monitoring places of 
detention and Do no Harm Principle: from theory to 
practice».  

 
 Στις 20 Μαΐου, 27 Μαΐου και 3 Ιουνίου 2020 Λειτουργός του 

Γραφείου συμμετείχε στις διαδικτυακές συναντήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από το Ludwig  Boltzmann Institute of 
Human Rights, με θέμα «Monitoring Prison Violence», στα 
πλαίσια του προγράμματος για Ευρωπαϊκούς ΕΜΠΒ, “Working 
towards harmonized detention standards in the EU – the 
role of NPMs”. 

 
 Στις 17 Ιουνίου 2020  Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε 

στη 41η  (διαδικτυακή) συνάντηση της Υποεπιτροπής για την 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

226 

Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT), στην οποία συμμετείχαν 
αντιπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Μηχανισμών Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων  (NPM).  

 
 Τοποθέτηση Επιτρόπου, ημερ. 26 Ιουνίου 2020, με αφορμή 

τη Διεθνή Ημέρα Υποστήριξης των Θυμάτων Βασανιστηρίων.  
 
 Αυτεπάγγελτη τοποθέτηση, ημερ. 11 Αυγούστου 2020 

αναφορικά με τη λήψη μέτρων που αφορούν τις στέγες 
ηλικιωμένων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας 
του ιού COVID-19 και την μετά COVID-19 εποχή. 

 
 Την 1η Σεπτεμβρίου 2020, διενεργήθηκε επίσκεψη στα 

Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου. 
 
 Τοποθέτηση αναφορικά με την κράτηση υπό απέλαση υπηκόου 

τρίτης χώρας στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου, ημερ. 3 
Σεπτεμβρίου 2020. 

 
 Στις 15 Σεπτεμβρίου διενεργήθηκε εκ νέου επίσκεψη στο 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας.  
 
 Τοποθέτηση, ημερ. 7 Οκτωβρίου, αναφορικά με αναφορικά με 

κατακράτηση τροχοκαθίσματος ατόμου με αναπηρία από Στέγη 
Ηλικιωμένων μέχρι την εξόφληση τροφείων. 

 
 Κατά τη διμηνία Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2020, διενεργήθηκαν 

9 επισκέψεις στις Κεντρικές Φυλακές.  
 
 Στις 4 Δεκεμβρίου 2020, διενεργήθηκε εκ νέου επίσκεψη στο 

Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών 
«Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά.  
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  Σημαντικότερες Εκθέσεις και Δραστηριότητες  
 
 

 Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας  
 
 
Κατά την περίοδο Ιουλίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020, 
διενεργήθηκαν επισκέψεις στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικός 
Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων. Αφορμή για τις 
επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν από Λειτουργούς του ΕΜΠ, 
αποτέλεσαν καταγγελίες που καιρούς δέχθηκε το Γραφείο για 
τις συνθήκες φιλοξενίας στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας, αλλά και 
δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, ιδιαίτερα σε σχέση με την κτιριακές 
εγκαταστάσεις που χρονολογούνται από το 1964. 
 
Κατά τις επισκέψεις επιθεωρήθηκαν οι χώροι των θαλάμων οξέων 
περιστατικών και χρόνιων ασθενών (ανδρών και γυναικών) και 
επιθεωρήθηκαν φάκελοι ασθενών και μητρώα, ωστόσο, δεν 
διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με άτομα που φιλοξενούνται στο 
Νοσοκομείο, καθώς για το σκοπό αυτό απαιτείτο εξειδικευμένο 
προσωπικό (ψυχολόγοι, ψυχίατροι ) για τον χειρισμό και την 
ελάχιστη αξιολόγηση των ασθενών κατά τη διάρκεια των 
συνεντεύξεων.  
 
Στην Έκθεσή καταγράφηκε η αυξητική τάση στις εισαγωγές 
ασθενών στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για ψυχιατρική νοσηλεία. 
Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, καταγράφηκε αύξηση 34.6% 
και 7.7%, στις εισδοχές ανδρών και γυναικών, αντίστοιχα, σε 
σύγκριση με το έτος 2018, ενώ οι εισαγωγές ανέρχονται πλέον 
σε πέραν των δύο ατόμων την ημέρα, κατά μέσο όρο.  
 
Οι εγκαταστάσεις στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας στις οποίες 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, διαπιστώθηκε ότι παρείχαν 
ικανοποιητικό χώρο ανά ασθενή, φως και αέρα, ωστόσο, η 
κατάσταση των κτηρίων φανέρωνε έντονα την παλαιότητα τους 
και όπως σημειώθηκε, η συνολική εικόνα τους εμφανώς έπρεπε 
να βελτιωθεί. Παρατηρήθηκε, μεταξύ άλλων, έλλειψη επαρκούς 
εξοπλισμού, αλλά και στοιχείων εσωτερικής διακόσμησης, η 
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οποία δημιουργούσε ένα περιβάλλον στο οποίο στερείται 
οποιωνδήποτε οπτικών ερεθισμάτων. 
 
Από την επιθεώρηση προσωπικών φακέλων των ασθενών, 
παρατηρήθηκε ότι αυτοί τηρούνταν με επιμέλεια, ενώ 
διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων 
διατηρούνταν Ειδικά Μητρώα για την χρήση περιοριστικών 
μέτρων (χημικός περιορισμός, Δωμάτιο «Ειδικής 
Παρακολούθησης»).  
 
Ειδικά για το προσωπικό και την στελέχωση του Νοσοκομείου, 
σημειώθηκε ότι, μετά την αποχώρηση του Ιατρικού 
Λειτουργού/Παθολόγου από το Νοσοκομείο, η θέση αυτή παρέμενε 
κενή γεγονός το οποίο δημιουργούσε λειτουργικά προβλήματα.  
 
Η Επίτροπος διατύπωσε τον έντονο προβληματισμό της για το 
γεγονός ότι ο Θάλαμος Οξέων Περιστατικών Γυναικών, δεν 
διαθέτει καθόλου ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο, με 
αποτέλεσμα οι ασθενείς να παραμένουν, καθ’ όλη σχεδόν τη 
διάρκεια της νοσηλείας τους, εντός του θαλάμου. Σημείωσε δε 
ότι τα διεθνή πρότυπα μεταχείρισης ατόμων που στερούνται 
της ελευθερίας τους, επιβάλλουν τουλάχιστον μια ώρα άσκησης 
σε εξωτερικό χώρο.  
 
Επίσης, η Επίτροπος ανέφερε ότι η πληροφόρηση των ασθενών, 
για το σύνολο των δικαιωμάτων τους, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την άσκηση τους. Για το λόγο αυτό, επισήμανε 
ότι το έντυπο πληροφόρησης που διέθετε το Νοσοκομείο, θα 
έπρεπε να τύχει αναθεώρησης ή επικαιροποίησης και  όπου αυτό 
είναι εφικτό, να παραχωρείται σε κάθε ασθενή κατά την 
εισαγωγή του.   
 
Ως θετική εξέλιξη σημειώθηκε η απόφαση, αλλά και η δέσμευση 
των εμπλεκόμενων φορέων για να προχωρήσει η διαδικασία 
ανέγερσης νέων κτηρίων στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας (Α Φάση), 
καθώς και την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής / 
ανακαίνισης στα υφιστάμενα κτήρια. Για το σκοπό αυτό η 
Επίτροπος εισηγήθηκε στην Έκθεση όπως οι εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση των 
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απαραίτητων εργασιών για ανακαίνιση / επισκευή των κτηριακών 
εγκαταστάσεων του ψυχιατρείου.  
 
Παράλληλα, εισηγήθηκε τη συνέχιση της συνεργασίας των 
αρμόδιων Φορέων/Υπουργείων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου 
θεραπευτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα συνάδει με τις 
διεθνείς αρχές αξιοπρεπούς μεταχείρισης και με τις 
απαιτήσεις παροχής επαρκούς φροντίδας για την υγεία των 
ψυχικά ασθενών. 
 
Σε σχέση με τα ειδικότερα ζητήματα που αναλύθηκαν στην 
Έκθεση, η Επίτροπος εισηγήθηκε τα εξής: 
 

 Στα πλαίσια των επερχόμενων βελτιωτικών έργων, η 
αρμόδια αρχή θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες 
διακόσμησης των εσωτερικών χώρων, που θα συνεισφέρουν 
θετικά στην ψυχολογία τόσο των ασθενών, όσο και του 
προσωπικού. 

 
 Εξασφάλιση του δικαιώματος καθημερινής εξωτερικής 

άσκησης των ασθενών για τουλάχιστον μία ώρα, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων όπου κρίνεται επιστημονικά, 
ότι η κατάσταση του ασθενή δεν το επιτρέπει. 

 
 Λήψη μέτρων για διαμόρφωση εξωτερικού χώρου πλησίον 

της Μονάδας Οξέων Περιστατικών Γυναικών και μέχρι την 
διαμόρφωση του, καθίσταται άμεση και αναγκαία η 
εξεύρεση προσωρινού μέτρου, ώστε να εξασφαλίζεται το 
δικαίωμα των ασθενών για υπαίθρια άσκηση τους σε 
ημερήσια βάση.  

 
 Πλήρωση, το συντομότερο δυνατόν, της θέσης ιατρικού 

λειτουργού (παθολόγου) προς αποφυγή οποιασδήποτε 
αχρείαστης ταλαιπωρίας των ασθενών του νοσοκομείου. 

 
 Συνέχιση και αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της πρακτικής 

της πλήρους καταγραφής (διατήρηση μητρώου) στις 
περιπτώσεις τοποθέτησης των ασθενών στο Δωμάτιο 
«Ειδικής Παρακολούθησης», καθώς και στις περιπτώσεις 
χρήσης σωματικού περιορισμού. 
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 Αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του εντύπου για τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις των ασθενών και παροχής 
αυτού, εάν είναι εφικτό, σε κάθε ασθενή κατά την 
εισαγωγή του στο Νοσοκομείο.   

 
 Προγραμματισμός επιπλέον εκδηλώσεων ψυχαγωγίας  και 

θεραπευτικών δράσεων που θα ανταποκρίνονται στις 
εξατομικευμένες ανάγκες των ασθενών. 

 
 Διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και διασφάλιση 

αξιοπρεπούς περιβάλλοντος εργασίας.  
 
Η Έκθεση96 υποβλήθηκε στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ως αρμόδια αρχή, στις 28 
Φεβρουαρίου 2020 και κοινοποιήθηκε για σκοπούς ενημέρωσης 
στον Υπουργό Υγείας (Αρ. Φακ. Ε.Μ.Π. 3/2020). 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Με σκοπό την ενημέρωση του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων, σε σχέση με τη συμμόρφωση στις εισηγήσεις της 
Επιτρόπου Διοικήσεως, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης των 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με σχετική επιστολή ημερ. 6 Μαΐου 
2020, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:  
 

 Έχει εγκριθεί η ανέγερση των Κλινικών Οξέων Περιστατικών 
Ανδρών και Γυναικών και της Θεραπευτικής Μονάδας 
Εξαρτημένων Ατόμων που θα περιλαμβάνονται στο νέο Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας και έχουν προωθηθεί οι διαδικασίες για 
την έναρξη της πρώτης φάσης ανέγερσης.  

 
 Στον προϋπολογισμό για το έτος 2020, περιλήφθηκε κονδύλι 

για τις ανάγκες αναβάθμισης, ενώ μέσω συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού ζητήθηκαν πρόσθετες πιστώσεις για τη 
συμπλήρωση του απαιτούμενου ποσού για την έναρξη της 
δεύτερης φάσης αναβάθμισης εντός του 2020, ως η πρώτη 
φάση ανέγερσης.  

 

                                                           
96 Ε.Μ.Π.3/2020  ημερ. 28 Φεβρουαρίου 2020 
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 Προωθήθηκε αριθμός βελτιωτικών έργων (μπογιάτισμα, 
επιδιόρθωση οροφής, ανακαίνιση χώρων υγιεινής κ.ά.) 
κάποια εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν ενώ άλλα 
δρομολογήθηκαν, για την παροχή καλύτερων συνθηκών 
διαβίωσης μέχρι την ανέγερση των νέων κτιρίων.  

 
 Καταβάλλεται προσπάθεια για δημιουργία περιφραγμένης 

αυλής στην εν Μονάδα Οξέων Περιστατικών Γυναικών, ενώ οι 
ασθενείς της Κλινικής Αποκατάστασης μπορούν, κατόπιν 
άδειας από το θεράποντα ιατρό, να εξέρχονται της Κλινικής 
και να κινούνται στον περιφραγμένο χώρο του Νοσοκομείου.  

 
 Οι υπηρεσίες του Παθολόγου που επισκεπτόταν το Νοσοκομείο 

τερματίστηκαν και πλέον οι ασθενείς δεν είχαν πρόσβαση 
σε Παθολόγο αλλά επισκέπτονταν, συνοδεία νοσηλευτικών 
λειτουργών, το Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων 
Περιστατικών και τα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας, με επακόλουθο να εκτίθενται στον 
κίνδυνο μετάδοσης ιών και να δημιουργούνται περαιτέρω 
ανάγκες στελέχωσης με νοσηλευτικό προσωπικό. Ενόψει δεν 
της έκτακτης κατάστασης για πρόληψη της εξάπλωσης του 
ιού COVID-19, το Υπουργείο Υγείας επίταξε ένα Παθολόγο 
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, αλλά επιβάλλεται η 
υιοθέτηση μιας μόνιμης λύσης. 

 
 Στους εσωτερικούς χώρους των Κλινικών τοποθετήθηκαν 

πίνακες ζωγραφικής αλλά λόγω της κατάστασης των ασθενών 
κρίθηκε αναγκαία η μετακίνηση τους για λόγους ασφάλειας 
και η μεταφορά τους σε άλλη Μονάδα του Νοσοκομείου. 
Μελετάται όμως το ενδεχόμενο δημιουργίας τοιχογραφιών 
για να προσδώσει χρώμα στις Κλινικές και να συμβάλει στη 
δημιουργία θετικού θεραπευτικού περιβάλλοντος.  

 
 Το έντυπο δικαιωμάτων του ασθενή θα επικαιροποιηθεί 

και θα μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, για να 
παραδίδεται σε όλους τους ασθενείς κατά την εισδοχή 
τους στο Νοσοκομείο. 
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 Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ενόψει της πανδημίας 
του ιού Covid-19 

 
Η επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 
2020, αποσκοπούσε, µεταξύ άλλων, στη διαπίστωση της 
κατάστασης στο Νοσοκοµείο Αθαλάσσας ενόψει της πανδηµίας, 
καθότι σχετικές καταγγελίες νοσηλευτών ψυχικής υγείας που 
υπηρετούν στο Νοσοκοµείο αφορούσαν (α) υποστελέχωση και 
απουσία Παθολόγου, (β) υπερπληρότητα θαλάµων µε επακόλουθο 
την τοποθέτηση επιπλέον κλινών σε συγκεκριµένο θάλαµο και 
χορήγηση εξιτηρίου σε ασθενείς προτού ολοκληρωθεί η θεραπεία 
τους, λόγω έλλειψης κλινών (γ) µη τήρηση υγειονοµικών 
πρωτόκολλων σε σχέση µε την πρόληψη της µετάδοσης του ιού 
COVID-19, καθότι οι νεοεισερχόµενοι ασθενείς τοποθετούνταν 
ανά δύο στο ίδιο δωµάτιο προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα 
των διαγνωστικών εξετάσεων για COVID-19, µε αποτέλεσµα να 
ελλοχεύει κίνδυνος διασποράς του ιού στην περίπτωση που ένας 
εκ των δύο ασθενών είναι εν τέλει θετικός στον ιό.  
 
Υποβλήθηκαν, στη βάση των διαπιστώσεων και των ευρηµάτων 
της επιτόπιας επίσκεψης, οι ακόλουθες εισηγήσεις:  
 

 Υπερπληθυσµός: Η παρουσία επιπρόσθετων κλινών σε 
συγκεκριµένους θαλάµους δεν συνάδει πλήρως µε τον 
απαιτούµενο χώρο για κάθε ασθενή όπως καθορίζεται στα 
διεθνή πρότυπα και ότι το  εν λόγω πρόβληµα δεν δύναται 
να αντιµετωπιστεί µε διαφορετικό τρόπο στα υφιστάµενα 
κτίρια του Νοσοκοµείου, παρά µόνο µε την ανέγερση του 
νέου κτιρίου.  

 
 Ασθενείς µε διπλές διαγνώσεις: Αποτελούν το µεγαλύτερο 

ποσοστό εισαγωγών στο Νοσοκοµείο και η επίλυση του 
θέµατος θα αντιµετωπιστεί µε την ανέγερση του νέου 
κτιρίου. Ως εκ τούτου, τονίστηκε εµφαντικά η αδήριτη 
ανάγκη της αυστηρής και χωρίς παρεκκλίσεις τήρησης των 
χρονοδιαγραµµάτων που έχουν τεθεί για την ανέγερση του 
νέου κτιρίου ή/και της επίσπευσης της έναρξης των 
εργασιών ανέγερσης.  
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 Διαθεσιµότητα Φαρµάκων: Παρότι υπάρχει το κονδύλι για 
την προµήθεια τους από φαρµακεία στον ιδιωτικό τοµέα, 
έγινε εισήγηση (α) για επανεξέταση του υφιστάµενου 
πλαίσιο εξασφάλισης τους µε συνοπτικές διαδικασίες από 
τις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, τόσο για σκοπούς 
εξοικονόµησης εργατοωρών του νοσηλευτικού Προσωπικού 
όσο και ενδεχοµένως και κόστους και (β) για  µόνιµη 
παρουσία Φαρµακοποιού στο Νοσοκοµείο και την πλήρη 
απεξάρτηση του από το Φαρµακείο του Γενικού 
Νοσοκοµείου.    

 
 Στελέχωση: Θα πρέπει να προωθηθούν το συντοµότερο οι 

ενέργειες για την ικανοποίηση των αναγκών στελέχωσης 
του Νοσοκοµείου, ήτοι, πλήρωση των κενών θέσεων 
Ψυχιάτρων και τοποθέτηση επαρκούς αριθµού από τους 
νεοπροσληφθέντες Νοσηλευτές στο Νοσοκοµείο, αγορά 
υπηρεσιών Παθολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού και 
επανεξέταση του αιτήµατος για τοποθέτηση ειδικευόµενων 
ιατρών. Η εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού για το 
Νοσοκοµείο, θα συµβάλει στην επαρκέστερη και 
ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φιλοξενούµενων/ 
νοσηλευόµενων, όπως η άµεση πρόσβαση τους σε ιατρό και 
ιατρική περίθαλψη ανά πάσα στιγµή καθώς και δυνατότητα 
συνοδείας τους για σκοπούς προαυλισµού και άσκησης 
τους σε εξωτερικό χώρο, για µια τουλάχιστον ώρα 
ηµερησίως.  

 
 Κτιριακές εγκαταστάσεις και ψυχαγωγία: Πέραν της 

ανέγερσης του νέου κτιρίου, να επανεξεταστεί το ζήτηµα 
της διακόσµησης των υφιστάµενων κτιρίων, στο πλαίσιο 
της διενεργούµενης ανακαίνισης, ενδεχοµένως µε 
τοιχογραφίες/ ζωγραφιές, να τοποθετηθούν νέα µέσα και 
παιχνίδια δραστηριοτήτων, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί 
ασφαλές, καθώς και να καταρτιστεί εκ νέου πρόγραµµα 
για την ψυχαγωγία των φιλοξενούµενων/ νοσηλευόµενων, 
τόσο εντός όσο και, όταν είναι εφικτό και το επιτρέπουν 
οι υγειονοµικές συνθήκες, και εκτός του νοσοκοµείου.   

 
 Έντυπο δικαιωµάτων ασθενή: Να  επισπευσθεί η 

επικαιροποίησή του και η µετάφραση του και σε άλλες 
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γλώσσες, πέραν της ελληνικής, ούτως ώστε να παρέχεται 
στους ασθενείς µε την είσοδο τους στο Νοσοκοµείο. 

 
Η σχετική Έκθεση97 υποβλήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, στον 
Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, 
ως η αρμόδια αρχή για τις δικές του ενέργειες και 
κοινοποιήθηκε για σκοπούς ενημέρωσης, στον Υπουργό Υγείας, 
στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τη 
Διευθύντρια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Αρ. Φακ. ΕΜΠ 3/2). 
 

 Σε σχέση με τη συμμόρφωση στις εισηγήσεις που 
περιλάμβανε η Έκθεση του Μηχανισμού, η Επίτροπος 
ενημερώθηκε από την Διευθύντρια της Διεύθυνσης των 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας τα ακόλουθα:  

 
 Σε ότι αφορά στη στελέχωση του νοσοκομείου, ο 

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ενέκρινε 
την παραχώρηση τριών επιπλέον θέσεων Ψυχιάτρων. 
Επιπλέον, έχει προωθηθεί η πρόσληψη δεκατριών επιπλέον 
θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας, καθώς 
και η ανάγκη για παρουσία Παθολόγου και επιπλέον 
ειδικευόμενων ιατρών στο νοσοκομείο Αθαλάσσας.  

 
 Στην Κλινική Εισδοχής Οξέων Περιστατικών Γυναικών, 

έχει δημιουργηθεί μικρού  μεγέθους εξωτερικός χώρος 
πλησίον της κλινικής.  

 
 Αναφορικά με την παρουσία Φαρμακοποιού στο νοσοκομείο 

Αθαλάσσας, έχει προωθηθεί σχετικό αίτημα στον ΟΚΥπΥ, 
για έγκριση και έχει εξευρεθεί χώρος που θα 
διαμορφωθεί ως φαρμακείο.  

 
 Η διαδικασία επικαιροποίησης του εντύπου για τα 

δικαιώματα των ασθενών βρίσκεται προς ολοκλήρωση κα 
ακολούθως θα προωθηθεί η μετάφρασή του και σε άλλες 
γλώσσες.    

 
 

                                                           
97 Ε.Μ.Π. 3/2 ημερ. 16/09/2020 
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 Παρέμβαση αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στα Κέντρα 
Κοκκινοτριμιθιάς και Κοφίνου98  

 
Η εν λόγω Παρέμβαση έγινε συνδυαστικά στη βάση των δύο 
αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων  
Δικαιωμάτων και ως Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων 
και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας.  
 
Για σκοπούς ελέγχου της ευθυγράμμισης των συνθηκών διαβίωσης 
όλων των διαμενόντων στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και 
Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, με 
την διαφύλαξη του πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την εφαρμογή των μέτρων που 
λήφθηκαν προς αποφυγή της εξάπλωσης του ιού COVID-19, καθώς 
και έπειτα από το διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 
8 Απριλίου 2020, για την αντιμετώπιση του υιού COVID19 
σύμφωνα με το οποίο οι διαμένοντες έχουν μόνο δικαίωμα 
εισόδου στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας η επιτόπια 
επίσκεψη στο Κέντρο κρίθηκε ως επιβεβλημένη, για έλεγχο των 
συνθηκών διαβίωσης σε γενικότερο επίπεδο, λόγω του 
περιορισμού κινήσεων των διαμενόντων στα κέντρα. 
 
Η επιτόπια επίσκεψη στο Προσωρινό Κέντρο Υποδοχής και 
Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, για 
έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης όλων των διαμενόντων, κατά 
την εφαρμογή των ληφθέντων μέτρων για αποφυγή της εξάπλωσης 
του ιού COVID-19, κατά τρόπο που να μην παραβιάζουν  τον 
πυρήνα τα ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και των  θεμελιωδών 
ελευθερίων των προσώπων που φιλοξενούνται εκεί, 
πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2020.  
 
Από την επιτόπια επίσκεψη, την γραπτή και διά ζώσης 
πληροφόρηση από τον Υπουργό Εσωτερικών και τους Υπεύθυνους 
του Κέντρου, αλλά και από τις κατ’ ιδίαν συνομιλίες  με 
διαμένοντες στο Κέντρο,  διαπιστώθηκε  ότι: 

                                                           
98 ΕΜΠ. 2/2020 
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 Το Κέντρο «Πουρνάρα» κατασκευάστηκε για χωρητικότητα  

περί τα 500 άτομα. Λόγω όμως των ιδιαίτερα αυξημένων 
μεταναστευτικών ροών, το τελευταίο διάστημα έγιναν 
ταχύτατες επεκτάσεις και σήμερα μπορούν να 
φιλοξενηθούν μέχρι και 1000 άτομα. Η χωρητικότητα  του 
Κέντρου στη Κοφίνου ήταν 400 κλίνες και με βάση τις 
επεκτάσεις που προωθούνται περαιτέρω  θα ανέλθει στις 
600 κλίνες.  

 

 Στο Κέντρο φιλοξενούνταν 567 άτομα, με πληρότητα του 
χώρου περίπου στο μισό, περιλαμβανομένων των 51 ατόμων 
που είχαν μεταφερθεί από ξενοδοχειακές μονάδες. Από 
αυτά τα άτομα (τα οποία μεταφέρθηκαν από τις 
ξενοδοχειακές μονάδες), 8 πρόσωπα διαφάνηκε πως ανήκαν 
σε ευάλωτες ομάδες, και μετακινήθηκαν άμεσα, με 
εξαίρεση ενός εξ αυτών που, λόγω της ιδιάζουσας 
επικινδυνότητας του βρίσκεται  ξεχωριστά. 
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 Τα άτομα που  ήταν εμφανώς ανήλικα απομακρύνθηκαν 
αμέσως ενώ εξακολουθούσαν να υπάρχουν κατ’ ισχυρισμό 
ανήλικοι που εμφανώς φαίνονταν ενήλικες γι’ αυτό και 
εξακολουθούσαν να παραμένουν στο «Κέντρο». 

 

 Η αξιολόγησης της ηλικίας γινόταν κατά την διάρκεια 
της συνέντευξης οι οποίες λόγω των μέτρων αναστάληκαν 
προσωρινά. 

 

 Γινόταν προσπάθεια ολοκλήρωσης της διαμόρφωσης του 
χώρου με προστατευτικά καλύμματα, στον οποίο θα 
γίνονταν οι συνεντεύξεις, έτσι ώστε να προστατεύεται 
η υγεία των διαμενόντων αλλά και του προσωπικού. 

 

 Επειδή σε ορισμένο σημείο του Κέντρου, το οποίο 
προέκυψε από την πρόσφατη επέκταση του, δεν είχαν 
ολοκληρωθεί οι κατασκευαστικές του εργασίες γύρω από 
ορισμένα αντίσκηνα δημιουργήθηκε λάσπη εξαιτίας 
συσσωρευμένου νερού λόγω βροχόπτωσης.  

 

 Η λάσπη που είχαμε παρατηρήσει μας αναφέρθηκε ότι 
προέκυψε από την βροχή που έπεσε το προηγούμενο βράδυ, 
γεγονός το οποίο καθιστά δύσκολη την διαμονή των 
διαμενόντων που επηρεάζονται άμεσα.  

 

 Ο χώρος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα λασπωμένος, αποτελούσε 
το χώρο της καραντίνας στον οποίο διέμεναν οι 
νεοεισερχόμενοι και παραμένουν εκεί για 14 μέρες. 

 

 Σε προκατασκευασμένα ειδικά διαμορφωμένα σπιτάκια 
διέμεναν οι περισσότερες γυναίκες, ξεχωριστά από τους 
άντρες, ενώ αλλά ήταν άδεια και αναμενόταν η 
ολοκλήρωση των εργασιών για την ετοιμασία τους. 

 

 Λόγω της διαφοροποίησης των μεταναστευτικών ροών, το 
Κέντρο είχε διαχωριστεί κατά τρόπο  ώστε οι 
φιλοξενούμενοι να διαμένουν ξεχωριστά ανά εθνικότητα, 
για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων που ενδεχομένως να 
ανέκυπταν λόγω των διαφορετικών παραδόσεων τους αλλά 
και για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης τους.  
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 Ο  «δρόμος» που διαχώριζε τους χώρους μεταξύ τους ήταν 
από άσφαλτο, ενώ οι χώροι που βρίσκονταν τα αντίσκηνα 
διακρινόταν σε κάποια σημεία άσπρο χαλίκι και σε αλλά 
απλά χώμα. 

 

 Σε συνομιλία με κάποιους από τους διαμένοντες 
διαπιστώθηκε ότι το κύριο ζήτημα που τους απασχολούσε 
ήταν η δημιουργία λάσπης όταν έβρεχε, σε μερικά από 
τα αντίσκηνα που εξακολουθούσαν να μην έχουν πάτωμα 
το προστατευτικό άσπρο χαλίκι. 

 

 Στο Κέντρο υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι 
προσευχής  για τις ανάγκες όλων των διαμενόντων (567 
ατόμων) βάσει της καταγωγής και των θρησκευτικών τους 
πεποιθήσεων, αφού οι χώρες καταγωγής τους ποικίλουν.  

 

 Υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος ως 
παιχνιδότοπος, και γύρω του ασφαλτωμένος κενός χώρος. 

 

 Στο χώρο δεν υπήρχαν μικρά παιδιά, καθότι ως ευάλωτες 
ομάδες εξακολουθούσαν να βρίσκονται με την μητέρα τους 
σε άλλους χώρους φιλοξενίας όπως τα ξενοδοχεία. 

 

 Λόγω των επεκτάσεων, ανέκυψαν πρόσθετες ανάγκες σε 
χώρους υγιεινής αλλά και για ηλεκτροδότηση, ενώ για 
το φωτισμό των αντίσκηνων που δεν είχαν ηλεκτρισμό, 
παραδόθηκαν 50 ειδικά φαναράκια (λουξ), τα οποία δεν 
ήταν αρκετά για κάθε υφιστάμενο αντίσκηνο και 
αναμένετο η παράδοση και των υπολοίπων που είχαν ήδη 
παραγγελθεί.  

 

 Υπήρχε γενική ηλεκτροδότηση του χώρου και είχε 
ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση της εσωτερικής επέκτασης 
του Κέντρου, ενώ, σε όλους τους χώρους του Κέντρου και 
περιμετρικά είχαν τοποθετηθεί προβολείς.  

 

 Στο Κέντρο υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν Wi-Fi καθώς και 
σημεία φόρτισης κινητών τηλεφώνων. 

 

 Είχε ολοκληρωθεί επίσης η τοποθέτηση πρόσθετων ειδών 
υγιεινής (χημικές τουαλέτες και ντους).  
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 Στους δύο διαμορφωμένους χώρους καραντίνας για τα  δύο 
Κέντρα (Πουρνάρα και Κοφίνου) είχαν τοποθετηθεί 
τουαλέτες, προκατασκευασμένα ντους και 
προκατασκευασμένοι νιπτήρες. 

 

 Στο Κέντρο «Πουρνάρα» είχαν εγκατασταθεί 12 βρύσες με 
φίλτρα για την απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού στους 
διαμένοντες.  

 

 Σε σχέση με την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στο Κέντρο «Πουρνάρα», τα σοβαρότερα 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τους 
διαμένοντες είναι όταν κατά την είσοδο τους 
διαπιστωθεί ότι κάποιος  νοσεί  από φυματίωση ή από 
τον ιό έμπολα.  

 
Μετά δε την έλευση της πανδημίας του Covid-19, στο Κέντρο 
τηρούνται αυστηρά υγειονομικά μέτρα, που συμπεριλαμβάναν 
θερμομέτρηση όλων εισερχόμενων στο Κέντρο, ψεκασμό των 
αντίσκηνων και των κοινόχρηστων χώρων, τοποθέτηση 
αντισηπτικών σε όλους τους χώρους του Κέντρου, ενημέρωση σε 
σχέση με την πανδημία με έντυπα τα οποία έχουν μεταφραστεί 
στη μητρική γλώσσα των διαμενόντων ενώ οδηγίες έχουν δοθεί  
και προφορικά, όλοι οι διαμένοντες εφοδιάστηκαν με ατομικό 
προστατευτικό εξοπλισμό, όταν διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα, 
υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την προσωρινή 
διανυκτέρευση του υπό καθεστώς καραντίνας μέχρις ότου 
μεταφερθεί την επομένη σε Κυβερνητικό Νοσοκομείο για 
περαιτέρω εξετάσεις και υπάρχει διαθέσιμος γιατρός μέρα παρά 
μέρα καθώς επίσης και δύο νοσοκόμοι που παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε 24ωρη βάση. 
 
Σε σχέση με το Κέντρο φιλοξενίας στη Κοφίνου, ο Υπεύθυνος 
του Κέντρου, μας ενημέρωσε ότι είχε εκπονηθεί σχέδιο 
εκτίμησης και διαχείρισης κίνδυνου στη βάση των οδηγιών του 
Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ), με βάση το οποίο διαμορφώθηκε και εφαρμοζόταν μεταξύ 
άλλων σχέδιο δράσης για προστασία από τον ιό covid-19, το 
οποίο περιλάμβανε συγκεκριμένες καθημερινές διαδικασίες και 
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ενέργειες όπως η προμήθεια όλων των διαμενόντων με ατομικό 
προστατευτικό εξοπλισμό. 
 
Περαιτέρω, πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με πιθανό κρούσμα 
απομονωνόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γινόταν λήψη 
θερμοκρασίας καθημερινά όσων βρίσκονταν σε απομόνωση, με 
ανάρτηση  γραπτών ανακοινώσεων δίδονταν οδηγίες για πρόληψη 
του ιού σε όλες τις γλώσσες διαμενόντων και εργαζομένων, 
τηρούνταν οι βασικοί κανόνες υγιεινής, απολύμανσης 
κοινόχρηστων χωρών καθημερινά, διενεργείτο έλεγχος των 
νεοεισερχομένων στο κέντρο φιλοξενίας με προσκόμιση 
κατάλληλου Πιστοποιητικού υγείας, η διανομή φαγητού ήταν, 
τμηματική ανά δέκα άτομα σε κλειστά ατομικά δοχεία μιας 
χρήσης, η θερμομέτρηση όλων των εισερχομένων στο κέντρο ήταν 
υποχρεωτική και επιτρεπόταν η είσοδος μόνο στους έχοντες 
εργασία στο χώρο,  απαγορεύονταν όλες οι άλλες επισκέψεις, 
το ιατρικό προσωπικό του κέντρου παρακολουθούσε συστηματικά 
τις ευάλωτες ομάδες,  όλων των άλλων επισκέψεων και σε 
περίπτωση υπόπτου κρούσματος ακολουθείτο το ίδιο πρωτόκολλο 
με το Κέντρο «Πουρνάρα». 
 
Στην Έκθεση99, αφού έγινε αναφορά στις συστάσεις Διεθνών 
φορέων, όπως του Δίκτυού των Ηνωμένων Εθνών για την 
Μετανάστευση, της Ύπατης Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της Επιτροπής Πρόληψης 
Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), της 
Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI ), 
του European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) και 
της Επιτρόπου των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και σε σχετική  Νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (ΕΔΑΔ), υποβλήθηκαν οι 
εξής εισηγήσεις: 
 

 Επιβαλλόταν άμεσα η επίσπευση της ολοκλήρωσης των 
κατασκευαστικών εργασιών επέκτασης και διαμόρφωσης του 
Κέντρου ώστε αυτό να καταστεί  πλήρως λειτουργικό.  

 

 Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο χώρο στον οποίο 
συσσωρεύεται νερό γύρω και μέσα από κάποια  αντίσκηνα, 

                                                           
99 Ε.Μ.Π. 2/2020 ημερ. 23/04/2020 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

241 

που δεν έχουν επιστρωμένο χαλίκι για να δημιουργηθεί 
δάπεδο ώστε να μπορούν να καταστούν κατά το ελάχιστο, 
ανθρώπινες οι συνθήκες διαβίωσης για όλους τους 
διαμένοντες χωρίς καμία διάκριση. 

 

 Ενόψει της ανάγκης για εντατικοποίηση των ιατρικών 
ελέγχων και την ολοένα περισσότερη έλευση διαμενόντων 
στο χώρο, η παρουσία γιατρού κρίνεται απαραίτητη επί 
καθημερινής βάσης. 

 
 Επίσπευση των εργασιών που να επιτρέψουν την 

διενέργεια συνεντεύξεων είτε με εναλλακτικούς τρόπους 
με απόσταση όπου αυτό είναι εφικτό, είτε με το 
κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο με τα διαχωριστικά που 
είναι αναγκαία ώστε η συνέντευξη να διενεργείται με 
ασφάλεια. 

 

 Άλλωστε αναγκαία είναι η διενέργεια συνεντεύξεων κατά 
τρόπο ασφαλή ως προς την διαπίστωση/αξιολόγηση 
/υπολογισμό της ηλικίας των προσώπων οι οποίοι 
ισχυρίζονται ότι είναι ανήλικοι, ώστε κανένας ανήλικος 
ως πρόσωπο που ανήκει σε ευάλωτες ομάδες να μην   
παραμείνει σε χώρο προσωρινής διαμονής. 

 

 Παρότι είναι κατανοητό ότι επί του παρόντος υπάρχει 
δυσκολία στην λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ως μέρος 
της διαδικασίας υποβολής αίτησης ασύλου από άτυπους 
μετανάστες, λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για προστασία 
από την εξάπλωση του ιού, αυτό θα πρέπει να γίνει ευθύς 
αμέσως λήξουν τα μέτρα προστασίας, ενώ στο ενδιάμεσο 
κανένας άτυπος μετανάστης δεν θα πρέπει να μείνει 
χωρίς διαμονή, διατροφή και αναγκαία ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. 

 

 Θα πρέπει να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα 
ειδικά φαναράκια ώστε να υπάρχει  ξεχωριστά ένα στο 
κάθε αντίσκηνο.  

 

 Η παρακολούθηση για εντοπισμό ευάλωτων ομάδων θα 
πρέπει να είναι συνεχής ώστε η απομάκρυνση τους να 
πραγματοποιείται  εγκαίρως, όπως συνεχής πρέπει να 
είναι η ενημέρωση των διαμενόντων στο χώρο για τα μέτρα 
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ατομικής υγιεινής και προστασίας που θα πρέπει να 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και την αναχαίτιση 
εξάπλωσης του ιού τόσο των ήδη διαμενόντων όσων και 
των νεοεισερχομένων, ενώ τα μέτρα καθαριότητας και 
απολύμανσης που ήδη ακολουθούνται θα πρέπει να 
διατηρηθούν αλλά και να εντατικοποιηθούν. 

 

 Το Κέντρο «Πουρνάρα» δεν θα πρέπει να οδηγηθεί σε 
φαινόμενα υπερπληθυσμού, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι 
η μετατροπή του από κέντρο υποδοχής σε κλειστό κέντρο 
έγινε μόνο για λόγους που σχετίζονται με τα έκτακτα 
μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του ιού και 
είχαν ευθύς εξαρχής προσωρινό χαρακτήρα. 

 

 Στο κέντρο φιλοξενίας στην Κοφίνου, η παρουσία 
νοσηλευτών, υπό τις περιστάσεις επιβάλλεται να αυξηθεί 
ώστε να υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο επί 
24ώρου βάσεως ενώ επίσης επιβεβλημένη είναι και η 
αύξηση των ωρών παρουσίας του ιατρού στο Κέντρο. 

 

 Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οποιοδήποτε πρόσωπο 
να τύχει άρνησης εξόδου για κάλυψη αναγκών που δεν 
μπορούν να καλυφθούν από το συγκεκριμένο χώρο, ανάγκες 
οι οποίες πιθανόν να σχετίζονται με λόγους υγείας και 
λογούς ανθρωπιστικούς. 

 
Όπως δε σημειώθηκε, οποιοδήποτε μέτρο που ξεπερνά το 
προσωρινό χαρακτήρα και  το απολύτως αναγκαίο, ενώ είναι 
δυσανάλογο του σκοπού της προστασίας της δημόσιας υγείας, 
είναι μέτρο αυθαίρετο και θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται. 
Ως εκ τούτου ευθύς αμέσως πραγματοποιηθεί η ολική άρση των 
περιοριστικών μέτρων και ο προσωρινός χαρακτήρας τους 
εκλείψει τότε σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνεχιστεί 
η φιλοξενία ως μόνιμη μέσα σε αντίσκηνα, τα οποία από την 
κατασκευή τους προορίζονται για χρήση μόνο προσωρινή. 
 
Η Παρέμβασή της Επιτρόπου, ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων  
Δικαιωμάτων και ως Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων 
και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας υποβλήθηκε στις 23 Απριλίου 2020, 
στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υπουργό Υγείας,  στο Υπουργό 
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Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, καθώς επίσης και στην 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για  τις δικές 
τους ενέργειες (Αρ. Φακ. ΑΥΤ. 10/2020 & Ε.Μ.Π. 2/2020). 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Μετά την υποβολή της έκθεσης η Επίτροπος ενημερώθηκε από το 
οικείο Υπουργείο  ότι είχαν ληφθεί μέτρα για συμμόρφωση με τις 
εισηγήσεις που περιλάμβανε η σχετική Έκθεση, μεταξύ των οποίων, 
ήταν η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του εδάφους στα σημεία του 
Κέντρου Πουρνάρα που συσσωρευόταν νερό κατά τη διάρκεια 
βροχοπτώσεων, η επανέναρξη συνεντεύξεων με τη μέθοδο της 
τηλεδιάσκεψης και τη διαμόρφωση ειδικού χώρου στο Κέντρο για 
έναρξη τους με τη φυσική παρουσία όλων των μερών, ο εφοδιασμό 
όλων των σκηνών με φαναράκια και ενημέρωση των διαμενόντων για 
τα μέτρα που αφορούν τον ιό Covid-19 και η απολύμανση του 
χώρου. 
 

 
 
 

 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση, αναφορικά με τη λήψη μέτρων 
πρόληψης της εξάπλωσης του ιού Covid-19, σε χώρους 
όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας τους ή τελούν υπό 
περιορισμό 

 
 
Στην αυτεπάγγελτη Παρέμβαση100 υπογραμμίστηκε ότι τα 
προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε χώρους όπου 
άτομα στερούνται ή πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας 
τους, όπως εγκαταστάσεις κράτησης, σωφρονιστικά ιδρύματα, 
κέντρα κράτησης μεταναστών, ψυχιατρικές κλινικές, σπίτια 
κοινωνικής μέριμνας, ως επίσης και εγκαταστάσεις όπου 
διακομίζονται άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό και 
τελούν υπό περιορισμό/καραντίνα, δεν θα πρέπει να καταλήγουν 
σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση των ατόμων που 
στερούνται ή πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας τους. Προς 
το σκοπό αυτό, υιοθετήθηκαν αυτούσιες οι αρχές που είχε 

                                                           
100 ΕΜΠΤ 1/2020 ημερ. 26/03/2020 
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ανακοινώσει η Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT) στις 20 Μαρτίου 2020 και 
κλήθηκαν οι αρμόδιες αρχές να προβούν στα ενδεικνυόμενα 
μέτρα για την υλοποίησή τους. 
 
Όπως δε σημείωσε, η Επίτροπος, η Επιτροπή Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT), 
γνωστοποίησε στα κράτη Μέλη συγκεκριμένες Αρχές που θα 
πρέπει να εφαρμόζονται από όλες τις αρμόδιες αρχές που είναι 
υπεύθυνες για πρόσωπα που στερούνται την ελευθερία τους ή 
τελούν υπό περιορισμό, τις οποίες, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης και 
Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, υιοθετεί αυτούσιες 
και γι’ αυτό τις έθεσε υπόψη των αρμοδίων για την  εφαρμογή 
τους. 
 
Οι εν λόγω Αρχές αφορούσαν: 
 

 Τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας όλων των προσώπων που 
στερούνται της ελευθερίας τους. Η λήψη τέτοιων μέτρων 
συμβάλλει επίσης στη διατήρηση της υγείας και της 
ασφάλειας του προσωπικού. 

 

 Να τηρούνται και να εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα 
σημεία στέρησης της ελευθερίας, οι κατευθυντήριες 
γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την 
καταπολέμηση της πανδημίας καθώς και οι εθνικές 
υγειονομικές και κλινικές οδηγίες σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα. 

 

 Το διαθέσιμο προσωπικό θα πρέπει να ενισχυθεί και θα 
πρέπει να παρέχεται σε αυτό επαγγελματική υποστήριξη, 
για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του καθώς 
και η απαραίτητη κατάρτιση. 

 

 Κάθε περιοριστικό μέτρο που λαμβάνεται έναντι ατόμων 
που στερούνται την ελευθερία τους θα πρέπει να είναι 
νόμιμο, αναγκαίο, αναλογικό, με σεβασμό στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.  
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 Τα πρόσωπα που στερούνται της ελευθερίας τους πρέπει 
να λαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες, σε γλώσσα που 
κατανοούν, σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια μέτρα.   

 

 Να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες από όλες τις 
αρμόδιες αρχές, όπου είναι δυνατόν, για τη χρήση  
εναλλακτικών μέτρων κράτησης. Μια τέτοια προσέγγιση 
είναι επιτακτική, ιδίως σε περιπτώσεις υπερπληθυσμού.  

 

 Οι αρχές θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη χρήση 
εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τη διοικητική κράτηση, 
τη μείωση/ελάφρυνση ή την αναστολή της ποινής και την 
πρόωρη απελευθέρωση. Ακόμα θα πρέπει να επανεξετάζεται 
η αναγκαιότητα συνέχισης της ακούσιας τοποθέτησης 
ψυχιατρικών ασθενών και η απαλλαγή ή απελευθέρωση στην 
κοινοτική περίθαλψη, όποτε ενδείκνυται, των κατοίκων 
των σπιτιών κοινωνικής μέριμνας και η αποχή, στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό, από την κράτηση μεταναστών. 

 

 Όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες 
των κρατουμένων, ιδίως όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες 
ή / και τις ομάδες υψηλού κινδύνου. 

 

 Οι κρατούμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετη 
ψυχολογική στήριξη από το προσωπικό αυτή την περίοδο. 

 

 Τα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας πρέπει να γίνονται πλήρως 
σεβαστά.  

 

 Σε περιπτώσεις απομόνωσης ή τοποθέτησης σε καραντίνα 
κρατούμενου προσώπου που έχει μολυνθεί ή υπάρχει 
υπόνοια ότι έχει μολυνθεί από τον ιό COVID-19, πρέπει 
να υπάρχει καθημερινά ουσιαστική επαφή με τον 
άνθρωπο.    

 

 Πρέπει να διασφαλίζονται πλήρως οι θεμελιώδεις 
εγγυήσεις κατά της κακομεταχείρισης των προσώπων που 
στερούνται της ελευθερίας τους (πρόσβαση σε δικηγόρο, 
πρόσβαση σε γιατρό, ειδοποίηση χώρου κράτησης) σε κάθε 
περίπτωση και ανά πάσα στιγμή.  
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 Τα Κράτη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εγγυώνται την 
πρόσβαση των φορέων παρακολούθησης σε όλους τους 
χώρους κράτησης, συμπεριλαμβανομένων των τόπων 
κράτησης σε καραντίνα.  

 

Η Παρέμβαση υποβλήθηκε στις 26 Μαρτίου 2020 στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης, στον Υπουργό Υγείας και στην 
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για 
τις δικές τους ενέργειες (ΕΜΠΤ 1/2020). 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Μετά την παρέμβαση της Επιτρόπου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης προχώρησε στην τροποποίηση του σχετικού Νόμου 
με συνέπεια αριθμός κρατουμένων να επωφεληθεί πρόωρης 
αποφυλάκισης από τις Κεντρικές Φυλακές, αριθμός κρατουμένων 
τέθηκε στο πρόγραμμα Ανοικτής Φυλακής και για άλλους 
κρατούμενους αποφασίστηκε όπως εκτίσουν το υπόλοιπο της ποινής 
τους στο σπίτι, υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση (βραχιόλι). 
 

 

 
Η υπό αναφορά παρέμβαση χαιρετίστηκε και από τον Διεθνή 
Σύνδεσμο για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων Association for 
the Prevention of Torture (APT) και συμπεριλήφθηκε ως 
παράδειγμα καλής πρακτικής στον Οδηγό που εξέδωσε με 
κατευθυντήριες οδηγίες/συστάσεις προς τους Εθνικούς 
Μηχανισμούς Πρόληψης όλων των χωρών, με θέμα Guidance: 
Monitoring Places of Detention Through the COVID-19 
Pandemic, με ρητή αναφορά στον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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 Τοποθέτηση με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Υποστήριξης των 

Θυμάτων Βασανιστηρίων  

 
 
Στην Τοποθέτηση101 ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2020, με αφορμή τη 
Διεθνή Ημέρα Υποστήριξης των Θυμάτων Βασανιστηρίων, η 
Επίτροπος σημείωσε ότι τα βασανιστήρια συνιστούν, με βάση 
το διεθνές δίκαιο, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που 
απαγορεύεται απόλυτα και δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να 
δικαιολογηθεί, ενώ η απαγόρευση αυτή δεσμεύει κάθε μέλος 
της διεθνούς κοινότητας, ανεξαρτήτως εάν έχει επικυρώσει 
τις διεθνείς συνθήκες που απαγορεύουν ρητά τα βασανιστήρια.  
 
Η  συγκεκριμένη ημέρα, όπως ανέφερε, πέραν της σηματοδότησης 
της έναρξης της προσπάθειας, σε οικουμενικό επίπεδο, για 
την αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία της Σύμβασης και 
την εξάλειψη κάθε μορφής βασανιστηρίων, αποτελεί, σύμφωνα 
με τον OHE, «ευκαιρία για όλους να ενωθούν υπέρ των 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο θυμάτων 
βασανιστηρίων». 
 
Η Επίτροπος επισήμανε ότι, η δράση του Εθνικού Μηχανισμού 
Πρόληψης των Βασανιστηρίων, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην 
ελαχιστοποίηση των περιστατικών κακοποίησης προσώπων που 
στερούνται ή πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας τους, αλλά 
και στην βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Με γνώμονα κυρίως 
την πρόληψη, οι πολύ-επίπεδες δράσεις του εκτείνονται από 
επισκέψεις σε αστυνομικά κρατητήρια, στις Κεντρικές 
Φυλακές, σε χώρους φιλοξενίας προσώπων τρίτων χωρών, σε 
στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων και σε ψυχιατρικές κλινικές, 
αλλά και δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και 
ευαισθητοποίησης τόσο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όσο 
και των κρατικών φορέων.  
 
Στην Τοποθέτησή η Επίτροπος ανέφερε ότι, λόγω της πανδημίας 
του ιού COVID-19, οι άνθρωποι που στερούνται ή πιθανόν να 
στερούνται της ελευθερίας τους σε χώρους περιορισμού, είναι 

                                                           
101 ΕΜΠΤ 3 /2020 ημερ. 26/06/2020 
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περισσότερο ευάλωτοι στον κίνδυνο να υποστούν σκληρή, 
απάνθρωπη ή/και ταπεινωτική μεταχείριση. Κύριο δε μέλημα 
του Μηχανισμού την παρούσα περίοδο ήταν και εξακολουθεί να 
είναι η στενή και συστηματική παρακολούθηση του θέματος με 
επισκέψεις και παρεμβάσεις (ΕΜΠΤ 3/2020). 
 
 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση για τη λήψη μέτρων που αφορούν 
τις στέγες ηλικιωμένων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης 
της πανδημίας του ιού COVID-19 και την μετά COVID-19 
εποχή 

 
 

Η Επίτροπος αναφέρθηκε στα περιοριστικά µέτρα που είχαν 
ληφθεί σε σχέση µε τα άτοµα που φιλοξενούνται σε στέγες 
ηλικιωµένων και αναπήρων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα την 
περαιτέρω κοινωνική αποµόνωση των προσώπων αυτών, καθώς η 
επαφή τους µε τον έξω κόσµο και τους οικείους τους έγινε 
ακόµη πιο δύσκολη ή και ανέφικτη κατά τη διάρκεια εφαρµογής 
των µέτρων. 
 
Η φροντίδα των ατόµων που διαµένουν σε στέγες ηλικιωµένων, 
δεν πρέπει να σχετίζεται µόνο µε την κατάσταση της υγείας 
τους, αλλά θα πρέπει να αφορά και στην αποφυγή κοινωνικού 
αποκλεισµού, στην ευηµερία και στην αξιοπρέπειά τους.  Η δε 
Πολιτεία, υποχρεούται να λαµβάνει, µέσω των αρµοδίων 
Υπηρεσιών σε συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες των στεγών, µέτρα 
που θα διασφαλίζουν την ισότιµη προστασία και απόλαυση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των  ατόµων που διαµένουν στις 
στέγες.   
 
Έγινε εισήγηση για εντατικοποίηση των ενεργειών για 
δηµιουργική απασχόληση των ενοίκων των στεγών, µε βάση τις 
εξατοµικευµένες ανάγκες τους και για την εφαρµογή ενός 
εξατοµικευµένου πλάνου φροντίδας στο οποίο θα καταγράφονται 
οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ενοίκου, σύµφωνα µε τη φυσική 
και πνευµατική του κατάσταση.   
 
Επιπρόσθετα, υποβλήθηκε εισήγηση για τη ψυχολογική 
υποστήριξη των ατόµων αυτών από ειδικά καταρτισµένο 
προσωπικό και  στη µετά -  Covid  εποχή, καθώς και για 
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εντατικοποίηση των ενεργειών ώστε τα άτοµα που διαµένουν σε 
στέγες να εκπαιδευτούν στη χρήση της τεχνολογίας για σκοπούς 
ενηµέρωσης και κοινωνικοποίησης τους, µέσω εξειδικευµένων 
προγραµµάτων που θα θέσουν σε εφαρµογή οι Διευθύνσεις των 
στεγών  
 

Η Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση102 υποβλήθηκε στην αρμόδια Υπουργό 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 11 
Αυγούστου 2020 και κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Υγείας. (Αρ. 
Φακ. Ε.Μ.Π.Τ. 4/2020 και Α/Π  892/2020). 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο Εθνικός Μηχανισμός 
Πρόληψης, με σκοπό τη συμμόρφωση στις εισηγήσεις της Επιτρόπου 
Διοικήσεως, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  έλαβε τα ακόλουθα μέτρα: 
 

 Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν προωθήσει  
στις 28/12/2020 επιστολή προς όλους τους 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές/διευθύνοντα πρόσωπα των 
Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων με σχετικές 
συστάσεις ως οι εισηγήσεις της Επιτρόπου. 
 

 Το Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής 
Πολιτικής σε συνεργασία με τη CYTA έχει παραχωρήσει 
115 tables σε όλες τις Κρατικές και Κοινοτικές δομές 
24ωρης φροντίδας, ενώ στις δομές αυτές έγινε δωρεάν 
αναβάθμιση ή και εγκατάσταση υπηρεσιών διαδικτύου 
(wi-fi). 
 

 Την περίοδο Δεκεμβρίου 2020-Ιανουαρίου 2021 
διενεργήθηκαν 600 περίπου επιθεωρήσεις σε  Στέγες 
Ηλικιωμένων και Αναπήρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του υπουργείου για έλεγχο της συμμόρφωσης τους  με 
τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας   και τα σχετικά 
πρωτόκολλα για αντιμετώπισης της πανδημίας καθώς 
και για διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
φιλοξενούμενων ατόμων στις εν λόγω δομές. 

 

 

                                                           
102 ΕΜΠΤ 4/2020 & Α/Π  892/2020 ημερ. 11/08/2020 
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 Τοποθέτηση αναφορικά με την κράτηση υπό απέλαση 
υπηκόου τρίτης χώρας στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου 

 
 
Βασικό αντικείμενο της Τοποθέτησης103, η οποία έγινε στη βάση 
των δύο αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, ως Εθνική Αρχή 
Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων και ως Μηχανισμός Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων, ήταν η απόφαση της Αστυνομίας για τη μεταφορά 
υπηκόου τρίτης χώρας, στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου αντί 
στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια 
(ΧΩ.Κ.Α.Μ), παρά και την αντίθετη βούληση του, όπως αυτή 
είχε εκφραστεί μέσα από το παράπονο που υπεβλήθη από τον 
συµβίο του, καθώς και από τον ίδιο σε σχετική συνάντηση που 
είχε με Λειτουργό του Γραφείου.  
 
Σημειώνεται ότι πριν την αποφυλάκιση του από τις Κεντρικές 
Φυλακές, το παραπονούμενο άτομο προέβη στη σύναψη Πολιτικής 
Συμβίωσης (Σύμφωνο Συμβίωσης) µε Κύπριο πολίτη, ο οποίος, 
κατά τον υπό αναφορά χρόνο, έκτιε ποινή φυλάκισης.  
 
Στην Τοποθέτησή της, η Επίτροπος σημείωσε ότι δεν 
παραγνώριζε ότι ενδεχομένως,  η απόφαση για μεταφορά του εν 
λόγω ατόμου σε αστυνομικά κρατητήρια και όχι, ως έπρεπε, 
στο ΧΩΚΑΜ, να λήφθηκε για τους σκοπούς προστασίας του ιδίου, 
όπως αναφέρθηκε και από την αρμόδια αρχή. Ωστόσο, αυτό δεν 
αναιρούσε το γεγονός ότι πρόκειτο για διοικητικά κρατούμενο 
άτομο, το οποίο θα έπρεπε να μεταφερθεί στο ΧΩΚΑΜ, 
λαμβανομένου υπόψη και της ίδιας της βούλησής του.  
 
Η Επίτροπος σημείωσε, μεταξύ άλλων ότι, η εξισορρόπηση των 
ζητημάτων ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας των κρατουμένων, συχνά αποτελεί πρόκληση για 
το κράτος. Οι δε βασικές αρχές σε σχέση µε το θέμα αυτό, 
επιβάλλουν την υποχρέωση του κράτους να σέβεται την αξία 
του ανθρώπου και να µην επεμβαίνει µε πράξεις ή παραλείψεις 
του σε ένα ελάχιστο προσωπικό χώρο που διασφαλίζει τόσο την 
µη προσβολή βασικών δικαιωμάτων όσο και την προστασία τους. 
 

                                                           
103 ΕΜΠΤ 5/2020 ημερ.  
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Στην προκειμένη περίπτωση, όπως ανέφερε η Επίτροπος, τυχόν 
περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων µε την επίκληση πρακτικών 
λόγων δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί, ενώ πέρα από τη 
γενική επίκληση της ασφάλειας του ιδίου, δεν φαίνεται να 
υπήρξε οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας που να λήφθηκε υπόψη 
και να επηρέασε τη σχετική απόφαση.  
 
Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτρόπου, προέκυψε 
ότι δεν απασχόλησε τις αρχές η εφαρμογή της αρχής της 
αναλογικότητας και δεν φαίνονταν να συνέτρεχαν 
συγκεκριμένοι παράγοντες, οι οποίοι να δικαιολογούσαν την 
περαιτέρω κράτηση του παραπονούμενου σε  αστυνομικά 
κρατητήρια αντί στο ΧΩ.ΚΑ.Μ.    
 
Αφού έγινε αναφορά στις συστάσεις Διεθνών φορέων, όπως της 
Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(CPT) για την κράτηση  των υπό απέλαση ατόμων και της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε 
µέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού 
προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, καθώς και των Αρχών της 
Yogyakarta plus 10, για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου 
σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα 
φύλου και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), η Τοποθέτηση υποβλήθηκε στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, καθώς και στον Αρχηγό 
Αστυνομίας, στις 4 Σεπτεμβρίου 2020  με τις εξής εισηγήσεις: 
 

 Λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για μεταφορά του 
παραπονούμενου στο ΧΩ.Κ.Α.Μ, αφού προηγουμένως 
εξασφαλιστεί ότι η κράτησή του εκεί, θα 
πραγματοποιείτο κάτω από κατάλληλες, για τον ίδιο, 
συνθήκες υπό το φως της αναλογικότητας και αφού 
συνεκτιμηθούν οι αρχές σε σχέση με την κράτηση ΛΟΑΤΙ 
ατόμων.  

 
 Επιπλέον, να επανεξεταστούν και οι λόγοι κράτησης και 

των άλλων επτά  διοικητικά κρατουμένων που βρίσκονταν 
σε αστυνομικά κρατητήρια αντί στο ΧΩ.Κ.Α.Μ, 
στερούμενοι διευκολύνσεις  που παρέχονται στο χώρο 
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κράτησης άτυπων μεταναστών ως διοικητικά κρατουμένων 
(Αρ. Φακ. ΑΥΤ. 21/2020 και Ε.Μ.Π.Τ. 5/2020).   

 
 

 Επίσκεψη στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου 
 

 
Η επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια 
Πάφου την 1η Σεπτεμβρίου 2020, από Λειτουργό του Εθνικού 
Μηχανισμού Πρόληψης (ΕΜΠ), ήταν η δεύτερη επίσκεψη στον εν 
λόγω χώρο. Η προηγούμενη είχε διενεργηθεί στις 3 Οκτωβρίου 
2014. 
 
Ένας από τους σκοπούς της επίσκεψης ήταν και ο έλεγχος του 
βαθμού συμμόρφωσης με τις εισηγήσεις που είχαν υποβληθεί 
στην Έκθεση του ΕΜΠ της επίσκεψης εκείνης με στόχο τη 
βελτίωση των συνθηκών κράτησης και τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των κρατουμένων. 
 
Επίσης, η επίσκεψη στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου κρίθηκε 
αναγκαία κατόπιν υποβολή παραπόνου στο Γραφείο, αναφορικά 
με τις συνθήκες διαβίωσης συγκεκριμένου ατόμου το οποίο 
κρατείτο στον εν λόγω χώρο εν αναμονή της εκτέλεσης του 
διατάγματος απέλασης του. 
 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Λειτουργός του Γραφείου 
επιθεώρησε τους χώρους των κρατητηρίων και φακέλους 
κρατουμένων και συνομίλησε με τους υπεύθυνους του χώρου 
κράτησης. Έγιναν, επίσης, προσωπικές συνεντεύξεις με 
κρατούμενους. 
 
Βάσει των όσων διαπιστώθηκαν η Επίτροπος ως Εθνικός 
Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, υπέβαλε τις εξής 
εισηγήσεις όσον αφορά την βελτίωση των συνθηκών κράτησης 
και της μεταχείρισης των κρατουμένων στα Αστυνομικά 
Κρατητήρια Πάφου: 
 

 Άμεσος τερματισμό της πρακτικής κράτησης των υπό 
απέλαση προσώπων με ποινικούς κρατούμενους και όπως, 
κάθε πρόσωπο που τίθεται υπό κράτηση για το σκοπό αυτό, 
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να μεταφέρεται στο ΧΩΚΑΜ, εάν η απέλαση του δεν 
προβλέπεται να γίνει ή δεν είναι εφικτό να γίνει εντός 
48 ωρών από το χρόνο σύλληψής του. 

 
 Αυξημένη πρόσβαση κρατουμένων σε τηλεφωνική 

επικοινωνία με συγγενικά πρόσωπα και ενδεχομένως 
πρόσβαση σε διαδικτυακή τηλεφωνία, ένεκα της αναστολής 
των επισκέψεων. 

 
 Πλήρη και επιμελή συμπλήρωση του Εντύπου Συνέντευξης 

Κρατουμένου, κατά τη λήψης σχετικής συνέντευξης από 
τον κρατούμενο. 

 
 Άμεση επιδιόρθωση ελαττωματικών θυρών των κελιών των 

αστυνομικών κρατητηρίων για διασφάλιση της προστασίας 
των κρατουμένων και του προσωπικού του χώρου. 

 
 Ανάρτηση του Καταλόγου Δικαιωμάτων και των Κανόνων του 

Κρατητηρίου σε κάθε κελί. 
 

 Διαμόρφωση του χώρου ψυχαγωγίας και παροχή μέσων 
ψυχαγωγίας και δημιουργικής ενασχόλησης. 

 
 Να γίνει έλεγχος της υδραυλικής/αποχετευτικής υποδομής 

των     χώρων του κρατητηρίου, καθώς και όλων των άλλων 
προβλημάτων/βλαβών που παρουσιάζονται στα κελιά και να 
ληφθούν τα όποια διορθωτικά μέτρα απαιτούνται. 

 
 Τερματισμός της πρακτικής καθαρισμού των χώρων 

υγιεινής από Κρατούμενους. 
 
Η Έκθεση104 υποβλήθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης & Δημόσιας 
Τάξης, ως αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 
2(ΙΙΙ)/2009, στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, για προβληματισμό 
και τις δικές του ενέργειες. Περαιτέρω, η παρούσα Έκθεση 
κοινοποιήθηκε στον Αρχηγό Αστυνομίας για ενημέρωση του και 
τυχόν δικές του ενέργειες (Αρ. Φακ. ΕΜΠ 2.15)  
 

                                                           
104 ΕΜΠ 2.15 ημερ. 24/09/2020 
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Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο Εθνικός Μηχανισμός 
Πρόληψης, με σκοπό τη συμμόρφωση στις εισηγήσεις της 
Επιτρόπου Διοικήσεως, η Αστυνομία Κύπρου έλαβε τα ακόλουθα 
μέτρα: 
 

 Σύναψη συμβολαίου συντήρησης των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων των κρατητηρίων, ώστε να γίνονται 
τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι και να υπάρχουν άμεσα 
διαθέσιμοι εξειδικευμένοι τεχνικοί για επιδιόρθωση των 
βλαβών. Επίσης, ζητήθηκε από την Ηλεκτρομηχανολογική 
Υπηρεσία η αγορά αριθμού εξαρτημάτων, τα οποία θα 
είναι άμεσα διαθέσιμα για επίλυση των προβλημάτων που 
παρουσιάζονται.  

 
 Κατακύρωση προσφοράς σε ιδιωτική εταιρεία για 

επιδιόρθωση των ελαττωματικών θυρών των κρατητηρίων 
και την αντικατάσταση των υπόλοιπων κλειδαριών. 

 
 Εφοδιασμό των κρατητηρίων του Κεντρικού Αστυνομικού 

Σταθμού Πάφου, καθώς και όλων των Αστυνομικών 
Κρατητηρίων παγκύπρια, με αριθμό βιβλίων και 
επιτραπέζιων παιχνιδιών για απασχόληση των 
κρατουμένων.  

 
 Όσον αφορά το έντυπο συνέντευξης κρατούμενου, δόθηκαν 

γραπτές οδηγίες στα μέλη του υπό αναφορά κρατητηρίου 
για προσεκτική και εμπεριστατωμένη συμπλήρωση του. 
Επίσης, έγιναν διαλέξεις στο προσωπικό για την 
ενδεδειγμένη διαχείριση και σεβασμό των δικαιωμάτων 
των κρατουμένων και την ορθή και ουσιαστική συμπλήρωση 
των σχετικών εντύπων.  

 
 Ετοιμασία ικανοποιητικού αριθμού αντιτύπων των εντύπων 

που αφορούν τα Δικαιώματα των Κρατουμένων και Κανόνες 
Κρατητηρίων, ανάρτησή σε όλα τα κελιά και 
αντικατάστασή τους σε περίπτωση καταστροφής τους.  

 
 Αύξηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και επικοινωνία 

των κρατουμένων, με   δικηγόρο, εκπρόσωπο διπλωματικής 
αποστολής, φιλικά πρόσωπα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.  
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 Εκ νέου ενημέρωσης των υπευθύνων και των μελών που 

υπηρετούν σε Αστυνομικούς  Σταθμούς με Κρατητήρια, για 
την εφαρμογή των οδηγιών που έχουν δοθεί για το ζήτημα 
της καθαριότητας σε χώρους κράτησης.  

 
 Μελετάται το ενδεχόμενο για μετατροπή της Γυναικείας 

Πτέρυγας των κρατητηρίων του Αστυνομικού Σταθμού 
Πάφου, σε Πτέρυγα Διοικητικών Κρατουμένων.  

 
 
 

 Τοποθέτηση αναφορικά με αναφορικά με κατακράτηση 
τροχοκαθίσματος ατόμου με αναπηρία από Στέγη 
Ηλικιωμένων μέχρι την εξόφληση τροφείων 

 

 
Η Τοποθέτηση105 υποβλήθηκε με αφορμή παράπονο που υποβλήθηκε 
στο Γραφείο από τη σύζυγο ατόμου με αναπηρία, κατά της 
υπεύθυνης Στέγης Ηλικιωμένων, στην οποία διέμενε το άτομο, 
η οποία είχε πληροφορήσει την οικογένεια ότι δεν θα παρέδιδε 
το τροχοκάθισμά του, παρά μόνο μετά την εξόφληση οφειλόμενων 
τροφείων.  
 
Συνεπώς, το βασικό αντικείμενο που εξετάστηκε ήταν κατά πόσο 
ήταν θεμιτή η κατακράτηση, με σκοπό τη διευθέτηση 
οικονομικών διαφορών, ενός τεχνικού μέσου, το οποίο είναι 
απαραίτητο για τη διακίνηση και κατ’ επέκταση την άσκηση 
περαιτέρω δικαιωμάτων, από άτομο με αναπηρία. 
 
Όπως σημειώθηκε, αυτό αναντίλεκτα είναι ανεπίτρεπτο και σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται ανεκτό. Συνιστά 
προσβολή τόσο της αξιοπρέπειας, και της αυτονομίας του 
προσώπου, αλλά επιπλέον λόγω του  εκβιαστικού και 
εκφοβιστικού χαρακτήρα του εν λόγω μέτρου, το άτομο το οποίο 
αποστερείται, του αναγκαίου για την κινητικότητά του, 
τεχνικού μέσου, ενδέχεται να βιώνει αισθήματα αγωνίας,  
ανασφάλειας, εξευτελισμού και κατωτερότητας. Δεν 
αποκλείεται, συνεπώς,  μια τέτοια μεταχείριση να  αγγίζει 
                                                           
105 Τοποθέτηση ΕΜΠΤ 7/2020 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020 
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τo απαιτούμενο  όριο σοβαρότητας ώστε να μπορεί να θεωρηθεί 
ως  εξευτελιστική μεταχείριση. 
 
Περαιτέρω, η υποχρέωση για σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων βρίσκεται όχι μόνο στο κράτος  αλλά και σε όλα 
τα πρόσωπα  ώστε να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που 
τυχόν μπορεί  να βλάψει ένα συνάνθρωπο τους.  Μεγαλύτερη δε 
ευθύνη έχουν οι διευθύνσεις χωρών  φιλοξενίας που φροντίζουν 
άτομα με αναπηρίες,  λόγω των αυξημένων αναγκών και της 
ευαλωτότητας που συνδέεται με την αναπηρία. Ως εκ τούτου η 
ενέργεια της Διευθύντριας της συγκεκριμένης Στέγης  να 
κατακρατήσει για τρείς ημέρες από τον παραπονούμενο το 
τροχοκάθισμά του  αποστερώντας τιμωρητικά την αυτονομία του, 
συνιστά προσβολή  της αξιοπρέπειας του και αντανακλά στην 
ευθύνη  των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Αυτό γιατί ενώ 
κατέγραψαν μεν το τι είχε  συμβεί, δεν προέβησαν, σε 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις,  υποδείξεις και συστάσεις προς 
την εμπλεκόμενη Στέγη. Επιπλέον, δεν  φαίνεται να 
προβληματίστηκαν ευρύτερα  σε σχέση με το ζήτημα , ώστε να 
προβούν σε έκδοση σχετικών κατευθυντήριων γραμμών και 
οδηγιών προς όλες τις Στέγες, οι οποίες βρίσκονται υπό την 
εποπτεία τους. 
 
Βάσει των πιο πάνω έγινε εισήγηση όπως οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, ειδικότερα σε σχέση με τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες, τα οποία προστατεύονται με τη 
σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ, προχωρήσουν σε σχετική ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση τόσο των Λειτουργών 
Ευημερίας που διενεργούν ελέγχους στις εν λόγω Στέγες, όσο 
και των διευθύνσεων και του προσωπικού των Στεγών, με 
ταυτόχρονη παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με τα όσα 
απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά και τις συστάσεις της 
Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων. 
 
Επιπρόσθετα, έγινε εισήγηση όπως χωρίς άλλη περαιτέρω 
καθυστέρηση προχωρήσει η ολοκλήρωση του νομοσχεδίου που 
βρίσκεται σε εκκρεμότητα, κάτι που άλλωστε αποτελεί και 
εισήγηση της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων, 
αναμένοντας ότι η νέα νομοθεσία θα είναι πλήρως 
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εναρμονισμένη με τις πρόνοιες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες. 
 

 
 Επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας 

Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά 
 
 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν, αφενός η διακρίβωση της πορείας 
υλοποίησης των προγενέστερων εισηγήσεων της Επιτρόπου, 
αφετέρου, δε, η εκ του σύνεγγυς διαπίστωση των υλικών 
συνθηκών διαβίωσης των ατόµων που διέµεναν στο Κέντρο και 
κατά πόσον αυτές συνάδαν µε τα διεθνή πρότυπα και εγγυώνται 
τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών 
ελευθεριών τους.   
 
Όπως διαπιστώθηκε, το Κέντρο ασφυκτιούσε και ο υπερπληθυσµός 
είχε αναπόφευκτα αντίκτυπο στους διαµένοντες σ’ αυτό και 
στην πλήρη απόλαυση των ανθρωπίνων τους δικαιωµάτων.    
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Ειδικότερα, άτοµα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να 
εξέλθουν από το Κέντρο, παρέµεναν σ’ αυτό λόγω των προνοιών 
του περί Λοιµοκαθάρσεως (Καθορισµός Μέτρων για Παρεµπόδιση 
της Εξάπλωσης του ιού COVID-19) Διατάγµατος, µε επακόλουθο, 
τη δηµιουργία προβληµάτων ως προς την οµαλή µετάβαση 
προσώπων από τους χώρους της καραντίνας στο κύριο µέρος του 
κέντρου όπου οι συνθήκες διαβίωσης στα σπιτάκια είναι άκρως 
βελτιωµένες. Ως απότοκο, οι φιλοξενούµενοι στους χώρους 
αποµόνωσης/καραντίνας αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα σε 
σχέση µε τις συνθήκες υγιεινής, και ελλόχευε ο κίνδυνος για 
την περαιτέρω εξάπλωση του ιού COVID-19, εφόσον πάρα την 
πάροδο των 14 ηµερών εξακολουθούσαν να παραµένουν εκεί λόγω 
έλλειψης  χώρου στον κυρίως χώρο του Κέντρου.   
 
Περαιτέρω, εκκρεµούσε η συναρµολόγηση των υφιστάµενων 
προκατασκευασµένων σπιτιών προς αντικατάσταση των 
αντίσκηνων, οι συνθήκες στο χώρο καραντίνας όπου 
φιλοξενούνταν τα άτοµα που είχαν βρεθεί θετικά στον ιό, 
ουδόλως συνάδαν µε τα διεθνή πρότυπα και τα υγειονοµικά 
πρωτόκολλα, αφού 23 άτοµα εξυπηρετούνταν από µια µόνο 
τουαλέτα και δεν είχαν πρόσβαση σε ντους/µπάνιο, ενώ η 
ελλιπής ή/και παντελής έλλειψη ηλεκτροδότησης στους χώρους 
αποµόνωσης/ καραντίνας, δυσχέραινε περισσότερο την 
κατάσταση των διαµενόντων στο Κέντρο.  
Όπως επίσης διαπιστώθηκε, στο Κέντρο διέµεναν άτοµα που 
ανήκαν σε ευάλωτες οµάδες, όπως εγκυµονούσες, πιθανά θύµατα 
εµπορίας προσώπων, ασυνόδευτα ανήλικα ή κατ’ ισχυρισµόν 
ανήλικα άτοµα και άτοµο µε αναπηρία.   
 
Ενόψει των προαναφερθέντων, υποβλήθηκαν οι ακόλουθες 
εισηγήσεις:  
 

 Άµεση παραχώρηση άδειας εξόδου από το Κέντρο στους 
διαµένοντες που πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις 
για να εξέλθουν.    

 

 Άµεση διευθέτηση της µεταφοράς εκτός του Κέντρου των 
ασυνόδευτων ανήλικων οι οποίοι ήταν µεν έτοιµοι να 
µεταφερθούν σε άλλες δοµές αλλά λόγω του Διατάγµατος 
εξακολουθούσαν να φιλοξενούνται στο Κέντρο  
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 Διασφάλιση safe zone για όσους ασυνόδευτους ανήλικους 
βρίσκονταν σε χώρους καραντίνας.   

 
 Άµεση αξιολόγηση των αναγκών όλων των διαµενόντων στο 

Κέντρο που ανήκαν σε ευάλωτες οµάδες, µαζί µε τους 
ασυνόδευτους ανήλικους, για την άµεση µεταφορά τους 
σε κατάλληλες δοµές εκτός του Κέντρου, καθώς και 
διενέργεια προκαταρκτικού medical screening µε την 
είσοδο των προσώπων στο Κέντρο.   

 
 Επίσπευση των ενεργειών για τη λειτουργία και δεύτερου 

ειδικά διαµορφωµένου χώρου καραντίνας (καταλύµατος) 
εκτός κέντρου, στον οποίο θα µεταφερθούν τα θετικά 
στον ιό άτοµα που διαµένουν στο Κέντρο.   

 
 Τα άτοµα που συµπληρώνουν 14 ηµέρες παραµονής σε χώρο 

καραντίνας και είναι αρνητικά στον ιό, να µεταφέρονται 
άµεσα εκτός της καραντίνας και συγκεκριµένα στον 
κυρίως χώρο του Κέντρου.    

 
 Άµεση ολοκλήρωση των ενεργειών για την απρόσκοπτη 

παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε όλους τους χώρους του 
Κέντρου και εξέταση εναλλακτικών τρόπων πλήρους 
ηλεκτροδότησης σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης στη 
λειτουργία του υποσταθµού της ΑΗΚ.    

 
 Αντικατάσταση, εντός των επόµενων ηµερών, των 

αντίσκηνων µε τα ήδη υπάρχοντα αλλά ασυναρµολόγητα 
προκατασκευασµένα σπιτάκια και υλοποίηση των 
απαιτούµενων εργασιών διαµόρφωσης του εδάφους προς 
αποφυγή των προβληµάτων που παρατηρούνταν σε περιόδους 
έντονων βροχοπτώσεων, στους χώρους καραντίνας.    

 
 Αύξηση του αριθµού των χώρων υγιεινής, ιδίως στους 

χώρους της καραντίνας/αποµόνωσης και επίλυση του 
προβλήµατος της απρόσκοπτης παροχής ζεστού νερού.    

 
 Ανάγκη για καθηµερινή παρουσία ιατρού και την αύξηση 

του αριθµού των νοσηλευτών στο Κέντρο, καθώς και για 
την επίλυση των προβληµάτων που παρατηρούνταν µε τις 
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ελλείψεις στη διάθεση φαρµάκων και στην καθυστέρηση 
έκδοσης των Καρτών Υγείας στους διαµένοντες.    

 
Η Έκθεση106 υποβλήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2020, στους 
Υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας και κοινοποιήθηκε στη 
Διεθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για 
συντονισμό και εξέταση όλων των ενδεχομένων μέτρων προς 
υλοποίηση των εισηγήσεων (Αρ. Φακ. ΑΥΤ. 27/2020 και Ε.Μ.Π.Τ. 
6/2020).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
106 ΕΜΠΤ 6/2020 ημερ. 9 Δεκεμβρίου 2020 
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  Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς  

 
 
Η Επίτροπος, στις 13 Μαΐου 2020, είχε συνάντηση με 
την αντιπρόσωπο του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας στην 
Κύπρο (UNHCR Cyprus) κ. Katja Saha Savarimuthu και 
συνεργάτες της κατά τη διάρκεια της οποίας, συζητήθηκε η 
Έκθεση που υποβλήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά 
με το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών 
«Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά και το Κέντρο Φιλοξενίας 
Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου και οι αναμενόμενες εξελίξεις. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά τη συνάντηση η Επίτροπος ενημέρωσε τους εκπροσώπους 
της UNHCR για τη απάντηση που έλαβε από το Υπουργό 
Εσωτερικών σε σχέση με την μερική υλοποίηση των ενεργειών 

http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/2247FF6958B7054CC2258569003FF7BF?OpenDocument
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/2247FF6958B7054CC2258569003FF7BF?OpenDocument
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/2247FF6958B7054CC2258569003FF7BF?OpenDocument
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/2247FF6958B7054CC2258569003FF7BF?OpenDocument
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/2247FF6958B7054CC2258569003FF7BF?OpenDocument
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στις οποίες έχει προβεί σε συμμόρφωση με τις εισηγήσεις της 
μετά την υποβολή της εν λόγω Έκθεσης, υπό την ιδιότητά της 
ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εθνικός Μηχανισμός 
Πρόληψης Βασανιστηρίων, αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για 
το περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στα εν λόγω 
κέντρα. 
 
Οι δε εκπρόσωποι της UNHCR μετέφεραν στην Επίτροπο τους 
προβληματισμούς τους όπως έχουν περιέλθει στην αντίληψη τους 
αναφορικά με την κατάσταση στα Κέντρα Κοκκινοτριμιθιάς και 
Κοφίνου και έγινε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις 
ενδεχόμενες προκλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν μετά την 
χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. 
 
 
 

  Συμμετοχή σε συνέδρια/εκπαιδεύσεις/εκδηλώσεις  
 

 
 23 Απριλίου 2020 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε 

στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (Association for the 
Prevention of Torture - APT), με θέμα «Monitoring 
places of detention and Do no Harm Principle: from 
theory to practice».  

 
 Στις 20 Μαΐου, 27 Μαΐου και 3 Ιουνίου 2020 Λειτουργός 

του Γραφείου συμμετείχε στις διαδικτυακές συναντήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν από το Ludwig  Boltzmann 
Institute of Human Rights, με θέμα «Monitoring Prison 
Violence», στα πλαίσια του προγράμματος για 
Ευρωπαϊκούς ΕΜΠΒ, “Working towards harmonized 
detention standards in the EU – the role of NPMs”. 

 
 Στις 17 Ιουνίου 2020  Λειτουργός του Γραφείου 

συμμετείχε στη 41η  (διαδικτυακή) συνάντηση της 
Υποεπιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT), 
στην οποία συμμετείχαν αντιπρόσωποι των Ευρωπαϊκών 
Μηχανισμών Πρόληψης των Βασανιστηρίων  (NPM).  
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θ. Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, 
Προστασίας & Παρακολούθησης της 
Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

 
 

  Εισαγωγή 

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο κυρώθηκαν από την Κυπριακή 
Δημοκρατία το 2011, με τον περί της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων 
(Κυρωτικός) Νόμο του 2011 (Ν. 8(ΙΙΙ)/2011).  
 
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της Σύμβασης που αφορά στον 
καθορισμό ενός Ανεξάρτητου Μηχανισμού στα κράτη μέλη για 
προαγωγή, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Σύμβασης, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφαση με αρ. 
73.519 ημερομηνίας 9 Μαΐου 2012, ανέθεσε στον Επίτροπο 
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως 
Ανεξάρτητο Μηχανισμό, τις αρμοδιότητες προώθησης, 
προστασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης.  
 
Η Επίτροπος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος 
Μηχανισμός προβαίνει σε δράσεις/ενέργειες που σχετίζονται 
με την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση της 
Σύμβασης. Έχοντας τούτο υπόψη, οι δράσεις/ενέργειες 
αποσκοπούν στην ενημέρωση και διαφώτιση για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία, στη διαμεσολάβηση για την πραγμάτωση 
των εν λόγω δικαιωμάτων και στην παρέμβαση με συστάσεις και 
εισηγήσεις σε σχέση με πολιτικές και νομοθετικά ή άλλα μέτρα 
που χρειάζονται για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις 
του Κράτους που απορρέουν από τη Σύμβαση.  
 
Ενδεικτικά, οι ενέργειες/δράσεις του Επιτρόπου, ως 
Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και 
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Παρακολούθησης της Σύμβασης, περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε 
άλλα, τα κάτωθι:  
 

 Διεξαγωγή ερευνών και συλλογή στοιχείων, με σκοπό την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών της Σύμβασης 
και την πλήρη και ισότιμη απόλαυση όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων με 
αναπηρίες.  

 

 Διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών από άτομα με 
αναπηρία ή αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με 
αναπηρίες, καθώς και αυτεπάγγελτη εξέταση περιπτώσεων 
παραβίασης των διατάξεων της Σύμβασης, διενέργεια 
διαβουλεύσεων στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας με 
τα εμπλεκόμενα μέρη και δυνατότητα επιβολής ποινών για 
άνιση μεταχείριση και παραβίαση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρία.  

 

 Υποβολή εκθέσεων προς τις κρατικές υπηρεσίες και 
άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με συστάσεις και 
εισηγήσεις αναφορικά με την εκ μέρους τους εφαρμογή 
των προνοιών και διατάξεων της Σύμβασης.  

 

 Προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Παρακολούθηση της Σύμβασης, στην οποία συμμετέχουν 
άτομα με αναπηρίες και εκπρόσωποι των 
αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων και της Κυπριακής 
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΥ.Σ.Ο.Α.).  

 

 Συνεργασία με τον Συντονιστικό Μηχανισμό (Παγκύπριο 
Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρίες) και το Κεντρικό Σημείο 
(Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες) για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την υλοποίηση της Σύμβασης.  

 

 Διαφώτιση, ευαισθητοποίηση και προώθηση της προστασίας 
και πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρίες και της εφαρμογής της Σύμβασης, σε 
συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο.  
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Προς την κατεύθυνση της προώθησης και προστασίας των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, επιδιώχθηκε η στενή 
συνεργασία του Γραφείου με τις αντιπροσωπευτικές Οργανώσεις 
των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) για τον εντοπισμό των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ και αφορούν στην 
παραβίαση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά απορρέουν από τη 
Σύμβαση καθώς και η παρέμβαση του Γραφείου για την επίλυση 
των εν λόγω προβλημάτων.  
 
Ένεκα των πρωτοφανών συνθηκών που ανέκυψαν το 2020 με τη 
λήψη προληπτικών μέτρων για την αναχαίτιση της εξάπλωσης 
της πανδημίας του ιού Covid-19, κατέστη περισσότερο από ποτέ 
αναγκαία η διενέργεια σωρείας παρεμβάσεων, είτε 
αυτεπάγγελτων είτε μετά την υποβολή σχετικών παραπόνων, για 
τη διασφάλιση της μη διάκρισης των ατόμων με αναπηρία και 
της ισότιμης απόλαυσης των δικαιωμάτων τους. Σχετικές επί 
τούτου ήταν για παράδειγμα οι παρεμβάσεις αναφορικά με την 
επανένταξη των παιδιών με αναπηρίες στα σχολεία μετά το 
επανάνοιγμά τους τον Μάιο του 2020, καθώς και τη χρήση 
προστατευτικών μασκών από τους μαθητές και μαθήτριες με 
αναπηρία εντός των σχολικών μονάδων, αλλά επίσης και την 
πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε ενημέρωση και 
πληροφορίες που σχετίζονται με την πανδημία. 
 
Παράλληλα, οι παρεμβάσεις του Γραφείου μας κινήθηκαν σε 
διάφορους άλλους τομείς όπου τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες επηρεάζονται, όπως π.χ. στον τομέα της 
εκπαίδευσης, με παρεμβάσεις σε σχέση με το δικαίωμα των 
μαθητών και φοιτητών σε παροχή συνοδών, καθώς και με την 
παροχή εύλογων προσαρμογών κατά τη φοίτηση σε θερινά 
σχολεία, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, με 
παρεμβάσεις σε θέματα έγκαιρης και αιτιολογημένης εξέτασης 
αιτημάτων για επιδόματα, στον τομέα της παροχής εύλογων 
προσαρμογών στην πρόσβαση στην εργασία και στην 
επαγγελματική ανέλιξη και στον τομέα των συνθηκών αυτόνομης 
διαβίωσης ή φιλοξενίας σε κρατικές στέγες των ατόμων με 
αναπηρίες.    
 
Τα κύρια εργαλεία του Γραφείου μας κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού 
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Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του 
Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, συνιστούν, 
τόσο οι πρόνοιες της ίδιας της Σύμβασης, όσο και οι 
Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με την Πρώτη 
Έκθεση της Κύπρου στον ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης, 
καθώς και τα Γενικά Σχόλια που κατά καιρούς έχει εκδώσει η 
Επιτροπή για την πληρέστερη ερμηνεία συγκεκριμένων άρθρων 
της Σύμβασης.  
 
 
 

  Εκθέσεις / Τοποθετήσεις / Παρεμβάσεις 
 
 

 Έκθεση107 αναφορικά με την αποκοπή ποσού από το μηνιαίο 
δημόσιο βοήθημα που ελάμβανε άτομο με αναπηρία από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ).  

 
Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η παραπονούμενη, κατά τον 
κρίσιμο χρόνο, από το δημόσιο βοήθημα του υιού της γινόταν 
αποκοπή, ύψους περίπου €220, επειδή, συνυπολογιζόταν από 
της ΥΚΕ ως εισόδημα, το επίδομα τέκνου και το επίδομα 
μονογονέα που ελάμβανε η ίδια. 
 
Στην υπό αναφορά περίπτωση, η παραπονούμενη υπέβαλε αίτηση 
στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) για 
παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) στον υιό της, 
τον Ιούλιο του 2014, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2017. 
Έκτοτε, ο υιός της παραπονούμενης ελάμβανε από την ΥΔΕΠ, 
ΕΕΕ, ύψους περίπου €848 από το οποίο δεν γίνεται οποιαδήποτε 
αποκοπή, ως εισόδημα, καθώς ο της, ως άτομο με αναπηρία, 
θεωρείτο, για σκοπούς καταβολής ΕΕΕ, ανεξάρτητη 
οικογενειακή μονάδα. 
 
Στην Έκθεση σημειώθηκε ότι, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην 
εξέταση της αίτησης του υιού της παραπονούμενης για 
ένταξη του στο ΕΕΕ. Η μετάβαση του, συγκεκριμένα, στο 

                                                           
107 Σ.Α.Α. 38/2016 ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2020 
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ΕΕΕ επήλθε δυόμισι σχεδόν χρόνια μετά την υποβολή της 
αίτησης του και όταν είχε ήδη υποβληθεί το παράπονο στο 
Γραφείο της Επιτρόπου. Η δε καθυστέρηση αυτή, της διαφάνηκε, 
δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του ίδιου ή της παραπονούμενης.  
 
Το ζήτημα της καθυστέρησης στην εξέταση αιτήσεων για 
παροχή ΕΕΕ από την ΥΔΕΠ, ειδικότερα σε περιπτώσεις ατόμων 
με αναπηρίες, υπήρξε αντικείμενο και προηγούμενων 
παρεμβάσεων της Επιτρόπου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και 
Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες. Στην προκειμένη περίπτωση, 
εξαιτίας της καθυστέρησης της εξέτασης της αίτησης του 
υιού της παραπονούμενης, της συνέχιζε μεν να λαμβάνει 
δημόσιο βοήθημα, πλην της μειωμένο κατά €219.58 μέχρι και 
τον Φεβρουάριο του 2017, καθότι συνεχιζόταν η εφαρμογή της 
της πιο πάνω απόφασης των ΥΚΕ.  
 
Της επισημάνθηκε, η υπό αναφορά δυσμενής συνέπεια σε βάρος 
του υιού της παραπονούμενης, για μεγάλο διάστημα, θα 
αποφευγόταν αν η εξέταση της αίτησης του για ΕΕΕ από την 
ΥΔΕΠ ολοκληρωνόταν σε εύλογο χρόνο μετά την υποβολή της.  
  
Έγινε εισήγηση της, υπό το φως των διατάξεων του άρθρου 
28 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες, της σχετικής νομοθεσίας και της αρχής της 
χρηστής διοίκησης, εξεταζόταν από το αρμόδιο Υπουργείο, 
η παροχή στον υιό της παραπονούμενης, αναδρομικά, ποσού 
που αντιστοιχούσε στην περίοδο εκκρεμότητας της αίτησης 
του, ήτοι από την ημερομηνία υποβολής της, μέχρι και την 
ημερομηνία ένταξη του στο ΕΕΕ, η οποία υπερέβαινε το 
εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα έπρεπε να 
είχε ολοκληρωθεί η εξέτασή της.  
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 Έκθεση108 αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης ατόμων 
με αναπηρίες στο «Σπίτι στην Αγλαντζιά». 

 
Ειδικότερα, μετά τον τερματισμό της λειτουργίας του Σπιτιού 
στη Κοινότητα στον Άγιο Ανδρέα, μεταφέρθηκαν στο «Σπίτι στην 
Αγλαντζιά» άλλα δυο άτομα με αναπηρίες, με επακόλουθο, όπως 
είχε αναφέρει ο παραπονούμενος στο Γραφείο μας, την αύξηση 
του συνολικού αριθμού των ενοίκων στα επτά άτομα, το 
συνωστισμό λόγω στενότητας του χώρου, τη μετατροπή του 
«Σπιτιού» σε ίδρυμα και τη μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση των 
ενοίκων με σοβαρές κινητικές δυσκολίες.  
 
Το «Σπίτι στην Αγλαντζιά», διαπιστώθηκε ότι για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείτο για τη διαμονή επτά ατόμων 
διαφορετικού φύλου με ένα μόνο χώρο υγιεινής, ο οποίος δεν 
ήταν επαρκής ούτε για τον αριθμό των πέντε ατόμων που 
εξαρχής διένεμαν εκεί, καθότι, τα άτομα με αναπηρίες δεν 
ήταν ή είναι ευχερές να εξυπηρετούνται ως προς την ατομική 
υγιεινή τους, προσωπικά, οποτεδήποτε χρειάζεται. 
 
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), όπως διαφάνηκε από 
τη διερεύνηση, κατέβαλαν προσπάθειες, ιδίως κατά το 2016, 
για την προσθήκη νέου χώρου υγιεινής, πλην όμως ανεπιτυχώς 
λόγω της απροθυμίας του ιδιοκτήτη να συνεργαστεί. Αυτό όμως, 
δεν απάλλασσε, όπως σημείωσε η Επίτροπος Διοικήσεως, τις 
ΥΚΕ από τις ευθύνες ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των 
ενοίκων του Σπιτιού.  
 
Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι ανέκυπταν προβλήματα 
καθημερινότητας όπως οι βλάβες στις συσκευές του Σπιτιού 
και η καθαριότητα/ευπρεπισμός/περιποίηση του εξωτερικού 
χώρου, τα οποία δεν αντιμετωπίζονταν άμεσα όπως θα έπρεπε, 
αλλά παρέμεναν σε εκκρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Κατά 
προέκταση και παρότι η λειτουργία του «Σπιτιού στην 
Αγλαντζιά» εντάσσεται στην πολιτική αποϊδρυματοποίησης, η 
λειτουργικότητα του για τις ανάγκες των ενοίκων δεν είχε 
επιτευχθεί κατά τρόπο που να διασφάλιζε πλήρως και διαρκώς 

                                                           
108 Σ.Α.Α. 91/2016 ημερομηνίας 3 Φεβρουάριου 2020 
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το δικαίωμα τους στην ποιοτική και αξιοπρεπή  διαβίωση, όπως 
απαιτείται βάσει της Σύμβασης.  
 
Τα Σπίτια στην Κοινότητα, αποτελούν καλή πρακτική, που 
σηματοδοτεί τη μετάβαση από ιδρυματοποίηση σε δομές 
ανεξάρτητης διαβίωσης. Θα πρέπει όμως να διασφαλίζεται ότι 
η λειτουργία τέτοιων δομών, όπως το «Σπίτι στην Αγλαντζιά», 
βρίσκεται σε συμφωνία με όλες τις πρόνοιες της Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Ειδικότερα, στο 
επίκεντρο των ΥΚΕ πρέπει να είναι η θεμελιώδης αρχή ότι οι 
ένοικοι των Σπιτιών, άτομα με αναπηρίες, είναι ισότιμα 
υποκείμενα δικαιωμάτων και ως εκ τούτου πρέπει να 
απολαμβάνουν διαρκώς επαρκείς, κατάλληλες και ποιοτικές 
συνθήκες διαβίωσης.  
 
Έγινε εισήγηση όπως, εάν δεν διαφαινόταν βάσιμη προοπτική 
συνεργασίας του ιδιοκτήτη για την προσθήκη νέου χώρου 
υγιεινής, οι ΥΚΕ να εξέταζαν εναλλακτική λύση για την 
μεταστέγαση των ενοίκων του Σπιτιού σε άλλη νέα και 
κατάλληλη δομή, το συντομότερο. Περαιτέρω, οι ΥΚΕ έπρεπε 
να τροχιοδρομήσουν χωρίς χρονοτριβή ζητήματα όπως η 
καθαριότητα των εξωτερικών χώρων του Σπιτιού και η 
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οποιασδήποτε συσκευής ή 
εγκατάστασης είχε βλάβη. Αν κάτι τέτοιο δεν ήτο πρακτικά 
εφικτό, οι ΥΚΕ έπρεπε να επανεξετάσουν τη διαδικασία και να 
εξεύρουν λύσεις που θα επέτρεπαν στη διεύθυνση του Σπιτιού 
να επιλαμβάνεται σχετικά για να μην παρέρχεται ο χρόνος 
αναξιοποίητος σε βάρος της εξυπηρέτησης και των ανέσεων των 
ενοίκων.  
 
Ως γενική υποχρέωση, οι ΥΚΕ έπρεπε, όπως σημειώθηκε, να 
υιοθετήσουν τέτοιες διαδικασίες αναφορικά με κάθε Σπίτι στην 
Κοινότητα, που θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους ανεμπόδιστα 
και χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε ταλαιπωρία στους 
ενοίκους για οποιοδήποτε λόγο, ώστε να καθίσταται δυνατός ο 
επιδιωκόμενος στόχος για αποϊδρυματοποίηση και ανεξάρτητη 
διαβίωση των ΑμεΑ. 
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 Εκθέσεις109 αναφορικά με την παράλειψη διασφάλισης της 
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε οπτικοακουστικά 
μέσα. 

 
Άτομα με ακουστική αναπηρία υπέβαλαν παράπονα στην Επίτροπο 
σε σχέση με την παράλειψη των τηλεοπτικών σταθμών να 
καταστήσουν τις υπηρεσίες τους προσβάσιμες στα άτομα με 
αναπηρίες.  
 
Κοινό αντικείμενο των παραπόνων ήταν ο αποκλεισμός των 
παραπονούμενων από την ισότιμη πρόσβαση στα μέσα 
επικοινωνίας, και συγκεκριμένα, στα τηλεοπτικά προγράμματα, 
εξαιτίας της μη χρήσης από τους τηλεοπτικούς σταθμούς 
υποτιτλισμού στις διάφορες εκπομπές τους. Κατά συνέπεια, 
όπως υποστήριξαν οι παραπονούμενοι, μία σειρά δικαιωμάτων 
τους παραβιάζεται ή περιορίζεται, όπως είναι τα δικαιώματα 
σε πληροφόρηση, σε ψυχαγωγία και σε συμμετοχή στην 
κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή με επακόλουθο την 
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και την προσβολή της 
ανθρώπινης τους αξιοπρέπεια. 
 
Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων διέπονται από την Οδηγία 
2010/13/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 
2018/1808/ΕΕ. Στην εν λόγω Οδηγία, περιλαμβάνεται διάταξη, 
η οποία αποσκοπεί στη συνεχή και προοδευτική διασφάλιση της 
προσβασιμότητας των μέσων επικοινωνίας. Τα μέσα επίτευξης 
της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 
θα πρέπει, σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία, να περιλαμβάνουν, 
χωρίς ωστόσο να πρέπει να περιορίζονται σε αυτά, νοηματική 
γλώσσα, υποτιτλισμό για τους κωφούς και τα άτομα με 
προβλήματα ακοής, εκφωνούμενους υποτίτλους και ακουστική 
περιγραφή.  
 
Ταυτόχρονα, η υποχρέωση για κατοχύρωση της πρόσβασης των 
πολιτών στα οπτικοακουστικά μέσα απορρέει, επίσης, από 
συνδυασμό αριθμού διατάξεων, που περιέχονται στη Σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αφού 
θεωρείται δεδομένο πως τα οπτικοακουστικά μέσα μπορούν να 

                                                           
109 Α/Π 864/2019 & Α/Π 1263/2019, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020 
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συνεισφέρουν στην πραγμάτωση όλων των δικαιωμάτων των ατόμων 
με αναπηρίες, τα οποία αποσκοπούν και συντείνουν στη 
διασφάλιση του δικαιώματός του για ανεξάρτητη διαβίωση και 
ισότιμη συμμετοχή στην πολιτική,  κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ζωή.  
 
Η Έκθεση υποβλήθηκε στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με 
την εισήγηση όπως ληφθούν όλα τα δέοντα μέτρα για την 
επίσπευση της συμμόρφωσης των τηλεοπτικών σταθμών με τις 
σχετικές διατάξεις, ούτως ώστε τερματιστεί η παραβίαση του 
δικαιώματος των ΑμεΑ για ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση 
και σε ψυχαγωγικό υλικό, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη 
δεκαετή εκκρεμότητα του θέματος.  
 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ολοκλήρωσε την εξέταση τυχόν 

παραβάσεων της οικείας νομοθεσίας από τους εμπλεκόμενους 

τηλεοπτικούς σταθμούς και επέβαλε ανάλογες κυρώσεις. 

Περαιτέρω, οι τηλεοπτικοί σταθμοί υπέβαλαν στην Αρχή 

χρονοδιαγράμματα σε σχέση με τις ενέργειες στις οποίες θα 

προέβαιναν ούτως ώστε όσον το δυνατόν περισσότερα τηλεοπτικά 
προγράμματα να καθίσταντο προσβάσιμα από άτομα με ακουστική 

και οπτική αναπηρία. 

Το δε ΡΙΚ κατέστησε προσβάσιμα από τα άτομα με ακουστική 
αναπηρία τα δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές του, 
παρέχοντας διερμηνεία τους στη νοηματική γλώσσα. 
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 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση110 αναφορικά με την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις 
πληροφορίες που αφορούν στην πανδημία του COVID-19 

 
Για τη συμμόρφωση με τα εξαγγελθέντα περιοριστικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 
και περιορισμού της εξάπλωσης της, απαιτείται η απρόσκοπτη 
πρόσβαση σ’ αυτά από όλο τον πληθυσμό, τόσο ως προς στις 
οδηγίες ή/και κατευθυντήριες γραμμές που ανακοινώνονται, 
όσο και για τους τρόπους προστασίας από την πανδημία και 
για την παρεχόμενη στήριξη για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεών της.  
 
Ως εκ τούτου τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν ισότιμη 
πρόσβαση στη πληροφόρηση/ενημέρωση και γι’ αυτό θα πρέπει 
να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόσβαση σε 
αυτή  σε προσβάσιμη και αντιληπτή μορφή. 
 
Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρίες, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους η λήψη μέτρων 
που θα διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με 
αναπηρίες σε πληροφορίες, ενώ η παράλειψη λήψης μέτρων προς 
την κατεύθυνση αυτή, συνιστά, βάσει του άρθρου 5 της 
Σύμβασης, απαγορευμένη διάκριση λόγω αναπηρίας. Ειδικότερα, 
τα Κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την προαγωγή 
κατάλληλων μορφών βοήθειας και υποστήριξης στα άτομα με 
αναπηρίες, για διασφάλιση της  πρόσβασης τους στις 
πληροφορίες χωρίς την οποία  δεν νοείται ελευθερία σκέψης, 
κρίσης αλλά και λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, αν πρωτίστως 
δεν εξασφαλιστεί η αναγκαία πληροφόρηση προς τούτο. 
 

Στη βάση, δε, του άρθρου 11 της Σύμβασης, «… όλα τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των ΑμεΑ σε 
κατάσταση κινδύνου…». 
 

                                                           
110 ΑΥΤ. 9/2020 ημερομηνίας 3 Απριλίου 2020 
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Στην Τοποθέτηση επισημάνθηκε η ανάγκη λήψης συγκεκριμένων 
μέτρων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ 
στη πληροφόρηση.  
 
Ειδικότερα: 
 

 Η απουσία διερμηνείας από όλους τους σταθμούς στη 
νοηματική γλώσσα ή υποτιτλισμός, ιδιαίτερα όταν 
φιλοξενούνται Αξιωματούχοι/Υπουργοί ή/και 
εμπειρογνώμονες για την παροχή πληροφόρησης σε σχέση 
με την πανδημία, με επακόλουθο τα άτομα με ακουστική 
αναπηρία ή μειωμένη ακοή να στερούνται του δικαιώματος 
τους για άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση σε προσβάσιμη 
γι’ αυτά μορφή. 

 

 Η ανάγκη για υπότιτλους, καθότι  αρκετές περιπτώσεις 
ατόμων με ακουστική αναπηρία ή/και μειωμένη ακοή, η 
διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα δεν τους παρέχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες, παρά μόνο όταν η εικόνα 
συνοδεύεται με υπότιτλους. 

 

 Οι ανακοινώσεις/δελτία τύπου/ διατάγματα/οδηγίες σε 
σχέση με την πανδημία και τα μέτρα που λαμβάνονται, 
αναρτώνται στο διαδίκτυο, και η μεταγραφή τους σε 
γραφή Μπράιγ δύναται να γίνει κατόπιν επικοινωνίας των 
ενδιαφερόμενων ατόμων με οπτική αναπηρία, με την Σχολή 
Τυφλών, την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών ή την Κυπριακή 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Με το γεγονός αυτό 
εξυπακούεται ότι τα κείμενα αναρτώνται και θα πρέπει 
να συνεχίσουν να αναρτώνται κατά τρόπο εύκολο στην 
ανάγνωση (easy to read) ώστε η μετατροπή τους σε 
προσβάσιμη μορφή να γίνεται εύκολα και γρήγορα από το 
πρόσωπο που το επιθυμεί, περιλαμβανομένης της 
δυνατότητας μετατροπής του κειμένου σε ηχητική μορφή. 

 

 Κατά τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει η μεταγραφή των 
ανακοινώσεων/δελτίων τύπου/διαταγμάτων/οδηγιών επίσης 
να γίνεται και σε απλοποιημένη και ευκολονόητη γραφή 
ούτως ώστε να είναι προσβάσιμη και κατανοητή και από 
άτομα με νοητική αναπηρία.  
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 Περαιτέρω ενώ η σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρέχει 
ενημέρωση για την πανδημία του COVID-19, και μέσω της 
ιστοσελίδας υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για 
τα μέτρα στήριξης για τις επιπτώσεις της πανδημίας, 
εντούτοις από ένα ενδεικτικό έλεγχο μέσω μηχανών 
αξιολόγησης της προσβασιμότητας κατά πόσον η 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα πληροί τα κριτήρια 
προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρίες, αναφύονται 
προβλήματα, που ενδεχομένως να αποτελούν κωλύματα για 
την ολοκληρωμένη πρόσβαση στο περιεχόμενό της από 
άτομα με αναπηρίες ενώ παρόμοια προβλήματα ανακύπτουν 
στην υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

 

 Η απομόνωση ως αναγκαίο μέτρο πρόληψης και καταστολής 
της πανδημίας αδιαμφισβήτητα επηρεάζει τον κάθε ένα 
μας ξεχωριστά. Τα άτομα όμως που επηρεάζονται 
περισσότερο είναι αυτά που ήδη βρίσκονταν σε κατάσταση 
εγκλεισμού είτε σε στέγες ηλικιωμένων είτε σε κλινικές 
ψυχικής υγείας. Γι’ αυτά τα πρόσωπα όπου η επαφή με 
τον έξω κόσμο και τους οικείους τους γίνεται ακόμη πιο 
δύσκολη αυτές τις δύσκολες μέρες, η Πολιτεία θα πρέπει 
να ενσκήψει περισσότερο παρέχοντας τρόπους 
επικοινωνίας είτε με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας 
για κάποιες ώρες, είτε ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπου 
αυτό είναι δυνατό υπό τις περιστάσεις, αλλά κυρίως 
ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πληροφόρηση για σκοπούς 
ενημέρωσης και προστασίας τους, παρέχοντας την 
ευκαιρία για την λήψη και από τους ίδιους, προσωπικών 
και εξατομικευμένων μέτρων υγιεινής και προφύλαξης. 

 

Τα προαναφερθέντα τέθηκαν ενώπιον των Γενικών Διευθυντών 
των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων,  Υγείας και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, 
με την εισήγηση όπως, για σκοπούς πραγμάτωσης του 
δικαιώματος των ατόμων με αναπηρίες για προσβάσιμη 
πληροφόρηση, φρόντιζαν για την άμεση διερεύνηση τους, σε 
συνεργασία και συνεννόηση με τις αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες. 
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Αντίγραφο της Τοποθέτησης κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες, 
για ενημέρωση, καθώς και σε μέσα μαζικής επικοινωνίας για 
τις δικές τους ενέργειες στο μέτρο του εφικτού για τον κάθε 
ένα ξεχωριστά. 
 
 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου κάλεσε τους τηλεοπτικούς σταθμούς 

όπως υπέβαλλαν χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την σταδιακή 

αναφορικά με την σταδιακή προσβασιμότητα των προγραμμάτων τους 
από άτομα με ακουστική ή οπτική αναπηρία. 

 

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών πρόβηκε σε συνεννόηση και 

συνεργασία με την ΚΥΣΟΑ, την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών για να 

διασφαλιστεί ότι οι διαδικτυακά παρεχόμενες πληροφορίες σε 

σχέση με τη πανδημία μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε γραφή 

Braille και σε ηχητική μορφή. Επίσης, σε συνεργασία με την 

Παγκύπρια Σχολή Κωφών ετοιμάστηκε ενημερωτικό υλικό στη 

νοηματική γλώσσα, ενώ συγχρόνως ετοιμάστηκαν κα αναρτήθηκαν 

στο διαδίκτυο ενημερωτικά έντυπα και υλικό σε easy to read 
μορφή. 

 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας απέστειλαν σχετικές 
εγκυκλίους στις στέγες μακροχρόνιας φροντίδας αναφορικά με τα 
προστατευτικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται ενόψει της 
πανδημίας, ενώ οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονταν και σε απλή 
και εύκολα κατανοητή γλώσσα. 
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 Έκθεση111 αναφορικά με  τις συνολικές αποφάσεις του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, σε σχέση με τη φοίτηση των παιδιών με 
αναπηρία μετά την επαναλειτουργία των σχολείων την 21η 
Μαΐου 2020 

 
Συγκεκριμένα, το αρχικό πλάνο του Υπουργείου για την 
επανέναρξη των σχολείων δεν συμπεριελάμβανε καθόλου τη 
λειτουργία των ειδικών μονάδων υπό τις νέες συνθήκες. που 
αφορούσαν την πανδημία και στις 19 Μαΐου 2020, οι γονείς 
παιδιών με αναπηρία έλαβαν, όπως και οι γονείς όλων των 
υπόλοιπων παιδιών, τον Οδηγό για γονείς και κηδεμόνες για 
την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο.  
 
Ωστόσο, με Ανακοίνωση του Υπουργείου ημερομηνίας 20 Μαΐου 
2020 σε σχέση με τη φοίτηση όλων των παιδιών με αναπηρία 
στα σχολεία, οι γονείς των παιδιών με αναπηρία 
πληροφορήθηκαν είχαν τεθεί ξεχωριστές προϋποθέσεις και 
διαδικασίες για τη φοίτηση των παιδιών τους. Οι εν λόγω 
διαδικασίες ήταν ανέφικτο να τηρηθούν, με επακόλουθο να μην 
ήταν δυνατή η ταυτόχρονη έναρξη της φοίτησης των παιδιών με 
αναπηρία με το σύνολο των υπόλοιπων μαθητριών και μαθητών, 
και ως εκ τούτου συντελείτο δυσμενής διάκριση εις βάρος 
τους.  
 
Η αρχή της μη διάκρισης αποτελεί βασική αρχή που διέπει τη 
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 
με το άρθρο 24 της οποίας κατοχυρώνεται και αναγνωρίζεται 
το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση και τα 
κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα με σκοπό την άσκηση 
του δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις και βάσει των ίσων 
ευκαιριών.  
 
Η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης κατοχυρώνεται 
επίσης με τον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο, βάσει του 
οποίου η αρχή της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία 
συνίσταται στην απουσία οποιασδήποτε διάκρισης σε βάρος 
οποιουδήποτε προσώπου λόγω αναπηρίας. Διάκριση εναντίον 

                                                           
111 Α/Π 789/2020 ημερομηνίας 21 Μαΐου 2020 
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άλλου προσώπου προκύπτει, βάσει του Νόμου, εάν, μεταξύ 
άλλων, υπάρχει μεταχείριση ατόμου με δυσμενέστερο τρόπο από 
τη μεταχείριση ατόμων χωρίς αναπηρία τα οποία βρίσκονται 
στην ίδια ή παρόμοια κατάσταση. Ένα εκ των δικαιωμάτων που 
προστατεύονται, βάσει του άρθρου 4 του εν λόγω Νόμου, είναι 
η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην ενταγμένη εκπαίδευση 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους.  
 
Με βάση το άρθρο 9Γ του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, κάθε 
πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του Νόμου σε 
σχέση με διακριτική μεταχείριση, δικαιούται να υποβάλλει 
σχετικό παράπονο στον Επίτροπο Διοίκησης, ο οποίος έχει 
αρμοδιότητα να εξετάζει το παράπονο σύμφωνα με τον περί 
Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων 
(Επίτροπος) Νόμο [Ν.42(Ι)/2004]. 
 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 6 του Ν.42(Ι)/2004, αποτελεί 
απαγορευμένη με νόμο διάκριση, κάθε μεταχείριση ή 
συμπεριφορά, διάταξη, όρος, κριτήριο, ή πρακτική, που στα 
πλαίσια δραστηριοτήτων στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα 
δραστηριοτήτων διέπεται ειδικά, απαγορεύεται ή δεν 
επιτρέπεται, από οποιοδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμο ή 
κανονισμούς επί τω ότι συνιστά σύμφωνα με τις διατάξεις τους 
άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω, μεταξύ άλλων, ειδικών αναγκών. 
Διάκριση δυνατόν να είναι απαγορευμένη με νόμο διάκριση, 
υπό την προαναφερόμενη έννοια, καθ’ όσον αφορά οποιοδήποτε 
θέμα, περιλαμβανομένων θεμάτων εκπαίδευσης. 
 
Υπό το φως των πιο πάνω νομοθετικών προνοιών και στη βάση 
των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, τόσο ως Ανεξάρτητος 
Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 
όσο και ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, 
υπογραμμίστηκαν τα ακόλουθα: 
 

 Από την ανακοίνωση του Υπουργείου, προκύπτει  
παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και μη 
διάκρισης, καθότι, για την πρόσβαση των παιδιών με 
αναπηρίες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, έπρεπε να πληρωθούν διαφορετικοί  όροι και 
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διαδικασίες σε σχέση με τα όσο ίσχυαν για τα υπόλοιπα 
παιδιά. 

 

 Για την εκπλήρωση των εν λόγω όρων χρειαζόταν χρόνος 
και προετοιμασία απροσδιόριστης διαρκείας με κίνδυνο 
οι δυο περίπου βδομάδας εκπαίδευσης που αναλογούσαν 
σε κάθε παιδί να χάνονταν μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εξέτασης. Συνεπώς, ο κίνδυνος του χαμένου 
χρόνου συνιστούσε από μόνος του διακριτική μεταχείριση 
των παιδιών με αναπηρία καθότι υπήρχε πιθανότητα 
πλήρους αποστέρησης της εκπαίδευσης για το εναπομείναν 
χρονικό διάστημα. 

 

 Αν η σύσταση της σχετικής Επιτροπής ήταν αναγκαία με 
βάση την προεξασφαλισμένη γνώμη των ειδικών, αυτή θα 
έπρεπε να ελάμβανε χώρα, πολύ πριν την απόφαση και 
ανακοίνωση της επανέναρξης της λειτουργίας των 
σχολείων, ούτως ώστε να παρεχόταν η ευκαιρία για 
έγκαιρη  προετοιμασία, χωρίς τον κίνδυνο απουσίας από 
τον προγραμματισμένο χρόνο εκπαίδευσης. 

 

 Η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των παιδιών με 
αναπηρία, βάσει του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου, 
συνιστούσε διάκριση εις βάρος τους, πόσο δε μάλλον η 
επιβολή επιπλέον προϋποθέσεων για την φοίτηση τους, 
οι οποίες δεν δικαιολογούνταν στη βάση  επιστημονικής 
γνωμάτευσης και δεν περιορίζονταν στην εξέταση για 
Covid-19 των δασκάλων και των συνοδών που θα έρχονταν 
σε επαφή με τα παιδιά. 

 

 Σε σχέση ειδικότερα με την αναφορά στην ανακοίνωση, 
για την εξέταση των παιδιών με βάση τα ειδικά 
χαρακτηριστικά τους, σημειώθηκε ότι αυτά τα 
χαρακτηριστικά ήταν γνωστά εκ των προτέρων στο 
Υπουργείο και εφόσον δεν ενέπιπταν στις ευάλωτες 
ομάδες όπως αυτές είχαν προκαθοριστεί, με την 
ανακοίνωση τα παιδιά με αναπηρίες θεωρούνταν κατά 
αυθαίρετο και απόλυτο τρόπο ότι ανήκαν σε ευάλωτες 
ομάδες. Συνακόλουθα εάν οι προβλεπόμενες διαδικασίες 
παρέμεναν ως είχαν, η έγκαιρη πρόσβαση των παιδιών 
αυτών στα σχολεία τους καθίστατο σχεδόν αδύνατη.  
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Υπό το φως του συνόλου των πιο πάνω, διαπιστώθηκε διακριτική 
μεταχείριση και συνακόλουθα  παραβίαση των προνοιών της 
Σύμβασης και του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, σε 
συνδυασμό με τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και 
Ορισμένων άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο, όχι μόνο γιατί 
δεν είχαν ληφθεί έγκαιρα όλα τα εξατομικευμένα μέτρα 
στήριξης για να βρίσκονταν ήδη τα παιδιά με αναπηρία στο 
σχολείο, αλλά και από την αντιμετώπισή τους με λιγότερη 
ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με τα αλλά παιδιά που 
βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση με αυτά, ενώ συνάμα τους 
προσετέθη επιπλέον βάρος το οποίο σχετιζόταν με τη πλήρωση 
των εν λόγω προϋποθέσεων.  
 

Ως εκ τούτου, έγινε εισήγηση όπως η Ανακοίνωση του 
Υπουργείου, και οι προϋποθέσεις που επέβαλλε αναφορικά με 
τη φοίτηση των παιδιών με αναπηρίες επανεξεταζόταν άμεσα 
και λαμβάνονταν αποφάσεις οι οποίες θα περιλάμβαναν 
ευνοϊκότερη μεταχείριση στα παιδιά με αναπηρίες και οι 
οποίες θα διασφάλιζαν χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση των 
πρόσβαση όλων των μαθητριών και μαθητών στα σχολεία, χωρίς 
καμία διάκριση. 
 
 

 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Μετά την υποβολή της έκθεσης, το Υπουργείο προέβη στις 
αναγκαίες ενέργειες προς υλοποίηση του συνόλου των 
εισηγήσεων που περιέχονταν σ’ αυτήν. 
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 Εκθέσεις112 αναφορικά με την καθυστέρηση επιδότησης των 
θεραπειών υγείας σε παιδιά με αναπηρία  

 

Μετά από διαμεσολαβητική παρέμβαση της Επιτρόπου και κατόπιν 
διαβουλεύσεων και συνεννόηση με τους γονείς και τις 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων ή/και παιδιών με 
αναπηρίες, το Υπουργείο Υγείας προέβη στις αναγκαίες 
ρυθμίσεις για τη ρύθμιση του πάγιου και δικαιολογημένου 
αιτήματός για επιδότηση της παροχής θεραπειών υγείας σε 
παιδιά με αναπηρίες, εκτός των κρατικών νοσηλευτηρίων και 
πέραν του δημοσιοϋπαλληλικού ωραρίου. 
 
Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο ενήργησε για την άρση της 
άνισης μεταχείρισης της οποίας τύγχαναν τα παιδιά με 
αναπηρίες σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά, καθότι αναγκάζονταν 
να στερούνται διδακτικού χρόνου από το σχολείο τους για να 
παρακολουθούν τις θεραπείες αυτές κατά τις πρωινές ώρες, 
κατά παράβαση τόσο των προνοιών της Σύμβασης και των 
διατάξεων του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, όσο και της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, βάσει της οποίας τα 
παιδιά πρέπει να τυγχάνουν διευκολύνσεων ιατρικής 
περίθαλψης και αποκατάστασης της υγείας τους. 
 

Ωστόσο, παρά την εν λόγω θετική εξέλιξη, ακόμη εκκρεμούσε 
ενώπιον του Υπουργείου η έγκριση των σχετικών αιτήσεων που 
έχουν υποβάλει γονείς παιδιών με αναπηρίες για την επιδότηση 
των θεραπειών των παιδιών τους, με επακόλουθο να 
εξακολουθούν να επωμίζονται οι ίδιοι εξολοκλήρου το κόστος 
των θεραπειών. 
 

Συνακόλουθα, οι ενέργειες του Υπουργείου παρέμεναν χωρίς 
ακόμη κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα για τα παιδιά με αναπηρίες, 
καθώς και για τις οικογένειές τους, καθότι δεν τους είχε 
ακόμη παρασχεθεί οποιαδήποτε επιδότηση για τις θεραπείες 
των παιδιών, με αποτέλεσμα η άνιση μεταχείριση να 
εξακολουθεί να υφίσταται. 
 

Ως εκ τούτου, έγιναν οι εξής εισηγήσεις προς το Υπουργείο: 
 

                                                           
112 Α/Π 847/2018 & Α/Π 1365/2018 ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2020 
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 Να προέβαινε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στις 
αναγκαίες ενέργειες για την άμεση ολοκλήρωση της 
εξέτασης των αιτήσεων που εκκρεμούσαν ενώπιόν του για 
την επιδότηση θεραπειών παιδιών με αναπηρίες. 
 

 Να επίσπευδε τις αναγκαίες ενέργειες για την όσο το 
δυνατό συντομότερη ένταξη των υπό αναφορά θεραπειών 
υγείας στην επόμενη φάση του ΓεΣΥ. 

 

 Στην περίπτωση δε, που αυτό δεν καθίστατο δυνατό μέχρι 
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να προέβαινε 
έγκαιρα στις αναγκαίες διευθετήσεις για τη συνέχισή 
της επιδότησης των θεραπειών παιδιών με αναπηρίες, και 
ενημερώσει σχετικά τους επηρεαζόμενους γονείς. 

 
 
 

Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 

Μετά την υποβολή της Έκθεσης, το Υπουργείο προέβη στις 
αναγκαίες ενέργειες προς υλοποίηση των εισηγήσεων της 
Επιτρόπου, με την ένταξη των υπό αναφορά θεραπειών στο 
ΓΕΣΥ.  

 
 

 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση113 αναφορικά με την υποχρεωτική 
χρήση προστατευτικών μασκών από παιδιά με αναπηρία άνω 
των έξι ετών κατά τη φοίτηση τους στα σχολεία. 

 
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας σε 
δηλώσεις του ηµεροµηνίας 21 Αυγούστου 2020 ανακοίνωσε την 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για τη φοίτηση στα δηµόσια 
και ιδιωτικά σχολεία µε τη φυσική παρουσία των µαθητών και 
µαθητριών, οι οποίοι σύµφωνα µε τις συστάσεις των ειδικών, 
θα πρέπει να χρησιµοποιούν προστατευτικές µάσκες σε όλα τα 
σχολεία.   
 
Βάσει των συστάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και 
της UNICEF για τη χρήση προστατευτικών µασκών από παιδιά µε 
αναπηρία, στη λήψη απόφασης για χρήση µασκών σε παιδιά 

                                                           
113 ΑΥΤ. 20/2020 ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2020 
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ηλικίας έξι έως έντεκα ετών, θα έπρεπε να εφαρµόζεται µια 
προσέγγιση µε βάση τον κίνδυνο, που θα λάμβανε υπόψη, µεταξύ 
άλλων, την ικανότητα του παιδιού να χρησιµοποιεί ορθά τη 
µάσκα και τη διαθεσιµότητα κατάλληλης επίβλεψης του από 
ενήλικους, καθώς και ο πιθανός αντίκτυπος της χρήσης της 
µάσκας στη µάθηση και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των 
παιδιών.  
 
Περαιτέρω, στα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας µε αναπτυξιακές 
διαταραχές, αναπηρία ή άλλες ειδικές καταστάσεις υγείας που 
πιθανόν να αλληλεπιδρούν µε τη χρήση µάσκας, η χρήση µάσκας 
δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αλλά να αξιολογείται ανά 
περίπτωση, από τον παιδαγωγό ή τον ιατρό.   
 
Σε σχέση, δε, µε τα παιδιά µε ακουστική αναπηρία, ενδέχεται 
η χρήση µάσκας να επηρεάζει τη συµµετοχή τους στη µαθησιακή 
διαδικασία, εξαιτίας του εξασθενηµένου τόνου οµιλίας που 
καταλήγει σ’ αυτά από τη χρήση µάσκας από τον οµιλητή,  την 
αδυναµία χειλανάγνωσης και παρακολούθησης των εκφράσεων του 
προσώπου του οµιλητή, καθώς και εξαιτίας της φυσικής 
αποστασιοποίησης. Ως εναλλακτικές λύσεις στις περιπτώσεις 
αυτές, θα µπορούσαν να είναι οι ειδικά προσαρµοσµένες µάσκες 
µε διαφάνεια που δεν παρεµποδίζουν τη χειλανάγνωση ή οι 
ασπίδες προσώπου.   
 
Δεδοµένου ότι στην απόφαση του Υπουργείου δε είχαν 
περιληφθεί µέτρα για εύλογες προσαρµογές που να 
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των παιδιών µε αναπηρία ούτε  
οποιαδήποτε πρόνοια για τη διαφορετική αντιµετώπισή τους, η 
καθολική χρήση µασκών θα συνεπαγόταν την άνιση µεταχείριση 
τους σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα παιδιά, λόγω της στέρησης 
του δικαιώµατός τους στην εκπαίδευση σε ισότιµη βάση µε τα 
άλλα παιδιά της ηλικίας τους, αφού η µάσκα, των ιδίων ή/και 
των εκπαιδευτικών, θα παρεµπόδιζαν την πρόσβαση τους στη 
µάθηση σε ισότιµη βάση µε τους άλλους.   
 
Κλήθηκε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Νεολαίας, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Υγείας, να 
επανεξέταζαν την περίπτωση χρήσης εναλλακτικών µορφών 
προστασίας από τα παιδιά µε αναπηρίες κατά τη φοίτηση τους 
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στο σχολείο, όπως µασκών µε διαφάνεια ή προστατευτικών 
ασπίδων, καθώς και από τους εκπαιδευτικούς ή/και τους 
συµµαθητές τους, όταν και όπου χρειάζεται, στην βάση των 
συστάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και της UNICEF 
και σε συνεργασία µε τους γονείς  ή/και τις  
αντιπροσωπευτικές  οργανώσεις  των γονέων παιδιών µε 
αναπηρία να εξεύρισκαν οριστική λύση στο θέµα που είχε 
ανακύψει.   
  

 
Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 

 
Το Υπουργείο υλοποίησε πλήρως τις εισηγήσεις της Επιτρόπου 
με την απόφαση τού να μην είναι υποχρεωτική η χρήση 
προστατευτικής μάσκας για παιδιά από έξι έως δώδεκα ετών, 
καθώς και για παιδιά άνω των δώδεκα ετών με προβλήματα 
ακοής ή αναπτυξιακές διαταραχές, ενώ οι δάσκαλοι, σε αυτές 
τις περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν διαφανή 
πλαστική μάσκα ή ασπίδα προσώπου, για σκοπός της 
διευκόλυνσης της χειλανάγνωσης. 
 

 
 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση114 αναφορικά με το ζήτημα της 
παροχής συνοδών βοηθών σε μαθητές και φοιτητές με 
αναπηρίες που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση 

 
Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες για εύλογες προσαρμογές 
στην εκπαίδευση πηγάζει τόσο από περί Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο, όσο και από την Σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αλλά και 
από τον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο και επεκτείνεται σε 
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από νηπιακή ηλικία μέχρι 
την ανώτατη και δια βίου εκπαίδευση. 
 

Περαιτέρω, η παροχή συνοδών αποτελεί ή θα έπρεπε 
αδιαμφισβήτητα να αποτελεί μέρος των εύλογων προσαρμογών 

                                                           
114 AYT. 7/2018, Α/Π 1449/2019, Α/Π 1980/2019 & Α/Π 242/2019 ημερομηνίας 22 
Σεπτεμβρίου 2020 
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πάνω σε εξατομικευμένη βάση, γι’ αυτό και το Κράτος 
θεσπίζοντας σχετική νομοθεσία [περί Ιδιωτικών Σχολείων 
Νόμος (Ν. 147(Ι)/2019)] προβλέπει πλέον ρητά την υποχρέωση 
των ιδιωτικών σχολείων για παροχή σχολικών συνοδών, όπου 
χρειάζεται με βάση την αξιολόγηση των Επαρχιακών Επιτροπών 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου, δηλαδή όχι 
μόνο στα σχολεία του δημοσίου τομέα αλλά και στα σχολεία 
του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να επωμίζονται οι γονείς το 
κόστος της παροχής αυτής. 
 

Επειδή δε, απαραίτητη προϋπόθεση για παροχή συνόδου, είναι 
η απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ή οποία επεκτείνεται και στην Ανώτερη και 
Ανώτατη Εκπαίδευση, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, σύμφωνα με τον οικείο νόμο (περί Αγωγής και 
Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες), το Κράτος δεν έχει 
επιλογή πάρα να συμμορφωθεί τόσο με τον εν λόγω Νόμο, όσο 
και με Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται το 
δικαίωμα στην εκπαίδευση και η πραγμάτωση του, με 
εξατομικευμένες εύλογες προσαρμογές. 
 

Στο δε Γενικό Σχόλιο με αρ. 4(2016), επί του άρθρου 24 της 
Σύμβασης, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρίες, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν 
πρόσβαση σε δημοσιά και ιδιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα σε 
ισότιμη βάση με τους άλλους ενώ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων, δεν θα πρέπει να χρεώνουν πρόσθετα 
δίδακτρα/τέλη για λόγους προσβασιμότητας ή/και παροχής 
ευλογών προσαρμογών. 
 

Ως εκ τούτου το κράτος είναι υποχρεωμένο κατά παρόμοιο τρόπο 
να επεκτείνει την προστασία του δικαιώματος στην εκπαίδευσή 
με εύλογες προσαρμογές και στα ανώτερα/ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα - με νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε η παροχή εύλογων 
προσαρμογών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να περιλαμβάνει 
πλέον ρητά και την παροχή συνοδών κατά τρόπο υποχρεωτικό, 
όταν τούτο κριθεί απαραίτητο από την Επαρχιακή Επιτροπή. 
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Νοείται ότι το κόστος δεν πρέπει να το αναλαμβάνουν τα άτομα 
με αναπηρία ή οι γονείς τους αλλά όπως ισχύει στη πρόβλεψη 
για τα ιδιωτικά σχολεία, με βάση τον περί Ιδιωτικών Σχολείων 
Νόμος [Ν. 147(Ι)/2019], η παροχή εύλογων προσαρμογών 
περιλαμβανομένης και της παροχής συνοδών θα περιλαμβάνεται 
στους όρους λειτουργίας τους. 
 

Περαιτέρω, ενόψει του γεγονότος ότι η αξιολόγηση και η 
απόφαση για παροχή στήριξης, συμπεριλαμβανομένων και των 
συνοδών, ανήκει στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, θα πρέπει να τεθεί επί τάπητος η συζήτηση εκ 
νέου, για τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας και της 
λειτουργίας τους, την σύνθεση τους, η έκταση της αιτιολογίας 
που δίδουν για τις αποφάσεις τους, καθώς επίσης και την 
συγκεκριμένη στήριξη που θα δίνεται στο κάθε παιδί που 
κρίνεται ότι την χρειάζεται. 
 

Και αυτό γιατί σύμφωνα με τις θέσεις των οργανωμένων γονέων 
παιδιών με αναπηρία, η απόφαση της Επιτροπής που τους 
δίνεται είναι γενική χωρίς την παροχή λεπτομερειών ως προς 
την στήριξη του παιδιού τους, ενώ πρόσβαση στο φάκελο του 
δεν δύναται να έχουν πάρα μόνο μετά από προσφυγή στο 
Δικαστήριο. Είναι η θέση τους ότι δεν υπάρχει εξατομικευμένο 
πρόγραμμα για κάθε παιδί που φοιτά στην ειδική μονάδα, με 
βάση τις ανάγκες του, ενώ σύμφωνα με τις θέσεις τους, 
απουσιάζει καθοδήγηση του σχολείου για το τρόπο 
αντιμετώπισης των αναγκών του. 
 

Κατά παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να επανεξεταστεί πέρα από την 
παροχή και την βοήθεια και το ζήτημα των προσόντων των 
συνοδών, μέσα στο πλαίσιο των εύλογων προσαρμογών ούτως ώστε 
να μπορούν να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε 
παιδιού με αναπηρία, γιατί όπως ανέφερε και η Επιτροπή του 
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο Γενικό 
Σχόλιο με αρ. 4(2016), επί του άρθρου 24 της Σύμβασης ακόμη 
και μαθητές με την ίδια αναπηρία ενδέχεται να χρήζουν 
διαφορετικών διευκολύνσεων. 
 

Έγινε εισήγηση όπως, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο, σε 
συνεννόηση με τους σχετικούς Συνδέσμους Ιδιωτικών Σχολείων 
και Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ΚΥΣΟΑ, 
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καθώς και με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με 
αναπηρίες και των εκπροσώπων γονέων παιδιών με αναπηρίες, 
προέβαινε στις αναγκαίες ενέργειες και ρυθμίσεις που θα 
διασφάλιζαν την παροχή εύλογων προσαρμογών στα άτομα με 
αναπηρία που φοιτούσαν σε ιδιωτικούς φορείς, στην προκειμένη 
περίπτωση με την παροχή συνοδών, για την άρση κάθε πιθανής 
διάκρισης που δύναται να προκληθεί στον τομέα της 
εκπαίδευσης, όταν αυτή αφορά ιδιωτικά ιδρύματα, τόσο 
τριτοβάθμιας, όσο και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με την θέσπιση σχετικού νόμου για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση στο ιδιωτικό τομέα, κατά τρόπο 
παρόμοιο που έχει θεσμοθετηθεί για τα ιδιωτικά σχολεία. 
 

 
Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 

 
Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης ενημέρωσε την Επίτροπο ότι θα συμπεριλάβει 
σχετική τροποποιητική πρόνοια στην οικεία νομοθεσία στη 
βάση των εισηγήσεων που περιλαμβάναν στην Έκθεση. 
 

 
 

 Έκθεση115 αναφορικά με την παροχή εύλογων προσαρμογών 
με διαφοροποιημένο εξεταστικό δοκίμιο σε άτομα με 
αναπηρία, για σκοπούς επαγγελματικής ανέλιξης 

 
Συγκεκριμένα, το παράπονο υποβλήθηκε εκ μέρους ατόμων με 
ακουστική αναπηρία που εργοδοτούνται ως υπάλληλοι Αορίστου 
Χρόνου στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαλογής) 
και αφορούσε στη μη παροχή εύλογων προσαρμογών στις 
εξετάσεις για σκοπούς ανέλιξης τους στις αμέσως ψηλότερες 
θέσεις των συνδυασμένων Κλιμάκων της θέσης τους (Α2 - Α5 -
Α7+2).  
 
Όπως επισημάνθηκε, η φύση του εξεταστικού δοκιμίου ως είχε 
χωρίς καμία διαφοροποίηση, φαίνεται ότι αποτέλεσε 
ανασταλτικό παράγοντα και εμπόδιο για την επιτυχία των 

                                                           
115 Α/Π 650/2020 ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2020 
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παραπονούμενων σε προηγούμενες εξετάσεις, καθότι, σε 
αλληλεπίδραση με την αναπηρία τους, δεν ήταν σε θέση να 
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν. 
 
Συνακόλουθα, για να καταστεί η εξέταση ως ενιαίο και ίσο 
μέτρο κρίσης, θα έπρεπε επιπλέον να τους είχαν παρασχεθεί 
εξατομικευμένες εύλογες προσαρμογές  αναλόγως των αναγκών 
τους, ήτοι, η κατάλληλη διαφοροποίηση του εξεταστικού 
δοκιμίου, για να είναι σε θέση να το κατανοήσουν επαρκώς 
και να μην δημιουργείται εμπόδιο στην διεκδίκηση της 
ευκαιρίας για επαγγελματική πρόοδο, στα πλαίσια της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης. 
 
Ως εκ τούτου, η μετάφραση στη νοηματική γλώσσα  
διαφοροποιημένου δοκιμίου αποτελεί μονόδρομο στα πλαίσια 
των εύλογων προσαρμογών  για να καταστεί δυνατή η άρση των 
όποιων εμποδίων  που αλληλεπιδρούν με τη φύση της αναπηρίας 
τους. Περαιτέρω, για σκοπούς  ισότιμης μεταχείρισης, 
ενδεχομένως να ήταν, όπως επισημάνθηκε, χρήσιμη και η 
διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης του εξεταστικού τους 
δοκιμίου, δηλαδή των απαντήσεων τους, για να αντισταθμίζεται 
η μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται έναντι των 
υπόλοιπων ανθυποψηφίων τους.  
 
Ενόψει της ανάγκης για παροχή, τόσο στις παραπονούμενες, 
όσο και σε άλλα άτομα με ακουστική ή και άλλη αναπηρία, ίσων 
ευκαιριών επαγγελματικής προόδου και ανέλιξης, θα πρέπει, 
όπως σημειώθηκε στην Έκθεση, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
και Προσωπικού να λάβει εξατομικευμένα μέτρα εύλογων 
προσαρμογών συμπεριλαμβανομένου της διαφοροποίησης 
δοκιμίου, ώστε να πραγματοποιείται με το τρόπο αυτό η άρση 
των εμποδίων και να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση.   
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, έγινε εισήγηση όπως το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού εξέταζε έγκαιρα την πιο 
πάνω σύσταση για παροχή εύλογων προσαρμογών, σε συνεννόηση 
και συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων 
με ακουστική αναπηρία, καθώς και με την Κυπριακή 
Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ανάπηρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.), ούτως ώστε 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

290 

στις εξετάσεις τον Νοέμβριο του 2020, τα άτομα με ακουστική 
αναπηρία να είχαν την ευκαιρία διεκδίκησης  πιθανότητας 
επιτυχίας, σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους. 
 
 

 
Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 

 
Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού προέβη στις 
αναγκαίες ενέργειες για την παροχή στους παραπονούμενους 
των προτεινόμενων εύλογων προσαρμογών κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης, στη βάση των εισηγήσεων που περιλαμβάνονταν 
στην Έκθεση. 
 

 
 

 Έκθεση116 αναφορικά με κατακράτηση τροχοκαθίσματος 
ατόμου με αναπηρία από Στέγη Ηλικιωμένων μέχρι την 
εξόφληση τροφείων  

 
Το παράπονο υποβλήθηκε από τη σύζυγο ατόμου με αναπηρία, 
κατά της υπεύθυνης Στέγης Ηλικιωμένων, στην οποία διέμενε 
το άτομο διέμενε, η οποία είχε πληροφορήσει την οικογένεια 
ότι δεν θα παρέδιδε το τροχοκάθισμά του, παρά μόνο μετά την 
εξόφληση οφειλόμενων τροφείων. Συνεπώς, το βασικό 
αντικείμενο που εξετάστηκε ήταν κατά πόσο ήταν θεμιτή η 
κατακράτηση, με σκοπό τη διευθέτηση οικονομικών διαφορών, 
ενός τεχνικού μέσου, το οποίο είναι απαραίτητο για τη 
διακίνηση και κατ’ επέκταση την άσκηση περαιτέρω 
δικαιωμάτων, από άτομο με αναπηρία.  
 
Όπως σημειώθηκε, αυτό αναντίλεκτα είναι ανεπίτρεπτο και σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται ανεκτό. Συνιστά 
προσβολή τόσο της αξιοπρέπειας, και της αυτονομίας του 
προσώπου, αλλά επιπλέον λόγω του  εκβιαστικού και 
εκφοβιστικού χαρακτήρα του εν λόγω μέτρου, το άτομο το οποίο 
αποστερείται, του αναγκαίου για την κινητικότητά του, 
τεχνικού μέσου, ενδέχεται να βιώνει αισθήματα αγωνίας,  

                                                           
116 Σ.Α.Α. 140/2017 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020, 
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ανασφάλειας, εξευτελισμού και κατωτερότητας. Δεν 
αποκλείεται, συνεπώς,  μια τέτοια μεταχείριση να αγγίζει τo 
απαιτούμενο όριο σοβαρότητας ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως  
εξευτελιστική μεταχείριση.  
 
Περαιτέρω, η υποχρέωση για σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων δεν αφορά μόνο στο κράτος  αλλά και σε όλα τα 
πρόσωπα, ώστε να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που 
ενδέχεται  να βλάψει ένα συνάνθρωπο τους.  Μεγαλύτερη δε 
ευθύνη έχουν οι διευθύνσεις χωρών φιλοξενίας που φροντίζουν 
άτομα με αναπηρίες,  λόγω των αυξημένων αναγκών και της 
ευαλωτότητας που συνδέεται με την αναπηρία.  
 
Συνακόλουθα, η κατακράτηση του τροχοκαθίσματος του 
παραπονούμενου και η συνακόλουθη τιμωρητική αποστέρηση της 
αυτονομίας του, συνιστούσε προσβολή  της αξιοπρέπειας του. 
Οι δε Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ είχαν καταγράψει 
το συμβάν, δεν προέβησαν σε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις,  
υποδείξεις και συστάσεις προς την εμπλεκόμενη Στέγη, ούτε 
προχώρησαν στην έκδοση σχετικών κατευθυντήριων γραμμών και 
οδηγιών προς όλες τις Στέγες, οι οποίες βρίσκονται υπό την 
εποπτεία τους. 
 
Βάσει των πιο πάνω έγινε εισήγηση όπως οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, ειδικότερα σε σχέση με τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες, τα οποία προστατεύονται με τη 
σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ, προχωρούσαν σε σχετική ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση τόσο των Λειτουργών 
Ευημερίας που διενεργούν ελέγχους στις εν λόγω Στέγες, όσο 
και των διευθύνσεων και του προσωπικού των Στεγών, με 
ταυτόχρονη παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με τα όσα 
απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά και τις συστάσεις της 
Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων. 
 
Επιπρόσθετα, έγινε εισήγηση όπως χωρίς άλλη περαιτέρω 
καθυστέρηση προχωρήσει η ολοκλήρωση του νομοσχεδίου που 
βρίσκεται σε εκκρεμότητα, κάτι που άλλωστε αποτελεί και 
εισήγηση της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων, 
αναμένοντας ότι η νέα νομοθεσία θα είναι πλήρως 
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εναρμονισμένη με τις πρόνοιες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες.  
 

 Έκθεση117 αναφορικά με απόφαση τερματισμού επιδόματος 
βαριάς κινητικής αναπηρίας 

 
Από τη διερεύνηση του παραπόνου προέκυψε ότι μετά από 
αξιολόγηση της αναπηρίας της παραπονούμενης τον Φεβρουάριο 
του 2017, η αναπηρία της κρίθηκε ως μόνιμη μέτρια κινητική, 
με αποτέλεσμα η παραπονούμενη να μη θεωρείται ως δικαιούχος 
επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας. Μετά από ένσταση και 
επαναξιολόγηση της τον Ιούνη του 2017, η αναπηρία της 
πιστοποιήθηκε ως μόνιμη σοβαρή, ενώ επιπλέον κρίθηκε ότι 
πληρούσε και τους λοιπούς όρους που προβλέπονται στο Σχέδιο 
Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, με 
αποτέλεσμα να αρχίσει να λαμβάνει το εν λόγω Επίδομα. Η 
πιστοποίησή της είχε μονοετή ισχύ, με αποτέλεσμα, η 
παραπονούμενη, τον Μάιο του 2018, να αξιολογηθεί εκ νέου, η 
αναπηρία της να κριθεί ως μόνιμη μέτρια και άρα η ίδια να 
κριθεί ως μη δικαιούχα επιδόματος βαριάς κινητικής 
αναπηρίας.      
 
Δεδομένου ότι η νέα αυτή αξιολόγηση επέφερε μία δυσμενή 
αλλαγή στο καθεστώς της παραπονούμενης, αφού είχε ως 
αποτέλεσμα τον τερματισμό του επιδόματος που για ένα έτος 
ελάμβανε, αποτελεί δυσμενή διοικητική πράξη, για την οποία 
απαιτείται ειδική αιτιολογία, που θα πρέπει να περιλαμβάνει 
έκθεση των πραγματικών και νομικών λόγων που οδήγησαν στην 
εν λόγω απόφαση, καθώς και την παράθεση των κριτηρίων βάσει 
των οποίων το εμπλεκόμενο όργανο, και εν προκειμένω το 
Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, αποφάσισε. 
 
Εντούτοις, πέραν της συμπλήρωσης ενός εντύπου 
προδιατυπωμένου, το εμπλεκόμενο Τμήμα δεν έχει παράσχει ούτε 
προς την ίδια την παραπονούμενη, αλλά ούτε και προς στο 
Γραφείο μας, οποιαδήποτε στοιχεία ή πορίσματα που να 
δικαιολογούν τη νεότερη και δυσμενέστερη απόφασή του. 
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Ειδικότερα, δεν έχουν παρασχεθεί οποιαδήποτε ιατρικά 
πορίσματα ή άλλες παρατηρήσεις που να επεξηγούν γιατί ενώ η 
μόνιμη αναπηρία της παραπονούμενης το 2017 κρίθηκε ως 
σοβαρή, το 2018 κρίθηκε ως μέτρια, τη στιγμή που η ίδια η 
παραπονούμενη υποστηρίζει ότι πάσχει μία εκφυλιστική 
ασθένεια, η οποία με την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε 
επιδείνωση και όχι σε βελτίωση της κατάστασής της. 
 
Στη βάση των πιο πάνω, η απόφαση για τερματισμό της παροχής 
επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας στην παραπονούμενη 
δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη και γι’ αυτό έγινε εισήγηση 
για την επανεξέτασή της, στη βάση νέας αξιολόγησης της 
αναπηρίας της παραπονούμενης.  
 
 

 Έκθεση118 αναφορικά με το κενό που παρατηρείται στην 
παροχή εύλογων προσαρμογών στα θερινά σχολεία 

 
Στα πλαίσια του θεσμού των Θερινών Δημόσιων Σχολείων όπου, 
σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, προσφέρονται ευκαιρίες μάθησης και 
δημιουργικής απασχόλησης, ιδιαίτερα σε παιδιά που 
προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, θα πρέπει να 
διευκολύνεται, αφενός, η πρόσβαση των παιδιών με αναπηρίες 
σε αυτά, και, αφετέρου, η σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά 
συμμετοχή τους σε όλα τα προγράμματα και δραστηριότητες που 
προσφέρονται. 
 
Βασικός πυλώνας διευκόλυνσης των παιδιών με αναπηρίες 
αποτελεί η στήριξη που τα παιδιά αυτά λαμβάνουν από τις/τους 
σχολικούς συνοδούς/βοηθούς τους. Τα προβλήματα που έχουν 
επανειλημμένως επισημανθεί σε σχέση με την απουσία 
νομοθετικής ρύθμισης του ειδικού αυτού ζητήματος, είναι και 
σε αυτή την περίπτωση συναφή. Ειδικότερα, απουσιάζει η 
ύπαρξη ενός πλαισίου που να καθορίζει, κατά τρόπο σύγχρονο 
και σύμφωνο με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες, τα κριτήρια επιλογής, τους όρους 
εργασίας και τα καθήκοντα των σχολικών βοηθών/συνοδών, με 
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αποτέλεσμα, ανάμεσα σε άλλα, τη μη παροχή επαρκών κινήτρων 
στα πρόσωπα που εργοδοτούνται στις συγκεκριμένες θέσεις για 
συνέχιση της εργασίας τους και κατά τον χρόνο των Θερινών 
Δημόσιων Σχολείων. 
 
Πέραν των πιο πάνω, το Υπουργείο θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στην υποχρέωσή του να μεριμνά ώστε, και στο πλαίσιο των 
Θερινών Δημόσιων Σχολείων, να γίνονται οι απαραίτητες 
αλλαγές στην οργάνωση, το αναλυτικό πρόγραμμα, τις 
εκπαιδευτικές και μαθησιακές στρατηγικές κ.α., οι οποίες να 
οδηγούν σε ουσιαστική συμπερίληψη των διαφορετικών αναγκών 
και απαιτήσεων των παιδιών με αναπηρίες.  
 
Ειδικότερα, σε ένα πρώτο επίπεδο θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
ότι κάθε μαθήτρια/μαθητής με αναπηρία θα συνεχίσει να 
λαμβάνει και κατά τη διάρκεια του Θερινών Δημόσιων Σχολείων 
τις εύλογες προσαρμογές τις οποίες λάμβανε κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λαμβάνεται 
πρόνοια ώστε και οι λοιπές εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 
δράσεις, οι οποίες δεν παρέχονταν κατά τη σχολική χρονιά, 
να είναι προσβάσιμες στα παιδιά με αναπηρίες και να μη 
δημιουργούν πιθανότητες αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.  
 
Έγινε εισήγηση όπως λαμβάνονταν υπόψη όλες οι πιο πάνω 
παράμετροι για τον σχεδιασμό ενός πλαισίου ένταξης όλων των 
παιδιών στα Θερινά Δημόσια Σχολεία.  
 
 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση119 αναφορικά με την Παγκόσμια 
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

 
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του ΟΗΕ 
αποτελεί σταθμό, η οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή 
Δημοκρατία το 2011, αποτελεί σταθμό στην ιστορική διαδρομή 
για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, 
αφού συνιστά την πρώτη παγκόσμια διεθνή συνθήκη που 
αναφέρεται αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου στα άτομα αυτά, 
κατοχυρώνοντας κατά τρόπο δεσμευτικό, όχι μόνο τα δικαιώματά 

                                                           
119 ΑΥΤ. 28/2020 ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2020 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

295 

τους, αλλά και τις υποχρεώσεις του κράτους, οι οποίες 
καθίστανται αναγκαίες για την εφαρμογή της, αναφέρει η 
Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη. 
 
Δεδομένης της πανδημίας που αντιμετωπίζει και η χώρα μας 
από τις αρχές του 2020, σημειώνει, και λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια 
ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα πολιτών καθότι υφίστανται 
εντονότερα τις συνέπειες της οποιασδήποτε κρίσης, κρίθηκαν 
απαραίτητες οι παρεμβάσεις αναφορικά με μια σειρά ζητημάτων 
που έχρηζαν αναθεώρησης για τη βελτίωση της προσβασιμότητας 
των ατόμων με αναπηρίες στις πληροφορίες αναφορικά με την 
πανδημία, ως προϋπόθεση για την προστασία τους. 
 
Σκοπός επίσης της Τοποθέτησης ήταν η διασφάλιση ότι η 
πανδημία δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση του 
δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες για ισότιμη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, ούτε εξ αφορμής της να τυγχάνουν 
δυσμενέστερης και, κατά συνέπεια, διακριτικής μεταχείρισης 
ένεκα της αναπηρίας τους. 
 
Σημειώθηκε, δε, πως, δεδομένου ότι το σημαντικότερο μέρος 
των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στον Θεσμό του Επιτρόπου 
πέρα από τις παρεμβάσεις είναι και η παρακολούθηση εφαρμογής 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών από το Κράτος ,αυτή 
παραμένει και ο πρωταρχικός στόχος μέχρι να διασφαλιστεί 
πως το τελευταίο, έχει συμμορφωθεί και κινείται πλήρως με 
όλες τις σχετικές αποφάσεις ή πολιτικές, στην βάση των αρχών 
και των υποχρεώσεων που καθορίζει η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. 
 
Γιατί πρωτίστως θα πρέπει να γίνει από όλους μας αντιληπτό 
ότι όσο υπάρχουν εμπόδια που ανατρέπουν την ισότιμη 
συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία σε κάθε πτυχή της 
πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής, 
τόσο η Πολιτεία εξακολουθεί να παραμένει αδύναμη, να 
αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχουν να προσφέρουν στο 
συλλογικό καλό.  
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«Γιατί όσο υπάρχουν εμπόδια, ανάπηρα δεν είναι τα πρόσωπα, 
αλλά ανάπηρη είναι η κοινωνία μας», κατέληξε η Επίτροπος. 
 
 

 Έκθεση120 αναφορικά με το κενό που παρατηρείται στην 
αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών ενήλικων προσώπων με 
σκοπό την παροχή διευκολύνσεων σε επαγγελματικές 
εξετάσεις 

 
Το παράπονο υποβλήθηκε από γυναίκα, η οποία με δυσλεξία, 
και κατ’ επέκταση με μαθησιακές δυσκολίες, κατά την ενήλικη 
ζωή της και όχι κατά τη διάρκειά της φοίτησής της σε σχολείο. 
Κατά τη διαδικασία εξετάσεων, για συμπερίληψη και κατάταξή 
της στους Πίνακες Διορισίμων της Δημόσιας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας προσκόμισε σχετικό ποιοτικό διάγνωσης, το οποίο 
εκδόθηκε από αναγνωρισμένο κέντρο άλλου ευρωπαϊκού κράτους 
και συγκεκριμένα της Μεγάλης Βρετανίας. Ωστόσο, το εν λόγω 
πιστοποιητικό δεν έγινε αποδεκτό από την Υπηρεσία Εξετάσεων 
του Υπουργείου Παιδείας, αφού κρίθηκε ότι το ψυχομετρικό 
εργαλείο με το οποίο αξιολογήθηκε η παραπονούμενη δεν είναι 
σταθμισμένο στον κυπριακό πληθυσμό. Στην απόφαση της 
Υπηρεσίας φαίνεται από τις απαντήσεις που λήφθηκαν  ότι 
συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι η παραπονούμενη προχώρησε στη 
συγκεκριμένη αξιολόγηση σε σχετικά μεγάλη ηλικία, αφού 
βρισκόταν ήδη σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών, καθώς επίσης 
και το γεγονός ότι ο τύπος δυσλεξίας που αντιμετωπίζει δεν 
χαρακτηρίζεται ως «ασθένεια», αλλά ως διαφορετικός τρόπος 
εκμάθησης.  
 
Η Επίτροπος με την έκθεση της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός 
Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του 
Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υπέδειξε 
ότι για να έχει εφαρμογή η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες, δεν απαιτείται η ύπαρξη «ασθένειας» 
ή «αναπηρίας» με την κλασσική μορφή, που ενδεχομένως ο όρος 
αυτός να γινόταν  κατανοητός ,καθότι η αναπηρία επουδενί 
δεν ταυτίζεται πάραυτα  με  ασθένεια. Αντίθετα, αυτό που 
αναγνωρίζεται  είναι η ύπαρξη μακροχρόνιας βλάβης, η οποία 
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σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια μπορεί να παρεμποδίσει 
την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του προσώπου στην 
κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.   
  
Η δυσλεξία θεωρείται ως μία μακροχρόνια βλάβη που θέτει σε 
δυσμενή θέση κάποιο πρόσωπο έναντι άλλων και για τον λόγο 
αυτό είναι ευρέως δεκτό ότι στα άτομα με δυσλεξία 
παραχωρούνται, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, 
διευκολύνσεις, τόσο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο 
και κατά τη διαδικασία των εξετάσεων. Δεν αποκλείεται, δε, 
για ποικίλους λόγους η διάγνωση της δυσλεξίας να μη γίνει 
έγκαιρα αλλά κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του 
προσώπου.  
  
Εν προκειμένω, η παραπονούμενη ζήτησε να τύχει σχετικών 
διευκολύνσεων, όχι κατά την εκπαίδευση, αλλά κατά την 
πρόσβασή της σε θέση εργασίας. Υπογραμμίζω, στο σημείο αυτό, 
ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα  να απολαμβάνουν 
πλήρως το δικαίωμα στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης και 
της πρόσβασης στην εργασία, χωρίς καμία διάκριση, η δε, 
άρνηση παροχής εύλογων προσαρμογών συνιστά διάκριση η οποία  
απαγορεύεται. Εντούτοις, η παραπονούμενη δεν έλαβε τις 
παροχές που είχε ζητήσει και οι οποίες στηρίζονταν στο 
πιστοποιητικό αξιολόγησης των μαθησιακών της δυνατοτήτων, 
για τον κύριο λόγο ότι η αρμόδια Υπηρεσία Εξετάσεων δεν 
μπορούσε να διαπιστώσει εάν πράγματι η παραπονούμενη 
παρουσίαζε τη συγκεκριμένου τύπου αναπηρία.      
  
Όπως επανέλαβε, σε όλες τις απαντήσεις οι οποίες απέστειλε, 
η εμπλεκόμενη Υπηρεσία, το ψυχομετρικό εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε για την περίπτωση της παραπονούμενης δεν 
είναι σταθμισμένο στον κυπριακό πληθυσμό, ενώ δεν υπάρχει 
αντίστοιχο εργαλείο που να χρησιμοποιείται στην Κύπρο για 
την αξιολόγηση ενηλίκων που αιτούνται διευκολύνσεις 
εξαιτίας μαθησιακών δυσκολιών, αλλά ούτε και υπάρχει η 
δυνατότητα για ανάπτυξη ενός τέτοιου εργαλείου. Η παραδοχή 
αυτή καταδεικνύει ένα σημαντικό κενό στη διαδικασία παροχής 
διευκολύνσεων στις εξετάσεις που διενεργεί το κράτος για 
πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία, εν γένει, αφού στερεί από τα 
πρόσωπα, των οποίων οι μαθησιακές δυσκολίες δεν διαγνώστηκαν 
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πριν την ενηλικίωσή τους, τη δυνατότητα να λάβουν τις 
αναγκαίες διευκολύνσεις.  
  
Πρέπει, δε, να τονιστεί ότι με την παροχή των εν λόγω 
διευκολύνσεων τα άτομα με αναπηρίες δεν τίθενται σε 
ευνοϊκότερη θέση έναντι των ανθυποψηφίων τους, αλλά σε 
ισότιμη θέση, αφού οι διευκολύνσεις αυτές αποτελούν 
αντιστάθμισμα στη μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται 
λόγω της αλληλεπίδρασης της αναπηρίας τους με διαδικασίες 
και πρακτικές που είναι προορισμένες για άτομα χωρίς 
αναπηρίες. Η απουσία, συνεπώς, από την κυπριακή 
πραγματικότητα ενός μηχανισμού αξιολόγησης των αναγκών των 
ενήλικων προσώπων που αξιολογούνται με δυσλεξία, σε 
συνδυασμό με την άρνηση της Υπηρεσίας Εξετάσεων να δεχτεί 
πιστοποιητικό που εκδίδεται σε άλλο κράτος,  θέτει σε 
δυσμενή θέση τα πρόσωπα αυτά, κατά τρόπο που αποτελεί 
«διάκριση στην εργασία», κατά παράβαση των προνοιών της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.  
 
Βάσει των πιο πάνω η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως η αρμόδια 
Υπηρεσία του κράτους  μελετήσει και να εφαρμόσει τρόπους 
για την κάλυψη του κενού αυτού ως προς την αξιολόγηση, κατά 
τρόπο που να διαφυλάσσεται το δικαίωμά του κάθε προσώπου, 
για ισότιμη μεταχείριση στην πρόσβαση σε εργασία.   
  
 

 Έκθεση121 αναφορικά με τις κτιριακές δομές για την 
εξυπηρέτηση παιδιών με νευρολογικά προβλήματα  από το 
Μακάριο Νοσοκομείο  

 
Στο παράπονο που εξετάστηκε, υποστηρίχθηκε ότι ο χώρος 
εξέτασης από παιδονευρολόγους των παιδιών με αναπηρίες στον 
χώρο του Μακάριου Νοσοκομείου δεν βρίσκεται εντός του 
κτιρίου του Νοσοκομείου, αλλά στον χώρο στάθμευσής του, 
αποτελείται, δε, από ένα λυόμενο κτίριο, εντελώς ακατάλληλο 
για την ιατρική εξέταση και την αναμονή παιδιών με σοβαρά 
νευρολογικά και άλλα ιατρικά προβλήματα.  
 

                                                           
121 Σ.Α.Α. 113/2017, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2020 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

299 

Από την αλληλογραφία του Γραφείου με τη Γενική Διευθύντρια 
του Υπουργείου Υγείας διαπιστώθηκε ότι έχουν προωθηθεί οι 
απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση μίας μόνιμης λύσης 
στο ζήτημα που έθεσε η παραπονούμενη, δηλαδή αυτό της 
έλλειψης κατάλληλου ιατρικού χώρου που να ανταποκρίνεται 
επαρκώς στις ανάγκες των παιδιών με νευρολογικά προβλήματα. 
Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται είναι εκ των πραγμάτων χρονοβόρες και πιθανόν 
η ολοκλήρωση της λειτουργίας της Παιδονευρολογικής Κλινικής 
εντός της κτιριακής μονάδας του Νοσοκομείου να μην συμβεί 
εντός των επόμενων μηνών ή και ετών. 
  
Η Επίτροπος, υπό το φως των σχετικών νομοθετικών προνοιών 
και ιδίως της θεμελιώδους αρχής σε σχέση με το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού, υπέβαλε εισήγηση προς τον ΟΚΥΠΥ όπως 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες για 
ανέγερση Παιδονευρολογικής Κλινικής να ολοκληρωθούν όσο το 
δυνατόν συντομότερα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να συνεχίσουν να 
λαμβάνονται μέτρα και να παρέχονται οι αναγκαίες 
διευκολύνσεις, ώστε ακόμα και  με τις υφιστάμενες κτιριακές 
δομές και μέχρι την ολοκλήρωση των νέων, τα παιδιά με 
προβλήματα νευρολογικής φύσης καθώς και οι γονείς τους 
εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και με πλήρη 
σεβασμό στην υγεία και στην αξιοπρέπειά τους.  
 
 

 Παρέμβαση122 αναφορικά με άρνηση της CYTA να υπογράψει 
σύμβαση με άτομο με νοητική αναπηρία λόγω της 
αναπηρίας του 

 
Στην Παρέμβαση της Επιτρόπου προς τη CYTA σημειώθηκε, μεταξύ 
άλλων, ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες, τα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα 
των ατόμων με αναπηρίες να «απολαμβάνουν ικανότητας προς 
δικαιοπραξία σε ίση βάση με άλλους σε όλες τις πτυχές της 
ζωής»,  ενώ, όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με την 
άσκηση της ικανότητας προς δικαιοπραξία παρέχουν κατάλληλες 
και αποτελεσματικές εγγυήσεις προς διασφάλιση του σεβασμού 

                                                           
122 Α/Π 1900/2020 
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των δικαιωμάτων, της βούλησης και των προτιμήσεων του 
ατόμου.  
 
Περαιτέρω, οποιοσδήποτε αποκλεισμός ή περιορισμός των 
ατόμων με αναπηρία, με γνώμονα την αναπηρία τους, επακόλουθο 
του οποίου είναι η παρεμπόδιση της αναγνώρισης της άσκησης 
σε ίση βάση με άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
θεμελιωδών ελευθεριών σε οποιοδήποτε τομέα, συνιστά, βάσει 
της Σύμβασης, διάκριση με βάση την αναπηρία.  
 
 

 
Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 

 
Η  CYTA ενημέρωσε το Γραφείο μας ότι θα αποδέχεται πλέον 
την υπογραφή σύμβασης για το ειδικό τιμολογιακό πακέτο 
για άτομα με αναπηρία, από ενήλικα άτομα με νοητική 
αναπηρία που πληρούν τις προϋποθέσεις του πακέτου. Προς 
το σκοπό αυτό ο εκάστοτε Λειτουργός της CYTA που θα 
εξυπηρετεί ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία, θα 
βεβαιώνεται, στο μέτρο του δυνατού, ότι υπογράφουν με την 
ελεύθερη βούλησή τους. 
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ι. Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης 
Αναγκαστικών Επιστροφών 

 
 

  Εισαγωγή 
 
 
Στα πλαίσια εναρμόνισης με το άρθρο 8(6) της Οδηγίας και 
στη βάση του άρθρου 18Π(6) του Περί Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφαση 
αρ. 74.333 ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου, 2012, ανέθεσε στον 
Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
την αρμοδιότητα για τη σύσταση και λειτουργία ενός 
αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης των διαδικασιών 
αναγκαστικής επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών που 
διαμένουν παράνομα στη χώρα. (Εθνικού Μηχανισμού 
Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών).  
 
Σκοπός του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης των 
Αναγκαστικών Επιστροφών είναι η παρακολούθηση όλων των 
σταδίων που περιλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αναγκαστικής 
επιστροφής παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών έτσι ώστε να 
ασκείται ανεξάρτητος και αποτελεσματικός έλεγχος σε σχέση 
με τη νόμιμη και αξιοπρεπή μεταχείριση των υπό επιστροφή 
ατόμων, από τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας απομάκρυνσης 
μέχρι και την άφιξη τους, είτε πίσω στην πατρίδα τους, είτε 
στη χώρα που είναι έτοιμη να τους υποδεχθεί.  
 
Το 2020 ήταν ο δεύτερος χρόνος επιχειρησιακής λειτουργίας 
του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης των Αναγκαστικών 
Επιστροφών.  
 
Η υλοποίηση της δράσης του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης 
των Αναγκαστικών Επιστροφών συγχρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ και την 
Κυπριακή Δημοκρατία, βάση συμφωνίας επιδότησης. 
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Η πανδημία του ιού COVID-19 η οποία, όπως σε όλες τις χώρες 
του πλανήτη, έθεσε σε αδράνεια πολλές καθημερινές 
δραστηριότητες περιλαμβανομένου και των επιχειρήσεων που 
εκτελεί η Αστυνομία για την επιστροφή παράτυπα διαμενόντων 
αλλοδαπών, αναπόφευκτα περιόρισε και τη δράση του Μηχανισμού 
για το έτος. Κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, η οποία 
διήρκεσε από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και τον Ιούνιο, τα 
αεροδρόμια παρέμειναν κλειστά εκτός σε εξαιρετικές ή 
έκτακτες περιπτώσεις, με επακόλουθο την αναστολή, κατά την 
εν λόγω περίοδο των διαδικασιών αναγκαστικών επιστροφών.  
 
Με το πέρας του πρώτου κύματος της πανδημίας και τη σταδιακή 
επαναλειτουργία των αεροδρομίων ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις 
επιστροφής μεταναστών και συγχρόνως επανάρχισαν, από μέρους 
του Μηχανισμού, οι παρακολουθήσεις. Τα δεδομένα, ωστόσο, 
έχουν αλλάξει ένεκα των νέων Κανονισμών και πρωτοκόλλων 
υγειονομικής ασφάλειας που εφαρμόζονται στα αεροδρόμια και 
τις μεταφορές. Νέες διαδικασίες θεώρησης και εισόδου σε 
χώρες προορισμού προκάλεσαν διάφορες αλυσιδωτές δυσκολίες 
στις μεταφορές πληθυσμού ενώ ο περιορισμός των πτήσεων 
επηρέασε σημαντικά τον όγκο των επιχειρήσεων.  
 
Ενδεικτικό τούτου ήταν η μείωση των επιχειρήσεων επιστροφής 
που εκτελέστηκαν από την Αστυνομία. Κατά το 2020 
διενεργήθηκαν 114 επιχειρήσεις ενώ το 2019, 241. 
Καταγράφηκε, δηλαδή, μια μείωση πέραν του 50%.  
 
Στα δύο χρόνια λειτουργίας του Μηχανισμού οι χώρες που έχουν 
δεχθεί το μεγαλύτερο αριθμό αναγκαστικών επιστροφών είναι η 
Γεωργία, η Ινδία,  η Αίγυπτος, το Νεπάλ και το Ιράν. 
 
Ο επηρεασμός που η πανδημία είχε στη δράση του Μηχανισμού 
δεν περιορίστηκε μόνο στο κομμάτι της παρακολούθησης των 
επιχειρήσεων, αλλά και περιόρισε όλες τις εκδηλώσεις, 
επαφές, συναντήσεις, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις οι οποίες 
είχαν προγραμματιστεί για το έτος. Παράλληλα, οι περιοδικές 
εξάρσεις της πανδημίας,  δεν επέτρεψαν την υλοποίηση μιας 
σειράς παρεμφερών δράσεων που είχαν σχεδιαστεί. 
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Υπό τις πρωτόγνωρες ανά το παγκόσμιο συνθήκες, ο Μηχανισμός, 
αξιοποιώντας την τεχνολογία και το διαδίκτυο, διατήρησε και 
συνέχισε τις επαφές του με το International Center for 
Migration Policy Development στα πλαίσια του FReM III, μέσω 
τηλεδιασκέψεων, ενώ μετείχε ενεργά και συνέβαλε στην 
αξιολόγηση της αίτησης που υπέβαλε η Δημοκρατία για ένταξη 
στην ζώνη του Σιέγκεν.    
 
 
 

  Επιχειρησιακή Δράση του Μηχανισμού 
  
 
Η επιχειρησιακή δράση του Μηχανισμού αρχίζει από τη στιγμή 
που ξεκινά μια διαδικασία απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης χώρας 
από την Κύπρο και λήγει με την αναχώρηση και επανεισδοχή 
στη χώρα καταγωγής του/της ή σε χώρα διέλευσης ή σε άλλη 
τρίτη χώρα στην οποία αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει 
και γίνεται δεκτός/η. Όλες οι επιχειρήσεις επιστροφής από 
την Κύπρο προς τρίτες χώρες εκτελούνται αποκλειστικά με 
αεροπορικές πτήσεις.  
 
Η παρακολούθηση από τον Μηχανισμό των διαδικασιών 
αναγκαστικής επιστροφής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  
 

 Από τη λήψη της διοικητικής ή δικαστικής απόφασης για  
απομάκρυνση μέχρι την έναρξη της διαδικασίας 
απομάκρυνσης από το χώρο κράτησης στο αεροδρόμιο,  

 
 από την παραλαβή του ατόμου από το χώρο κράτησης μέχρι 

την είσοδο του στο αεροπλάνο για αναχώρηση και  
 

 από την έναρξη του ταξιδιού μέχρι την άφιξη και την 
υποδοχή στη χώρα προορισμού. 

 
Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας 
ενημερώνει σε κάθε περίπτωση το Μηχανισμό σχετικά με τη 
διαδικασία έναρξης αναγκαστικής επιστροφής πριν την 
μεταφορά του/της υπηκόου τρίτης χώρας στο αεροδρόμιο για 
την αναχώρηση του/της από τη Δημοκρατία. Ο Μηχανισμός, με 
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βάση τη δική του αξιολόγηση, έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
αποφασίζει ποιες επιχειρήσεις αναγκαστικής επιστροφής θα 
παρακολουθήσει και ποιες όχι.  
 
Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μιας επιχείρησης 
επιστροφής, ο/η Λειτουργός του Μηχανισμού δύναται να έχει 
άμεση κατ’ ιδίαν επικοινωνία με τον/την επιστρεφόμενο/η, 
οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, ενώ η αρμόδια αρχή υποχρεούται 
να εξασφαλίζει στο Μηχανισμό επικοινωνία με οποιοδήποτε 
επιστρεφόμενο άτομο, όποτε ζητηθεί.  
 
Λειτουργοί  του Μηχανισμού μπορούν να ελέγξουν τους χώρους 
όπου κρατούνται υπήκοοι τρίτης χώρας κατά τη διαδικασία 
αναγκαστικής επιστροφής και δύναται να παρατηρούν και 
καταγράφουν τις συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιείται η 
διαδικασία, δηλαδή κατά πόσον είναι σύμφωνες με τις 
θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο Μηχανισμός δεν έχει όμως εξουσία 
ανασταλτικής παρέμβασης τη στιγμή που η επιχείρηση βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που παρατηρείται σοβαρή 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υπό επιστροφή 
ατόμων, ο/η Λειτουργός  του Μηχανισμού δύναται να παρέμβει 
με άμεσες προφορικές ή γραπτές συστάσεις προς τα μέλη της 
αρμόδιας αρχής.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης της αναγκαστικής 
επιστροφής, ο Μηχανισμός ετοιμάζει έκθεση με παρατηρήσεις 
και, όπου κρίνει σκόπιμο, υποβάλλει συστάσεις / εισηγήσεις 
προς την αρμόδια αρχή. Αν και οι εισηγήσεις του Μηχανισμού 
δεν είναι δεσμευτικές, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τις 
αρμόδιες αρχές ως Κατευθυντήριες Γραμμές για τη βελτίωση 
των πρακτικών σχετικά με τη διαδικασία της αναγκαστικής 
επιστροφής.  
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 Συνοπτική αναφορά στις σημαντικότερες 
παρεμβάσεις του Μηχανισμού  

 
 
Κατά το έτος 2020, ο Μηχανισμός παρακολούθησε 54 
επιχειρήσεις αναγκαστικής επιστροφής από τις 128 που είχε 
λάβει ειδοποίηση. 
 
Έντεκα (11) επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί και τις 
οποίες ο Μηχανισμός ανέλαβε να παρακολουθήσει, ακυρώθηκαν 
τελευταία στιγμή. Για όλες τις επιστροφές που παρακολούθησε 
ο Μηχανισμός ετοιμάστηκαν εκθέσεις ενώ για 6 περιπτώσεις 
υπήρξαν διαπιστώσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν, προς τον 
Αρχηγό της Αστυνομίας, ειδικές επιστολές με επισημάνσεις 
και εισηγήσεις. 
 
 

 Ασφάλεια Επιχειρήσεων 
 
 
Στις 9 και 28 Ιανουαρίου καθώς και στις 13 Φεβρουαρίου 2020, 
στα πλαίσια των επιχειρήσεων με αρ. φακ. ΠΕ 2/2020, ΠΕ 
3/2020, ΠΕ 5/2020, ΠΕ 9/2020 και ΠΕ 10/2020, Λειτουργοί του 
Μηχανισμού μετείχαν, ως παρατηρητές, στις διαδικασίες 
επιστροφής 9 άτυπων μεταναστών τις οποίες εκτέλεσαν μέλη 
των Επαρχιακών Κλιμακίων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της Αστυνομίας.  
 
Τα υπό επιστροφή άτομα παραλήφθηκαν από τους συνοδούς 
αστυνομικούς των κλιμακίων της Υ.Α.&Μ από τους χώρους 
κράτησης τους για επιστροφή στην πατρίδα τους με 
προγραμματισμένες πτήσεις, χωρίς συνοδεία καθότι είχαν 
χαρακτηριστεί από την Υ.Α.&Μ ως συνεργάσιμοι. Στις 
επιχειρήσεις επιστροφών που αφορούσαν οι φάκελοι με αρ. ΠΕ 
2/2020, ΠΕ 3/2020, ΠΕ 5/2020 και ΠΕ 10/2020, διαπιστώθηκε 
ότι υπήρχε συνοδεία 2 μελών της Αστυνομίας για 2 
επιστρεφόμενους. Ενώ, στην επιχείρηση επιστροφής που 
αφορούσε στο φάκελο με αρ. ΠΕ 9/2020 διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 
συνοδεία 2 μελών της Αστυνομίας για 3 επιστρεφόμενους. 
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Σύμφωνα με την παρ. 3(β) της Αστυνομικής Διάταξης με αρ. 
5/4 ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, για τη μεταφορά 
κρατουμένων, όταν αυτή γίνεται με συνηθισμένα αστυνομικά 
οχήματα, ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να μεταφερθεί είναι 
τρεις, οι οποίοι  συνοδεύονται τουλάχιστον από: 

 δύο μέλη, όταν οι κρατούμενοι είναι ένας ή δύο 
 τρία μέλη, όταν οι κρατούμενοι είναι τρείς 

 
Όπως διαπιστώθηκε, κατά την επιστροφή τριών υπηκόων σε μια 
από τις επιχειρήσεις υπήρχε συνοδεία μόνο δύο μελών της ΥΑΜ 
Λεμεσού κατά παράβαση της προαναφερόμενη διάταξης ενώ, στις 
υπόλοιπες, παρόλο που η συνοδεία 2 μελών της Αστυνομίας για 
2 επιστρεφόμενους, ήταν στα πλαίσια της Αστυνομικής 
Διάταξης, εντούτοις, το θέμα της ασφάλειας προβλημάτισε τους 
Λειτουργούς του Μηχανισμού.  
 
Εξ’ αφορμής των πιο πάνω, με επιστολή, ημερομηνίας 23 
Ιουνίου 2020, η Επίτροπος έθεσε το ζήτημα της ασφάλειας των 
επιχειρήσεων στην ηγεσία της Αστυνομίας καλώντας την να 
επανεξετάσει τον αριθμό των συνοδών στις επιχειρήσεις 
επιστροφής έτσι ώστε ο οποιοσδήποτε κίνδυνος μπορεί να 
υπάρχει να ελαχιστοποιηθεί.  
 
Οι επισημάνσεις του Μηχανισμού φαίνεται να λήφθηκαν σοβαρά 
υπόψη από την Αστυνομία αφού στην απαντητική του με επιστολή 
ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2020, ο Αρχηγός σημείωσε τα εξής:  
«…η Διοίκηση της Υ.Α & Μ μελετώντας τις επισημάνσεις σας 
έδωσε οδηγίες στους Υπεύθυνους των Επαρχιακών Κλιμακίων 
καθώς και σε άλλους Υπεύθυνους που εμπλέκονται στην 
προετοιμασία του αμιγούς επιχειρησιακού μέρους των 
επιστροφών, όπως προνοούν τη συμμετοχή περισσότερων  
συνοδών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι κρατούμενοι δεν 
είναι συνεργάσιμοι ή εκτιμάται ότι θα προκύψει από μέρους 
τους αντίδραση…».  
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 Πληρότητα Εγγράφων Επιχείρησης  

 
 
Στην επιχείρηση ΠΕ 14/2020 διαπιστώθηκε ότι από τα σχετικά 
με την επιστροφή έγγραφα που παραχωρήθηκαν στο Μηχανισμό 
απουσίαζε η Βεβαίωση Πληροφόρησης Έγγραφων Δικαιωμάτων στη 
μητρική ή /και άλλη γλώσσα κατανοητή προς τον επιστρεφόμενο. 
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια επίσημης συνάντησης με την 
ηγεσία της Υ.Α.&Μ, όταν τέθηκε σε λειτουργία ο Μηχανισμός, 
είχαν συμφωνηθεί από κοινού ότι τα μέλη των εκάστοτε 
κλιμακίων της Αστυνομίας που θα εκτελούν την επιχείρηση 
επιστροφής οφείλουν να χορηγούν στον/στην Λειτουργό του 
Μηχανισμού τα εξής έγγραφα: ιατρικό πιστοποιητικό, έντυπο 
αξιολόγησης κίνδυνου, διάταγμα επιστροφής, επιστολή της 
Υ.Α.&Μ προς τον Διευθυντή Τ.Α.Π.Μ για τη σύλληψη του 
επιστρεφόμενου ατόμου, αντίγραφο εισιτηρίου και 
διαβατηρίου, καθώς και το ούτω καλούμενο τρίτο μέρος 
(υπογραφή στο διάταγμα επιστροφής). 
 
Ελλείψεις σε έγγραφα που παραχωρήθηκαν στο Μηχανισμό 
παρατηρήθηκαν επίσης και στις υποθέσεις ΠΕ 7/2020, ΠΕ 9/2020 
και ΠΕ 13/2020. Με επιστολή ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2020, 
τα πιο πάνω τέθηκαν υπόψη του Αρχηγού της Αστυνομίας και η 
Επίτροπος ζήτησε όπως δοθούν οι αναγκαίες οδηγίες στα 
επαρχιακά κλιμάκια της Υ.Α.&Μ ώστε να εφοδιάζουν τους 
Λειτουργούς του Μηχανισμού με αντίγραφα όλων των 
συμφωνηθέντων εγγράφων με σκοπό να μην παρατηρούνται κενά 
κατά την ετοιμασία και υποβολή της Έκθεσης Επιστροφής. 
 
Η Αστυνομία ανταποκρίθηκε στις παρατηρήσεις που 
διαπιστώθηκαν από το Μηχανισμό καθώς και στην εισήγηση τις 
Επιτρόπου. Με επιστολή του ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2020 
ο Αρχηγός της Αστυνομίας ενημέρωσε την Επίτροπο ότι 
«…δόθηκαν εκ νέου οδηγίες σε όλα τα Επαρχιακά Κλιμάκια της 
Υ.Α.&Μ, όπως αντίγραφα των σχετικών απαραίτητων εντύπων/ 
εγγράφων, παραχωρούνται στους Λειτουργούς του Μηχανισμού 
Παρακολούθησης Διαδικασιών Αναγκαστικών Επιστροφών, ώστε να 
μην παρατηρούνται κενά κατά την από μέρους τους ετοιμασία 
και υποβολή της σχετικής Έκθεσης Επιστροφής…». 
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Υλοποίηση Συστάσεων/Εισηγήσεων 
 
Κατά την παρακολούθηση αναγκαστικών επιστροφών από 
Λειτουργούς του Μηχανισμού κατά το έτος 2019, είχε 
διαπιστωθεί η τοποθέτηση στους επιστρεφόμενους μεταλλικών 
χειροπέδων κατά τη μεταφορά τους από τους χώρους κράτησης 
στο αεροδρόμιο, παρότι οι επιστρεφόμενοι είχαν 
χαρακτηριστεί ως συνεργάσιμοι και βάσει της έκθεσης 
εκτίμησης κινδύνου (risk assessment) είχαν χαρακτηριστεί 
ως μη επικίνδυνοι. 
 
Σε σχετικές επιστολές προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, 
επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση που 
παρίσταται ανάγκη, η FRONTEX δεν συστήνει τη χρήση 
μεταλλικών χειροπέδων σε οποιαδήποτε φάση των 
επιχειρήσεων αναγκαστικών επιστροφών αλλά χειροπέδες 
τύπου Velcro (σκρατς).  
 
Ως εκ τούτου έγινε εισήγηση όπως τα μέτρα καταναγκασμού 
που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά των επιστρεφόμενων 
στο αεροδρόμιο, είναι ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό 
και να αποφεύγονται όταν δεν είναι απόλυτα αναγκαία, ως 
επίσης και να μεριμνήσει για την προμήθεια και χρήση, όταν 
κατά την κρίση της Αστυνομίας παρίσταται ανάγκη, 
χειροπέδων τύπου Velcro. 
 
Ενώ στο μεταξύ δεν παρατηρήθηκε εκ νέου η χρήση μέσων 
καταναγκασμού και ειδικά μεταλλικών χειροπέδων κατά τη 
διαδικασία επιστροφών, ο Αρχηγός της Αστυνομίας ενημέρωσε 
το Γραφείο μας ότι η Αστυνομία έχει υιοθετήσει πλήρως την 
εισήγηση του Μηχανισμού για την προμήθεια χειροπέδων τύπου 
Velcro για τη χρήση τους σε υπό επιστροφή άτομα. 
Ειδικότερα, η Αστυνομία:  
 
 Προχώρησε στην αγορά/προμήθεια χειροπέδων τύπου 

Velcro. 
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 Τροποποίησε την Αστυνομική Διάταξη 5/59 «Χειροπέδες» 
και το σχετικό μάθημα στην Αστυνομική Ακαδημία, με την 
προσθήκη παραγράφου που αφορά ειδικά στη χρήση 
χειροπέδων τύπου Velcro. 
 

 Τροχιοδρόμησε τη διοργάνωση διαδικτυακής εκπαίδευσης 
σε συνεργασία με τη FRONTEX, αναφορικά με τις 
αναγκαστικές επιστροφές, στην οποία περιλαμβάνεται 
ειδική θεματική ενότητα σε σχέση με τη χρήση χειροπέδων 
τύπου Velcro. Την εκπαίδευση θα παρακολουθήσουν κυρίως 
μέλη της ΥΑΜ που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή πτυχή 
των διαδικασιών αναγκαστικών επιστροφών. 

 

 
 
 

  Συνεργασία  με  Εθνικούς  Φορείς  και  Διεθνείς 
    Οργανισμούς 
 
 

 Συνεργασία με την Αστυνομία 
 

 
Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας έχει 
την ευθύνη για την εκτέλεση όλων των επιχειρήσεων 
αναγκαστικής επιστροφής. Τα άτομα που έχουν συλληφθεί και 
κριθεί ότι διαμένουν παράτυπα στη χώρα τελούν υπό την ευθύνη 
της και κρατούνται σε ειδικούς χώρο μέχρι τη στιγμή που θα 
εκδοθούν τα σχετικά διατάγματα για να επιστρέψουν στη χώρα 
τους ή στη χώρα που είναι έτοιμη να τους υποδεχθεί.  
 
Οι καλές σχέσεις συνεργασίας με την Αστυνομία συνεχίστηκαν 
και κατά το 2020.  Μέλη του Μηχανισμού ήταν σε τακτική επαφή 
με τα μέλη αλλά και την ηγεσία της ΥΑΜ για σκοπούς 
συνεννόησης και καλύτερου συντονισμού στην παρακολούθηση 
των επιχειρήσεων αναγκαστικών επιστροφών. Ένεκα της 
πανδημίας όμως, κατά το υπό ανασκόπηση έτος, δεν κατέστη 
δυνατό να πραγματοποιηθούν κοινές συναντήσεις μεταξύ των 
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Λειτουργών του Μηχανισμού και μελών της ΥΑΜ, όπως συνέβαινε 
στο παρελθόν.  
 
Ένα θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί το Μηχανισμό στη σχέση 
του με την Αστυνομίας αφορά στην έγκαιρη ενημέρωση που θα 
πρέπει να τυγχάνει η Επίτροπος για επιχειρήσεις επιστροφής 
με συνοδεία μέχρι τη χώρα προορισμού. Παρότι για το θέμα 
στάληκε επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας από τον Νοέμβριο 
του 2019, αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί. Η ειδοποίηση 
24-72 ωρών που δίδεται για τέτοιες επιχειρήσεις, τις οποίες 
ο Μηχανισμός δύναται να παρακολουθήσει μέχρι την χώρα 
υποδοχής, δεν επαρκή για την προετοιμασία και εκπλήρωση όλων 
όσων απαιτούνται (π.χ. προγραμματισμός, εξασφάλιση βίζας 
κλπ.)  ώστε οι Λειτουργοί του Μηχανισμού, οι οποίοι δεν 
απασχολούνται στο Γραφείο μόνο στο συγκεκριμένο τομέα, να 
μπορέσουν να οργανωθούν και να συμμετάσχουν. Πράγμα το οποίο 
επανειλημμένα έχει αποτρέψει τη συμμετοχή παρατηρητών σε 
τέτοιες επιχειρήσεις τις οποίες, να σημειωθεί, η Αστυνομία 
δεν πραγματοποιεί συχνά.   
 
 

 Συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης  

 
 
Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης είναι η αρμόδια 
αρχή για την έκδοση όλων των διοικητικών αποφάσεων 
αναγκαστικής επιστροφής για όσους εντοπίζονται να διαμένουν 
παράτυπα στη χώρα. Η έκδοση της απόφασης επιστροφής από το 
Διευθυντή του Τμήματος αποτελεί το έναυσμα για να  ξεκινήσει 
η σχετική διαδικασία από μέρους της Υ.Α.&Μ. Η επικοινωνία 
και επαφή με το Τμήμα συνεχίστηκε και το 2020, στο πλαίσιο 
που επέτρεπαν οι συνθήκες που είχε δημιουργήσει η πανδημία. 
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 Συνεργασία με International Center for Migration 

Policy Development (ICMPD) 
 
 
Ο Μηχανισμός συνέχισε τη συμμετοχή του στο Πανευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για τις αναγκαστικές επιστροφές [FReM III Project] 
το οποίο καθοδηγείται, διευθύνεται και συντονίζεται  από το 
International Center for Migration Policy Development 
(ICΜPD), σε συνεργασία με τη FRONTEX (European Coast Guard 
and Border Agency) και το FRA (European Agency for 
Fundamental Rights). 
 
To πρόγραμμα είναι το τρίτο και τελευταίο στη σειρά και 
σκοπό έχει την εναρμόνιση και καθιέρωση κοινών πρακτικών, 
ενεργειών και Κωδικών Συμπεριφοράς μεταξύ των χωρών μελών 
της ΕΕ όταν έχουν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν 
προκλήσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αναγκαστικών 
επιστροφών. Το ενιαίο Ευρωπαϊκό σύνορο και η κοινή Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία υπαγορεύουν την ανάγκη για ομοιογένεια και 
ομοιομορφία στον τρόπο που τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές που 
φτάνουν κοντά τους. Το FReM III είχε αρχικά οριστεί να έχει 
διάρκεια 30 μήνες, όμως λόγω της πανδημίας και την 
αναστάτωση που έχει προκαλέσει με τις ανατροπές στους 
σχεδιασμούς και τα προγράμματα που είχαν τεθεί δόθηκε στο 
πρόγραμμα παράταση. Στο FReM III μετέχουν 20 χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 2 άλλες χώρες συνδεδεμένες μέσω 
της Συμφωνίας Σιένγκεν [Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Κροατία, Τσεχία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 
Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, 
Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία 
και Ελβετία].  
 
Το προϋπολογισμένο κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος 
ανέρχεται στα €2εκ. και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την 
ΕΕ κατά 90%.  
 
Το FReM III ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 με σκοπό να 
βελτιώσει τη λειτουργικότητα των Εθνικών Μηχανισμών 
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Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών σε Πανευρωπαϊκή 
βάση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Οδηγίας για τις 
Επιστροφές 2008/115/ΕΕ, έτσι ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των υπό επιστροφή ατόμων να προστατεύονται μέσα από την 
εφαρμογή μιας ανεξάρτητης και διαφανούς παρακολούθησης, η 
οποία θα στηρίζεται σε μια κοινή Ευρωπαϊκή προσέγγιση και 
εναρμόνιση διαδικασιών.   
 
Το έργο αποσκοπεί παράλληλα στο να βοηθήσει τη Frontex να 
εγκαθιδρύσει μια δεξαμενή παρατηρητών (Pool of Monitors) 
των αναγκαστικών επιστροφών από τις χώρες μέλη, σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Σύνορα και την Ακτοφυλακή 
της Ευρώπης. Περαιτέρω, το έργο αποβλέπει στο να διευκολύνει 
τις χώρες μέλη να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους οι 
οποίες πηγάζουν από άρθρο 8(6) της Οδηγίας, σχετικά με την 
αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης των 
αναγκαστικών επιστροφών σε εθνικό επίπεδο.  
 
 

 Συνεργασία με την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων 
 
 
Το κόστος λειτουργίας του Μηχανισμού χρηματοδοτείται κατά 
90%, από το Ταμείο της ΕΕ για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και 
την Ένταξη [AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund] 
και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Βάσει της 
συμφωνίας χρηματοδότησης, ο Μηχανισμός ετοιμάζει και 
υποβάλλει στην ΜΕΤ εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς σχετικά με τη 
δράση και το έργο του για την περίοδο.     
 
Η συνεργασία με την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ), η οποία 
είναι η Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων και 
η Διαχειριστική Αρχή των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
παρέμεινε και το 2020 στενή και πολύ υποβοηθητική.  
 
Στις 4 Φεβρουαρίου 2020, ο Μηχανισμός υπέβαλε στη ΜΕΤ το 
«Πρότυπο Υποβολής Πρότασης Έργου για την Προγραμματική 
Περίοδο 2021 – 2027» έτσι ώστε η συνέχιση της χρηματοδότησης 
του έργου να καταστεί δυνατή και για τα επόμενα έτη.    
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  Συμμετοχές σε συνέδρια/εκπαιδεύσεις/εκδηλώσεις 
 
 

 Στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2020,  Λειτουργός του 
Μηχανισμού έδωσε δύο διαλέξεις στην Αστυνομική 
Ακαδημία, στα πλαίσια των επιμορφωτικών σεμιναρίων που 
διεξάγονται για τα στελέχη της Αστυνομίας. Η μεν πρώτη 
διάλεξη απευθύνετο σε Αστυνομικούς μέλη της Υπηρεσίας 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ενώ η δεύτερη σε 
βαθμοφόρους Λοχίες της Αστυνομίας οι οποίοι υπηρετούν 
σε διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες. Αντίστοιχη διάλεξη 
η οποία προγραμματίστηκε για τις 8/4/2020 στην 
Ακαδημία αναβλήθηκε λόγω των μέτρων κατά της 
πανδημίας.  

 
 Λειτουργός του Μηχανισμού μετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης 

στο 4th Project Steering Group (PSG) Meeting το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2020. 

 
 Λειτουργός του Μηχανισμού, μετείχε  στην 5η Επιτροπή 

Παρακολούθησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης & Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας η οποία 
πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 2 Δεκεμβρίου 
2020.  

 
 Λειτουργός του Μηχανισμού μετείχε στο “Thematic 

Workshop on Children in Forced-Return Operations”, το 
οποίο διοργανώθηκε στα πλαίσια του FReM III και 
πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 3 Δεκεμβρίου 
2020.  

 
 Λειτουργός του Μηχανισμού, σε συνεργασία με στελέχη 

της Αστυνομίας, μετείχε ηλεκτρονικά στην ετοιμασία του 
ενημερωτικού εντύπου για την Κύπρο [Country Factsheet 
- Cyprus] από το ICMPD, στα πλαίσια του FReM III, 
αναφορικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες, του Εθνικού 
Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών και 
της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 
Αστυνομίας στις επιχειρήσεις επιστροφής.    
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 Στις 15 Δεκεμβρίου 2020,  Λειτουργός του Μηχανισμού 

μετείχε στο πρόγραμμα αξιολόγησης της αίτησης της 
Κύπρου για ένταξη στη ζώνη του Σιέγκεν, κατά την οποία 
μεταξύ άλλων παρουσίασε και ενημέρωσε την ομάδα των 
εμπειρογνωμόνων της ΕΕ που επισκέφθηκαν το νησί για 
το σκοπό αυτό σε  σχέση με τις αρμοδιότητες και 
εξουσίες του Μηχανισμού. 
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6. COVID-19 & Ανθρώπινα Δικαιώματα 
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  6. COVID-19 & Ανθρώπινα Δικαιώματα 
 
 

  Εισαγωγικό Σημείωμα Επιτρόπου  
 
   
«Η 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, είναι μέρα τιμής για την 
υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών το 1948, η οποία αποτέλεσε την απαρχή της νομικής 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγχρονη εποχή.  
  
Η Διακήρυξη ήταν η ανάγκη προστασίας των ανθρώπων, που 
υποχρεωτικά καλούσε το κόκκινο βαμμένο χώμα των νεκρών του 
δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και αποτελεί τον ιστό, για ένα 
πλαίσιο βασικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
σύγχρονες κοινωνίες.   
  
Στη βάση της, έχουν αρχιτεκτονηθεί πολιτικές και νομικά 
κείμενα που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, η άσκηση και απόλαυση των οποίων, επιτρέπει 
στους ανθρώπους να προστατεύονται από κρατικές αυθαιρεσίες 
από την μια, αλλά και να απαιτούν και να διεκδικούν τον 
αλληλοσεβασμό των δικαιωμάτων μεταξύ τους ,σε μια κοινωνία 
χωρίς διακρίσεις, εμποτισμένες με την ελευθερία  και τις 
δημοκρατικές αξίες.   
  
Σήμερα τα παιδία μπορούν να αξιώνουν την αναγνώριση και την 
εξυπηρέτηση των αναγκών τους με εύλογες προσαρμογές, οι 
γυναίκες να διεκδικούν τις ίδιες ευκαιρίες, την ίση 
μεταχείριση και συμμετοχή τους στην κοινωνία, τα άτομα με 
αναπηρία να απαιτούν κάθε  προσβασιμότητα  για να ζουν με 
αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία, τα άτομα που υπόκεινται δίωξη 
να καταφεύγουν σε ασυλία, οι οικονομικά δυσπραγούντες 
συνάνθρωποι μας να απολαμβάνουν κρατικής πρόνοιας και 
αξιοπρεπούς διαβίωσης και οι ευάλωτες ομάδες ανθρώπων να 
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επιτυγχάνουν την αναγνώριση και ικανοποίηση των 
εξατομικευμένων αναγκών τους.   
  
Τα αναγνωρισμένα αυτά όμως δικαιώματα δεν τυγχάνουν 
απόλαυσης από όλους. Άνθρωποι συνεχίζουν να βρίσκονται 
παγιδευμένοι σε εμπόλεμες ζώνες, να απειλείται η ζωή τους 
λόγω των πεποιθήσεών και της άσκησης της ελευθερίας του 
λόγου τους, να υποβάλλονται σε βασανιστήρια, σκληρή, 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση,  άλλοι να 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις ή περιθωριοποίηση 
στη βάση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ενώ άλλοι να 
τυγχάνουν εκμετάλλευσης ή εμπορίας.   
  
Σήμερα η νομική προστασία υπάρχει δυνατά, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μα συνάμα υπάρχει η τεράστια 
διάσταση στην εφαρμογή της σε όλες τις εκφάνσεις των 
δικαιωμάτων που καλούνται να προστατεύσουν, που το 2020 
ήρθε για να τονίσει ακόμη περισσότερο.  
  
Ο «αόρατος εχθρός»  επέτεινε τα υφιστάμενα προβλήματα και 
αποτέλεσε περαιτέρω πρόκληση για την ανθρωπότητα, η οποία 
κλήθηκε να  αντιμετωπίσει  την πανδημία του κορωνοϊού Covid-
19 και να αναχαιτίσει την ταχεία εξάπλωσής της.   
  
Αναπόφευκτα το αποτέλεσμα των καινοφανών μέτρων που 
εφαρμόστηκαν για σκοπούς πρόληψης της διασποράς της 
πανδημίας, μεταξύ σωρείας οικονομικών και άλλων επιπτώσεων, 
ήταν ο περιορισμός βασικών ελευθεριών του καθενός από εμάς.  
  
Ξαφνικά ο «αόρατος εχθρός» έστειλε το πέπλο μιας «αόρατης 
φυλακής» σε ολόκληρο το πλανήτη.  
  
Μια φυλακή που δεν περιορίζεται σε τόπο και χρόνο, μια 
φυλακή που δεν έχει χρώμα και εστία για να την τιθασεύσει 
κανείς, να προβάλει τον στόχο προσεχτικά απέναντι της και 
να την συνθλίψει. Ξεφεύγει, ελίσσεται ,αλλάζει μορφές και 
κτυπά αιφνιδιάστηκα μέχρι την έλευση του «αόρατου» πια 
τέλους ...  
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Μέχρι τότε η ανάγκη για επαγρύπνηση σε ότι αφορά τη 
διασφάλιση της απόλαυσης των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
χωρίς διακρίσεις, καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη.  
  
Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, προβήκαμε 
σε σειρά παρεμβάσεων με την υποβολή συγκεκριμένων 
εισηγήσεων για την απάμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων που 
παρατηρούνται κυρίως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
τόσο ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI), ως 
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (EQUALITY 
BODY) ως Μηχανισμός Παρακολούθησης Εφαρμογής της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για ΑμεΑ αλλά και ως Μηχανισμός Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων (NPM),οι οποίες ενόψει της σημερινής μέρας 
ενοποιήθηκαν σε μια ειδική έκδοση  ώστε να αποτελέσουν ένα 
εύχρηστο εργαλείο ενημέρωσης και διεκδίκησης των 
δικαιωμάτων και αφορούν άτομα που βρίσκονται σε περιορισμό 
σε κέντρα φιλοξενίας, στέγες ηλικιωμένων, παιδιά, σχολεία, 
άτομα με αναπηρία και το δικαίωμα τους στην πληροφόρηση, 
άδεια εισόδου σε ζευγάρια #love is not tourism.  
  
Η σημερινή μέρα και κάθε μέρα, αποτελεί το συνεχή αγώνα για 
εντοπισμό της κατάχρησης, της παραβίασης, της ελλιπούς 
προστασίας, αλλά και της ανάγκης για προσβολή κάθε 
δυσανάλογου μέτρου που δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της 
δημόσιας υγείας και του δικαιώματος στην ζωή.   
  
Η σημερινή μέρα δίνει το έναυσμα για μια επανάσταση με 
αιτία, χωρίς τυμπανοκρουσίες και καταστροφές, χωρίς να 
θέτει σε κίνδυνο δικαιώματα των συνανθρώπων μας, σήμερα η 
επανάσταση μας έχει ειδικό βάρος  και έγκειται στην 
προσωπική και συλλογική ευθύνη του καθενός   απέναντι στους 
συνανθρώπους  μας, αλλά συνάμα  στην επαγρύπνηση μας 
απέναντι στα μέτρα της Πολιτείας ώστε αυτά να μην 
υπερβαίνουν το άκρως αναγκαίο για την αντιμετώπιση του 
«αόρατου εχθρού».  
  
Η σημερινή μέρα μας χρειάζεται γιατί, μόνο με την συμβολή 
όλων μας κόβεται  το νήμα της “αόρατης φυλακής”».   
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  Εκστρατεία Ενημέρωσης COVID-19  
    & Ανθρώπινα Δικαιώματα  
  
Με την έλευση της πανδημίας του ιού COVID-19 στην Κύπρο και 
των περιορισμών που τέθηκαν από την Πολιτεία για πρόληψη 
της εξάπλωσής της, το Γραφείο μας, ως προασπιστής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τέθηκε σε εγρήγορση, προκειμένου 
να παρέμβει και να βοηθήσει κάθε πιθανή παραβίαση τους.  
  
Με γνώμονα τα πιο πάνω, από τον Μάρτιο του 2020, το Γραφείο 
μας διεξάγει Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε 
σχέση με  τον ιό COVID-19 και την προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων.  
  
Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ειδικός ιστότοπος στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου μας, ο οποίος περιλαμβάνει 
συνδέσμους με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 
την πανδημία COVID-19, καθώς και τις παρεμβάσεις μας 
σχετικά με το COVID-19 και γενικότερα τον αντίκτυπό του στα 
ανθρώπινα δικαιώματα  
  
  
  

 
  
  
  

http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/28A0D5D7BFEB3931C22585420038E3B6?OpenDocument
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/28A0D5D7BFEB3931C22585420038E3B6?OpenDocument
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/28A0D5D7BFEB3931C22585420038E3B6?OpenDocument
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/28A0D5D7BFEB3931C22585420038E3B6?OpenDocument
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/28A0D5D7BFEB3931C22585420038E3B6?OpenDocument
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  Στατιστικά στοιχεία  
  
  
Με την έλευση του πρώτου κύματος της πανδημίας του ιού 
COVID-19 στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2020 και τη λήψη 
περιοριστικών μέτρων από την Πολιτεία, το Γραφείο μας έγινε 
δέκτης αριθμού παραπόνων που  αφορούσαν, είτε αιτήματα 
πολιτών για παροχή επιδομάτων, είτε παράπονα που αφορούσαν 
ισχυρισμούς για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.   
  
Πέραν της εξέτασης των ατομικών παραπόνων,  προβήκαμε και 
στην εξέταση αρκετών θεμάτων που ανέκυπταν, αυτεπάγγελτα, 
υποβάλλοντας εισηγήσεις σε συστημικό επίπεδο, όπου στις 
πλείστες περιπτώσεις, τύγχαναν υλοποίησης από την Πολιτεία.  
  
Από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και το τέλος του εν λόγω 
έτους, λάβαμε 370 παράπονα που σχετίζονταν με τα μέτρα που 
λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του Covid-19.  
.   
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Παρέμβαση/Ενημέρωση αναφορικά με 
τη λήψη μέτρων πρόληψης της 
εξάπλωσης του ιού COVID - 19 σε 
χώρους όπου άτομα στερούνται της 
ελευθερίας τους ή τελούν υπό 
περιορισμό ως Εθνικός Μηχανισμός 
Πρόληψης των Βασανιστηρίων και 
Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης 
και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή 
Τιμωρίας (26 Μαρτίου 2020) 

  
  
 
 
 
 
    

 

Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με 
την προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρίες στις πληροφορίες που 
αφορούν στην πανδημία του COVID-19 
ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, 
Προστασίας και Παρακολούθησης της 
Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία (3 Απριλίου 2020)  
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Έκθεση αναφορικά με τα μέτρα 
πρόληψης για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του ιού COVID-19 στα 
Κέντρα Κοκκινοτριμιθιάς και 
Κοφίνου ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Εθνικός 
Μηχανισμός Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών 
Σκληρής, Απάνθρωπης ή 
Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή 
Τιμωρίας (23 Απριλίου 2020) 

  
  
 
 
 
 
 
  
Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση σχετικά 
με το δικαίωμα των γυναικών που 
σχετίζεται με τη μητρότητα σε 
περίοδο COVID-19 ως Φορέας 
Ισότητας και Καταπολέμησης των 
Διακρίσεων (8 Μαΐου 2020) 
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Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 
και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων αναφορικά με τη 
φοίτηση των παιδιών με 
αναπηρία στα δημοτικά σχολεία 
ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός 
Προώθησης, Προστασίας και 
Παρακολούθησης της Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες & ως 
Φορέας Ισότητας και 
Καταπολέμησης των Διακρίσεων 
(21 Μαΐου 2020) 

  
    
 
 
 
Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση 
αναφορικά με τη λήψη μέτρων 
που αφορούν τις στέγες 
ηλικιωμένων για αντιμετώπιση 
της εξάπλωσης της πανδημίας 
του ιού COVID-19 και την μετά 
COVID-19 εποχή ως Εθνικός 
Μηχανισμός Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων και Άλλων 
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή 
Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή 
Τιμωρίας (11 Αυγούστου 2020)  
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Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση 
αναφορικά με την υποχρεωτική 
χρήση προστατευτικών μασκών από 
παιδιά με αναπηρία άνω των έξι 
ετών κατά τη φοίτηση τους στα 
σχολεία ως Ανεξάρτητος 
Μηχανισμός Προώθησης, 
Προστασίας και Παρακολούθησης 
της Σύμβασης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία & ως Φορέας Ισότητας 
και Καταπολέμησης των 
Διακρίσεων (24 Αυγούστου 2020) 

 
  
     
 
  
  
Έκθεση αναφορικά με την 
επίσκεψη που διενεργήθηκε στο 
Νοσοκομείο Αθαλάσσας στις 15 
Σεπτεμβρίου 2020 ως Εθνικός 
Μηχανισμός Πρόληψης των 
Βασανιστηρίων και Άλλων 
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης 
και Εξευτελιστικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (16 
Σεπτεμβρίου 2020) 
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Έκθεση για χορήγηση ειδικής 
άδειας εισόδου σε μη 
παντρεμένα ζευγάρια (20 
Νοεμβρίου 2020)  

  
  
  

  
  
  
   
Έκθεση αναφορικά με την 
επίσκεψη στο Κέντρο 
Προσωρινής Υποδοχής και 
Φιλοξενίας Μεταναστών 
«Πουρνάρα» στην 
Κοκκινοτριμιθιά, ημερομηνίας 
4 Δεκεμβρίου 2020, ως 
Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης 
των Βασανιστηρίων και Άλλων 
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή 
Εξευτελιστικής Μεταχείρισης 
ή Τιμωρίας & ως Εθνική Αρχή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (9 
Δεκεμβρίου 2020)  

 
  
  
    
 
Εκτενής αναφορά στις πιο πάνω Εκθέσεις/Τοποθετήσεις/ 
Παρεμβάσεις γίνεται στο Κεφάλαιο 5 «Απολογισμός Έργου»  
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7. Συζήτηση θεμάτων  
   στη Βουλή των Αντιπροσώπων        
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7. Συζήτηση Θεμάτων στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων 

 
 
Κάθε χρόνο η Επίτροπος προσκαλείται να παραστεί σε 
συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτρόπων για να εκφράσει 
τις απόψεις της σε σχέση με πρόνοιες νομοθεσιών ή θεμάτων 
που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, η Επίτροπος ή/ και 
Λειτουργοί του Γραφείου, συμμετείχαν στις ακόλουθες 
συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών:  
 
 

 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών 

 
 Στις 20 Ιανουαρίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου 

συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών 
και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε η διαδικασία που 
ακολουθείται σε περιπτώσεις επιλογής στείρωσης στα 
δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και τα σεξουαλικά και 
τα αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας. 
 

 Στις 21 Ιανουαρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του 
Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε το 
θέμα «Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά 
του εγκλήματος μέσω διαδικτύου, αναφορικά με την 
ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης 
που διαπράττονται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών». 
 

 Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών 
και Γυναικών, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση για τον 
Στρατηγικό Σχεδιασμό Ισότητας 2019-2023. 
 

 Στις 16 Μαρτίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του 
Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε το 
θέμα «Η ανάγκη έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης των 
γυναικών για τη φύλαξη/κατάψυξη ωαρίων, οι οποίες 
επιθυμούν να διατηρήσουν τη γονιμότητα τους για το 
μέλλον». 
 

 Στις 1 Ιουνίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν 
σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και 
Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Η Ανάγκη 
κοινωνικής υποστήριξης και προσωρινής διαμονής 
αποφυλακισθέντων με προβλήματα ουσιοεξάρτησης, αλλά και 
ενδιάμεσος χώρος προσωρινής διαμονής και υποστήριξης 
ατόμων που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα θεραπευτικά 
προγράμματα απεξάρτησης». 
 

 Στις 15 Ιουνίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε 
σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και 
Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Η ανάγκη 
έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης των γυναικών για τη 
φύλαξη/κατάψυξη ωαρίων, οι οποίες επιθυμούν να 
διατηρήσουν τη γονιμότητα τους για το μέλλον». 
 

 Στις 22 Ιουνίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν 
σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και 
Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε η κατάσταση που 
επικρατεί στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου 
στην Κοκκινοτριμιθιά. 
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 Στις 29 Ιουνίου και 7 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργοί του 
Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά τις οποίες υπήρξε 
ενημέρωση για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος.  
 

 Στις 6 και 27 Ιουλίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών 
και Γυναικών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν: (α) «Ο περί 
της καταπολέμησης ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 
σεξισμού κατά των Γυναικών Νόμος του 2020» και (β) «Ο 
περί της Καταπολέμησης του σεξισμού και των σεξιστικών 
συμπεριφορών κατά των γυναικών μέσω του Ποινικού Δικαίου 
και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020». 
 

 Στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών 
και Γυναικών, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση για τη 
λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος και η ανάγκη λήψης 
μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων. 
 

 Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών 
και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκαν: (α) «Ο περί της 
Καταπολέμησης του σεξισμού και των σεξιστικών 
συμπεριφορών κατά των γυναικών μέσω του Ποινικού Δικαίου 
και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020» και (β) «Ο περί 
της Καταπολέμησης του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού 
κατά των γυναικών μέσω του Ποινικού Δικαίου και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020». 
 

 Στις 19 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών 
και Γυναικών, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση για τις 
εργασίες του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ 
Αδεία. 
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 Στις 26 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του   Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών 
και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκαν: (α) «Η ανάγκη 
προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων» και (β) 
«Παραχώρηση προτεραιότητας σε ορισμένες ειδικές ομάδες 
του πληθυσμού (έγκυοι, γονείς με παιδιά κάτω των 5 ετών, 
συνταξιούχοι και ανάπηροι) σε χώρους όπου εξυπηρετείται 
κοινό (δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι)». 

 
 Στις 2 Νοεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε 

σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και 
Γυναικών, κατά την οποία υπήρξε συζητήθηκε η ανάγκη 
προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων. 
 

 Στις 9 και 23 Νοεμβρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του 
Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε το 
θέμα «Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 
2020». 
 

 Στις 7 Δεκεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών 
και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα 
«Εκσυγχρονισμός του νόμου περί υιοθεσίας και δυνατότητες 
συμπερίληψης δομών συμβουλευτικής και στήριξης άτεκνων 
ζευγαριών που ενδιαφέρονται να βρουν διαθέσιμα παιδιά για 
υιοθεσία». 

 
 

 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων 

 
 Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του 
Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
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Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατά την 
οποία συζητήθηκε το θέμα «Ο περί του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου στη σύμβαση κατά του εγκλήματος μέσω 
διαδικτύου, αναφορικά με την ποινικοποίηση πράξεων 
ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Κυρωτικός) 
Τροποποιητικός Νόμος του 2019». 
 

 Στις 1 Δεκεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατά την οποία 
συζητήθηκε το θέμα «Ο περί της Σύμβασης κατά των 
Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή 
εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2020». 
 
 
 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού 
 
 Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε συνεδρία 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα 
«Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως – Κεντρικά Γραφεία – 
Τακτικές Δαπάνες». 
 

 Στις 9 Νοεμβρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του 
Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα 
«Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως». 
 
 
 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 

 
 Στις 8 Ιανουαρίου και 24 Ιουνίου 2020, Λειτουργός του 

Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τις οποίες 
συζητήθηκαν το καθεστώς λειτουργίας των σχολείων των 
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Κεντρικών Φυλακών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και 
οι προοπτικές αναβάθμισής τους.  
 

 Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την οποία συζητήθηκαν: (α) 
«Ο περί Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 
Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020» και (β) «Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». 

 
 Στις 11 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 

συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση 
για τη διαδικασία που ακολουθείται για την μετονομασία 
των σχολείων. 
 

 Στις 11 Νοεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση 
σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών της ειδικής 
εκπαίδευσης στις εξετάσεις των τετραμήνων και τρόποι 
διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής τους σε αυτές.  
 

 Στις 18 Νοεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται προς αποφυγή 
ενδεχόμενων ανισοτήτων ανάμεσα στους μαθητές οι οποίες 
προκύπτουν ως απόρροια των μέτρων που λαμβάνονται λόγω 
της πανδημίας σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων. 
 
 
 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

 
 Στις 4 Μαρτίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργός του 
Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών, κατά την οποία συζητήθηκε το Προσχέδιο 
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«Ο περί της σύστασης και λειτουργίας ανεξάρτητης αρχής 
κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019».  
 

 Στις 23 και 30 Σεπτεμβρίου, 7 Οκτωβρίου, και 18 Νοεμβρίου 
2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρίες της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κατά τις οποίες 
συζητήθηκαν το Νομοσχέδιο «Ο περί εγκαθίδρυσης συστήματος 
ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που 
βρίσκονται σε σύγκρουση με το Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση 
στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και Αντιμετώπισης της 
παραβατικότητας) Νόμος του 2020».  

 
 Στις 4 Νοεμβρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε συνεδρία 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κατά την οποία 
συζητήθηκε το θέμα «Ο περί της σύστασης και λειτουργίας 
ανεξάρτητης αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019».  

 
 Στις 9 Δεκεμβρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε και υπέβαλε 
σχετικό υπόμνημα σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών, κατά την οποία συζητήθηκε: (α) «Ο περί 
της σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της 
Διαφθοράς Νόμος του 2019» και (β) «Ο περί Προστασίας από 
Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 
2016». 

 
 
 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 
 Στις 10 Μαρτίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε 

σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία 
συζητήθηκε το θέμα «Ο περί της Θέσπισης Ασφαλών για την 
υγεία Εθνικών Ορίων Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 
Νόμος του 2018». 
 

 Στις 14 Ιουλίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε 
σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 
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Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία 
συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα (α) «Ο περί παροχής 
επιδόματος τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» και 
(β) «Τα προβλήματα των μονογονεϊκών οικογενειών και η 
ανάγκη λήψης μέτρων από το κράτος για στήριξη τους». 

 
 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 

συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την 
οποία συζητήθηκε το θέμα «Οι περί εργοδοτουμένων εις 
ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικός) Κανονισμοί 
του 2020». 

 
 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 

συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την 
οποία συζητήθηκε το θέμα «Ο περί της θέσπισης ελαχίστων 
απαιτήσεων δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων χώρων 
μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης γάλακτος σε χώρους όπου 
εργάζονται θηλάζουσες Κανονισμοί του 2020». 
 

 Στις 6 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε 
σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία 
συζητήθηκε το θέμα «Τα συχνά περιστατικά εξαφάνισης 
παιδιών από ιδρύματα παιδικής προστασίας των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και μέτρα αντιμετώπισής τους». 
 
 
 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 

Διοικήσεως 
 

 Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά την οποία 
συζητήθηκε το θέμα «Ο περί της Διαφάνειας στις 
Διαδικασίες Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων και συναφών θεμάτων 
Νόμος του 2019». 
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 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

 
 Στις 5 Μαρτίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε 

σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, κατά 
την οποία υπήρξε συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης των 
προνοιών του Σχεδίου για σκοπούς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής. 
 
 
 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 

 
 Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 

συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση για δράσεις 
και προγράμματα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου προς 
όφελος των ατόμων με αναπηρίες και πιθανή αξιοποίηση του 
καναλιού ΡΙΚ2 για τον σκοπό αυτό. 
 
 
 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 

 
 Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου 

συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, κατά την οποία υπήρξε συζήτηση θεμάτων 
εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου και οι 
πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων 
Ζακακίου από τον τρόπο λειτουργίας του λιμανιού Λεμεσού. 
 
 
 Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων – Εγκλωβισμένων - 

Αγνοουμένων – Παθόντων 
 
 Στις 7 και 14 Ιανουαρίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου 

συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, κατά την οποία 
συζητήθηκε το θέμα: «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
(Αρ.5) Νόμος του 2019». 
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 Στις 28 Ιανουαρίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου 
συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, κατά την οποία 
υπήρξε: (α) Ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου 
Διοικήσεως αναφορικά με την απόφαση να μην παραχωρηθεί 
χρηματική βοήθεια σε εκτοπισθέντες που έχουν ήδη εγκριθεί 
για παραχώρηση κρατικών οικοπέδων για την ανέγερση 
κατοικίας και (β) Τα δικαιώματα των εκ μητρογονίας 
προσφύγων που δεν έτυχαν οποιασδήποτε στήριξη λόγω της 
νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι το 2013 και η ανάγκη μελέτης 
τρόπων στήριξης τους στη βάση της νέας Νομοθεσίας και 
Κανονισμών. 

 
 Στις 30 Ιουνίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν 

σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-
Αγνοουμένων-Παθόντων, κατά τις οποίες συζητήθηκαν τα 
θέματα: (α) «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 
2019» και (β) «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020». 

 
 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου 

συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-
Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, κατά την οποία 
συζητήθηκε το θέμα: «τα δικαιώματα των εκ μητρογονίας 
προσφύγων που δεν έτυχαν οποιασδήποτε στήριξη λόγω της 
νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι το 2013 και η ανάγκη μελέτης 
τρόπων στήριξης τους στη βάση της νέας Νομοθεσίας και 
Κανονισμών». 
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8. Άλλες Δράσεις 
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  8. Άλλες Δράσεις 
 
 

 Συνεργασία με Διεθνείς & Ευρωπαϊκούς Θεσμούς  
 
 

 
 
 

Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, στα πλαίσια της συνεργασίας του με εθνικούς 
Διαμεσολαβητές (Ombudsman) και με τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, συμμετέχει ενεργά στις διάφορες συνενώσεις 
των Ombudsman, δηλαδή στη Διεθνή (International Ombudsman 
Institute), στην Ευρωπαϊκή (European Ombudsman Institute) 
και στη Μεσογειακή (Association of Mediterranean 
Ombudsmen), στην οποία είναι μέλος και του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
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Οι ενώσεις αυτές, για σκοπούς προώθησης και ενδυνάμωσης του 
έργου του Ombudsman και για στα πλαίσια ανταλλαγής γνώσεων, 
εμπειριών και καλών πρακτικών, διοργανώνουν συναντήσεις και 
συνέδρια, στα οποία συζητούνται γενικά, αλλά και 
εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με την εργασία των 
Ombudsman. 
 
 

 
 
 
Περαιτέρω, το Γραφείο μας, στο πλαίσιο της ιδιότητας της 
Επιτρόπου ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετέχει 
ενεργά και στις εργασίες του Φόρουμ Εθνικών Φορέων Ισότητας 
της Κοινοπολιτείας (Commonwealth Forum of National Human 
Rights Institutions - CFNHRI), που αποτελείται από 46 
Εθνικούς φορείς Ισότητας από 46 χώρες μέλη της 
Κοινοπολιτείας CFNHRI, τόσο με τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών 
πρακτικών σε σχέση με ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όσο και στις διαδικασίες μέσω των οποίων το 
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CFNHRI προσπαθεί να προβάλλει και να προωθεί τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις χώρες των μελών του. 
 
 

 
 
Επιπρόσθετα η Επίτροπος, δεδομένων των αρμοδιοτήτων της ως 
Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μέλος του ENNHRI 
(European Network of National Human Rights Institutes), για 
την ενίσχυση και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
ευρύτερη Ευρωπαϊκή περιοχή. 
 

 
 

Από το 2007, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Equinet (European Network of Equality Bodies), υπό την 
ιδιότητά της ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των 
Διακρίσεων. 
 
Στο Δίκτυο αυτό συμμετέχουν οι ανεξάρτητες αρχές/οργανισμοί 
που έχουν αρμοδιότητα την υλοποίηση των σχετικών ευρωπαϊκών 
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Οδηγιών κατά των διακρίσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Η σύσταση και λειτουργία του Δικτύου αποσκοπεί στην 
συνεργασία και συντονισμό των μελών για πιο αποτελεσματική 
δράση και, στα πλαίσια αυτά, ανταλλάσσονται απόψεις για 
θέματα που άπτονται των κοινών αρμοδιοτήτων τους, 
συντάσσονται κοινές εκθέσεις/σημειώματα και διοργανώνονται 
εξειδικευμένα συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια. 
 
 

 Διορισμός της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της ΕΕ 

 
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατόπιν σχετικής πρότασης 
του Υπουργού δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, το διορισμό 
νέων εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της 
ΕΕ. 

 
 

Ειδικότερα, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη διορίστηκε ως 
τακτικό μέλος του FRA και του Διοικητικού Συμβουλίου του 
και η Λειτουργός του Γραφείου κ. Κατερίνα Καλλιτσιώνη ως 
αναπληρωματικό μέλος, για πενταετή θητεία (2020-2025). 
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 Συμμέτοχή σε Εκδηλώσεις, Σεμινάρια, 
Εκπαιδεύσεις & Ομάδες Εργασίας 

 
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου, συμμετείχαν ενεργά 
σε συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις, τα οποία 
διοργανώθηκαν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και τα 
οποία σχετίζονταν με το ρόλο και τις αρμοδιότητες του 
Επιτρόπου. 
 
Σημειώνονται, ενδεικτικά, τα πιο κάτω: 

 
 Λειτουργός του Γραφείου, έλαβε μέρος σε Σύσκεψη που 
έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 10 Φεβρουαρίου 
2020, με θέμα τη δημιουργία στην Κύπρο Εθνικής 
Επιτροπής για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου, πραγματοποίησε σειρά 
διαλέξεων μεταξύ 24 και 27 Φεβρουαρίου 2020 στην 
Αστυνομική Ακαδημία και συγκεκριμένα στα μέλη της 
Αστυνομίας που υπηρετούν στον Χώρο Κράτησης Άτυπων 
Μεταναστών στην Μεννόγεια, με θέμα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, Διακρίσεις, Ρατσισμός - Ο ρόλος της 
Αστυνομίας. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου, συμμετείχε στις 25-26 
Φεβρουαρίου 2020 σε συνέδριο στη Βιέννη που 
πραγματοποίησε το Fundamental Rights Agency (FRA)  σε 
συνεργασία με το Equinet με θέμα την προώθηση δράσεων 
για την ευαισθητοποίηση της εφαρμογής του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης  σε 
εθνικό επίπεδο. 

 

 Στις 23 Απριλίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα 
«Monitoring Places of Detention And "Do No Harm" 
Principle: From Theory to Practice», το οποίο 
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Πρόληψης Βασανιστηρίων-
Association for the Prevention of Torture (APT). 
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 Στις 7 Μαΐου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε 
στη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του 
Equinet με θέμα τη Διαμόρφωση Πολιτικής (Working Group 
on Policy Formation). 

 

 Λειτουργός του Γραφείου έλαβε μέρος σε  διαδικτυακές 
συναντήσεις/working groups με θέμα «Monitoring Prison 
Violence». Oι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στα 
πλαίσια του προγράμματος για τους Ευρωπαϊκούς Εθνικούς 
Μηχανισμούς Πρόληψης Βασανιστηρίων (ΕΜΠΒ), "Working 
towards harmonized detention standards in the EU - the 
role of NPMs", στις 22 Μαΐου, 27 Μαΐου και 3 Ιουνίου 
2020.  

 

 Στις 4 Ιουνίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε διαδικτυακή συνεδρίαση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των 
Μεταναστών. 

 

 Στις 17 Ιουνίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της 
Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ομάδας (European Regional 
Team) της Υποεπιτροπής για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων (SPT) και εκπροσώπων των Εθνικών 
Μηχανισμών Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ΕΜΠΒ) διάφορων 
Ευρωπαϊκών χωρών, στα πλαίσια της 41ης Συνόδου της 
SPT. 

 

 Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε Διαδικτυακό 
Συνέδριο με θέμα «Protecting and promoting equality 
as a fundamental value of the EU: 20th anniversary of 
the Race Equality Directive», στο οποίο συμμετείχαν 
εκπρόσωποι του EQUINET, του European Union Agency for 
Fundamental Rights, της Κροατικής Προεδρίας και η 
Επίτροπος Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 
διαδικτυακό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 
2020. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου, παρακολούθησε το Διεθνές 
Συνέδριο που διοργάνωσε ο Οργανισμός για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), μεταξύ 20-22 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

355 

Ιουλίου 2020,  με θέμα: 20th Conference of the Alliance 
against Trafficking in Persons. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου, συμμετείχε σε Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης της Αστυνομίας με θέμα «Εμπορία Προσώπων: 
Αναγνώριση Θυμάτων και Χειρισμός Υποθέσεων» που έγινε 
μεταξύ 2-4 Σεπτεμβρίου 2020. Στα πλαίσια της 
συμμετοχής του, πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα: 
«Αρμοδιότητες Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων  – Κρατική Υποχρέωση Σεβασμού των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Παρεμβάσεις Επιτρόπου 
Διοικήσεως για την Καταπολέμηση του φαινομένου της 
Εμπορίας Προσώπων.» 

 

 Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε διαδικτυακή ομάδα εστίασης (focus group) 
σχετικά με ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας 
στους χώρους εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
μετά από πρόσκληση του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας. 
 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε διαδικτυακό 
σεμινάριο που διοργανώθηκε από το ENNHRI, με θέμα την 
υλοποίηση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και τον ρόλο των 
Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το σεμινάριο 
ολοκληρώθηκε σε 4 συνεδρίες από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι 
22 Οκτωβρίου 2020. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στις 17 
Σεπτεμβρίου 2020, στην Αστυνομική Ακαδημία και 
συγκεκριμένα στα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν 
στον Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μεννόγεια, 
με θέμα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διακρίσεις, Ρατσισμός - 
Ο ρόλος της Αστυνομίας. 
 

 Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργός Α’ του Γραφείου 
συμμετείχε σε Εργαστήρι που διοργάνωσε η ΜΚΟ Accept-
ΛΟΑΤΙ Κύπρου στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος 
«Voiceit» με θέμα: "Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ 
κοινότητας στην πολιτική». 
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 Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε  σε εκπαιδευτική ημερίδα που διοργάνωσε  η 
Εθνική Αρχή Ασφαλείας στο Υπουργείο  Άμυνας με θέμα 
την Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων 
Πληροφοριών. 
 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στη διαδικτυακή 
συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Νομικών Θεμάτων του 
ENNHRI (Legal Working Group) που έγινε στις 24 και 25 
Σεπτεμβρίου 2020. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε  σε Συναντήσεις της 
Εθνικής Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων που συστάθηκε 
στα πλαίσια του προγράμματος «Voiceit» με σκοπό τη 
ετοιμασία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για σεβασμό και 
προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Οι 
συναντήσεις έγιναν στις 28 Σεπτεμβρίου και 30 
Νοεμβρίου 2020. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στο διαδικτυακό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης NHRI Academy 2020. Το σεμινάριο 
ολοκληρώθηκε σε 10 συνεδρίες από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 
29 Οκτωβρίου 2020. 

 

 Στις 6 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε διαδικτυακή συνεδρίαση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των 
Μεταναστών, μετά από πρόσκληση του Τμήματος Αρχείου 
Πληθυσμού και Μετανάστευσης. 

 

 Στις 14 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
παρακολούθησε διαδικτυακά το σεμινάριο Equinet 
Equality Law Roundtable. 
 

 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη σε 
δόκιμους αστυνομικούς στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου 
αναφορικά με τις Φυλετικές Διακρίσεις και τον 
Ρατσισμό,  στις 14 και 22 Οκτωβρίου 2020. 

 

 Στις 15 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε σε διαδικτυακή ημερίδα για το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ένταξη των Μεταναστών. 
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 Λειτουργός του Γραφείου ολοκλήρωσε σειρά διαλέξεων 
στις 15 και 21 Οκτωβρίου 2020 στην Αστυνομική 
Ακαδημία, στα πλαίσια του προγράμματος της Βασικής 
Εκπαίδευσης των Αστυνομικών, με θέμα Φυλετικές 
Διακρίσεις, Ρατσισμός. 

 

 Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων συμμετείχε με ομιλία σε εκδήλωση με θέμα 
"Διαφθορά και Δημόσια Διοίκηση". Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020 και είχε ως 
θέμα «Χρηστή Διοίκηση ως μέτρο Πρόληψης και 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς». 

 

 Στις 16 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε διαδικτυακά  στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση  του Equinet. 

 

 Στις 29 Οκτωβρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε 
Διαδικτυακή διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 
σχέση με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. 
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 Στις 6 Νοεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε διαδικτυακά σε σεμινάριο που διοργάνωσε η 
Accept - LGBTI Cyprus, στα πλαίσια του προγράμματος 
Voiceit, για ενδυνάμωση της φωνής της ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητας στην πολιτική. 
 

 Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στο διαδικτυακό 
σεμινάριο, με τίτλο, «Ένταξη των παιδιών Ρομά στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και την τοπική κοινωνία: Τάσεις 
και προκλήσεις στην Κύπρο και την Ευρώπη», το οποίο 
διοργάνωσε η ΚΙΣΑ, η CypROM και το πρόγραμμα BREATHE, 
στις 18 Νοεμβρίου 2020. 
 

 Στις 25 Νοεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
παρακολούθησε Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το 
Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα «Experiences of 
Interagency Cooperation on collection and analysis of 
data on hate Crimes and Hate Speech – The experience 
of Georgia». 
 

 Στις 3 Δεκεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου 
συμμετείχε  στο Side Event: 13th Conference of States 
Parties to the CRPD, το οποίο συνδιοργανώθηκε από (α) 
το Γραφείο του Υπάτου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, (β) το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για 
την Ανάπτυξη και (γ) από τη Συμμαχία του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 

 

 Λειτουργός του Γραφείου, συμμετείχε ως εκπαιδευτής στο 
2ο Ετήσιο Συνέδριο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, με θέμα την ένταξη 
των προσφύγων στην κοινωνία. Το Συνέδριο έγινε στις 9 
και 10 Δεκεμβρίου 2020, όπου ο Λειτουργός 
πραγματοποίησε  παρουσίαση με θέμα: «Racial 
Discrimination in Cyprus – A review of the current 
situation from the perspective of the Cyprus Equality 
Body». 
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 Επαφές με ΜΚΟ και άλλους Φορείς 

 
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της έχει τακτικά συναντήσεις και επαφές με ΜΚΟ 
και άλλους Φορείς, τόσο για σκοπούς ενίσχυσης της μεταξύ 
τους συνεργασίας όσο και για την προώθηση, στη βάση των 
αρμοδιοτήτων της, αιτημάτων ή/και άλλων ζητημάτων που 
απασχολούν τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. 
 
Σημειώνονται, ενδεικτικά, τα κάτωθι: 

 
 
 Συνάντηση της Επιτρόπου και Λειτουργών του Γραφείου 

με εκπροσώπους της ΚΟΓΕΕ 
 
Στις 5 Φεβρουαρίου 2019, η Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-
Λοττίδη και Λειτουργοί του Γραφείου είχαν συνάντηση με 
εκπροσώπους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών 
Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) αναφορικά με 
τη Χάρτα των Δικαιωμάτων των Κοριτσιών. 
 
 
 

 Συνάντηση της Επιτρόπου και Ανώτερου Λειτουργού του 
Γραφείου με τις Βουλεύτριες κ.κ. Σάβια Ορφανίδου και 
Ξένια Κωνσταντίνου 

 
 
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και Ανώτερος 
Λειτουργός του Γραφείου, είχαν συνάντηση με τις Βουλεύτριες 
κ.κ. Σάβια Ορφανίδου και Ξένια Κωνσταντίνου. 
 
Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, το θέμα 
της ένταξης των μονήρων ατόμων στο Σχέδιο Επιδότησης για 
Σκοπούς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, οι πρόνοιες της 
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νομοθεσίας για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, το 
ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, θέματα ισότητας αντρών 
και γυναικών κ.ά.. 
 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019, στο 
Γραφείο της Επιτρόπου. 
 
 

 Συνάντηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την αντιπρόσωπο του Γραφείου 
της Υπάτης Αρμοστείας στην Κύπρο (UNHCR Cyprus) 

 
 
Στις 13 Μαΐου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη 
είχε συνάντηση με την αντιπρόσωπο του Γραφείου της Υπάτης 
Αρμοστείας στην Κύπρο (UNHCR Cyprus) κ. Katja Saha 
Savarimuthu και συνεργάτες της. 
 
Κατά τη συνάντηση η Επίτροπος ενημέρωσε τους εκπροσώπους 
της UNHCR για τη απάντηση που έλαβε από το Υπουργό 
Εσωτερικών σε σχέση με την μερική υλοποίηση των ενεργειών 
στις οποίες έχει προβεί σε συμμόρφωση με τις εισηγήσεις της 
μετά την υποβολή της εν λόγω Έκθεσης , υπό την ιδιότητά της 
ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εθνικός Μηχανισμός 
Πρόληψης Βασανιστηρίων, αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για 
το περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στο Κέντρο 
Πρώτης Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην 
Κοκκινοτριμιθιά και στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου 
στην Κοφίνου. 
 
Συγκεκριμένα η Επίτροπος τους ανέφερε ότι σύμφωνα με την 
ενημέρωση που έλαβε από τον οικείο Υπουργό: 
 

 η διαμόρφωση του εδάφους στα σημεία του Κέντρου 
Πουρνάρα που συσσωρευόταν νερό κατά τη διάρκεια 
βροχοπτώσεων έχει ολοκληρωθεί, 
 

 έχουν επαναρχίσει οι συνεντεύξεις με τη μέθοδο της 
τηλεδιάσκεψης και διαμορφώθηκε ειδικός χώρος στο 
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Κέντρο για έναρξη τους με τη φυσική παρουσία όλων των 
μερών, 
 

 όλες οι σκηνές έχουν εφοδιαστεί με φαναράκια, 
 

 η ενημέρωση των διαμενόντων για τα μέτρα που αφορούν 
τον covid 19 συνεχίζεται, ως επίσης και η απολύμανση 
του χώρου. 

 
Οι δε εκπρόσωποι της UNHCR μετέφεραν στην Επίτροπο τους 
προβληματισμούς τους όπως έχουν περιέλθει στην αντίληψη τους 
αναφορικά με την κατάσταση στα Κέντρα Κοκκινοτριμιθιάς και 
Κοφίνου και έγινε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις 
ενδεχόμενες προκλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν με την 
επικείμενη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων την 21η Μαΐου, 
γεγονός που δύναται να οδηγήσει σε περαιτέρω διερεύνηση και 
παρέμβαση επί των ζητημάτων κατά τρόπο ολιστικό. 
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 Συνάντηση της Επιτρόπου με εκπροσώπους των οργανώσεων 

γονέων παιδιών με αναπηρίες 
 
 
Στις 27 Αυγούστου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, 
Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, είχε συνάντηση στο 
Γραφείο της με εκπροσώπους των οργανώσεων γονέων παιδιών με 
αναπηρίες. 
 
Κατά τη συνάντηση ανταλλάγησαν απόψεις αναφορικά, μεταξύ 
άλλων, με την επικείμενη έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που φοιτούν (ολικώς 
ή μερικώς) στις ειδικές μονάδες των σχολείων, σε σχέση με 
τις ενέργειες που ενδείκνυται να γίνουν για τη διασφάλιση 
της ορθής, εύρυθμης και σύννομης λειτουργίας των Επαρχιακών 
Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και για το 
ζήτημα της αντιπροσώπευσης τους. 
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 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτρόπου 

και της Accept - LGBTI Cyprus 
 
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου της είχαν συνάντηση 
με την Accept - LGBTI Cyprus. 
 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2020 και κατά 
τη διάρκεια της οποίας υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
μεταξύ της Επιτρόπου και της Accept - LGBTI Cyprus, στα 
πλαίσια του προγράμματος voiceit, για ενδυνάμωση της φωνής 
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην πολιτική. 
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 Συνάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αντιπροσωπεία του Μαθητικού 
Τμήματος ΕΔΟΝ 

 
 
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη είχε συνάντηση με 
αντιπροσωπεία του Μαθητικού Τμήματος ΕΔΟΝ, για σκοπούς 
συνεργασίας με το Γραφείο της στα πλαίσια εκστρατείας κατά 
του ρατσισμού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 20 
Νοεμβρίου 2020. 
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9. Εκστρατείες  
   Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης         
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  9. Εκστρατείες Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης 
 

 
Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου και 
του θέσμιου της ρόλου ως φορέας προάσπισης όλων των πτυχών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διοργανώνει ή/και συμμετέχει σε  
εκστρατείες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης, για σκοπούς, τόσο 
την ενημέρωση του κοινού για το έργο, τη φράση και το ρόλο 
της Επιτρόπου, όσο και για την προώθηση του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ευρύτερα.  
 
Σημειώνονται ενδεικτικά τα πιο κάτω: 
 
 

 Έχθρα/Ρητορική Μίσους & Ελευθερία της Έκφρασης 
 

 
 

Σε ειδικό ιστότοπο στην ιστοσελίδα του Γραφείου, σημειώνεται 
αριθμός Τοποθετήσεων & Παρεμβάσεων της Επιτρόπου, υπό την 
αρμοδιότητα της ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των διακρίσεων, σε 

http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/8E0E4A520EF63E06C22585F800362C1C?OpenDocument
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
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σχέση με ζητήματα που άπτονται της Έχθρας/ Ρητορικής Μίσους 
και της Ελευθερίας της έκφρασης. 
 

Η συγκεκριμένη εν εξελίξει εκστρατεία ξεκίνησε το 2020 και 
αποσκοπεί, μέσα από τη συνεχή ενημέρωση του κοινού για τα 
υπό αναφορά ζητήματα, να προάγει και να προωθήσει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα, την ανάγκη για καταδίκη 
και απαξίωση όλων των μορφών έχθρας και ρητορική μίσους, 
καθώς και την προάσπιση του δικαιώματος στην ελευθερία της 
έκφρασης. 
 

Ενδεικτικά, στον εν λόγω ιστότοπο βρίσκονται αναρτημένες οι 
κάτωθι σχετικές Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις της Επιτρόπου: 
 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση σχετικά με ρατσιστική επίθεση 
εναντίον ποδοσφαιριστή 

 

 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση αναφορικά με τη δημοσίευση και 
άμεση αναμετάδοση βίντεο με περιεχόμενο προσβλητικό ως 
προς την υπόληψη τρίτων προσώπων 

 

 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση με αφορμή σχόλια του Μητροπολίτη 
Μόρφου 

 

 Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Καταπολέμηση των 
Διακρίσεων και της Ρητορικής Μίσους στις Προεκλογικές 
Εκστρατείες 

 

 Παρέμβαση αναφορικά με τη Χρηματοδότηση Προϊόντος από το 
Σχέδιο της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και πιθανή 
παραβίαση Νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων 

 

 Δημόσια Τοποθέτηση αναφορικά με την απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σωτήρας για ακύρωση της θεατρικής 
παράστασης “Cock” του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 

 

 Τοποθέτηση αναφορικά με τη ρητορική που προάγει τον 
ρατσισμό και την ξενοφοβία και τις ειδικότερες 
προεκτάσεις που έχει η ρητορική αυτή όταν αναπτύσσεται 
στο διαδίκτυο 

 

 

http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/9DA8D6599CDC69F5C22585230045DC66/$file/podosf.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/9DA8D6599CDC69F5C22585230045DC66/$file/podosf.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/C4B2437A884378D6C22584F100336374/$file/Announcement____.doc?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/C4B2437A884378D6C22584F100336374/$file/Announcement____.doc?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/C4B2437A884378D6C22584F100336374/$file/Announcement____.doc?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/72472A3ECD0B0A72C225846C0039D70B/$file/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CF%8C%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/72472A3ECD0B0A72C225846C0039D70B/$file/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CF%8C%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/8236AC8C1CB646CBC2258471002FF73C?OpenDocument&highlight=%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/8236AC8C1CB646CBC2258471002FF73C?OpenDocument&highlight=%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/8236AC8C1CB646CBC2258471002FF73C?OpenDocument&highlight=%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/B3EC30CF10DF90F2C225846C0039D6FC/$file/xrimatodotisi.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/B3EC30CF10DF90F2C225846C0039D6FC/$file/xrimatodotisi.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/B3EC30CF10DF90F2C225846C0039D6FC/$file/xrimatodotisi.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/3DAFCD79CB780E7AC225846C0039D6BE/$file/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%98%CE%9F%CE%9A.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/3DAFCD79CB780E7AC225846C0039D6BE/$file/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%98%CE%9F%CE%9A.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/3DAFCD79CB780E7AC225846C0039D6BE/$file/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%98%CE%9F%CE%9A.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/9D9C31B0FEA3373FC2258714002FCBE5/$file/REPORT%20HATE%20SPEECH.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/9D9C31B0FEA3373FC2258714002FCBE5/$file/REPORT%20HATE%20SPEECH.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/9D9C31B0FEA3373FC2258714002FCBE5/$file/REPORT%20HATE%20SPEECH.pdf?OpenElement
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/9D9C31B0FEA3373FC2258714002FCBE5/$file/REPORT%20HATE%20SPEECH.pdf?OpenElement
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 COVID-19 & Ανθρώπινα Δικαιώματα  
 

 
 

Με την έλευση της πανδημίας του ιού COVID-19 στην Κύπρο και 
των περιορισμών που τέθηκαν από την Πολιτεία για πρόληψη 
της εξάπλωσής της, το Γραφείο μας, ως προασπιστής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τέθηκε σε εγρήγορση, προκειμένου να 
παρέμβει και να βοηθήσει κάθε πιθανή παραβίαση τους.  
 
Με γνώμονα τα πιο πάνω, από τον Μάρτιο του 2020, το Γραφείο 
μας διεξάγει Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε 
σχέση με τον ιό COVID-19 και την προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων.  
 
Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ειδικός ιστότοπος στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου μας, ο οποίος περιλαμβάνει 
συνδέσμους με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 
την πανδημία COVID-19, καθώς και τις παρεμβάσεις μας σχετικά 
με το COVID-19 και γενικότερα τον αντίκτυπό του στα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες επί του προκειμένου στο Κεφάλαιο 6 
«COVID-19 & Ανθρώπινα Δικαιώματα». 
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 Equinet: Equality 2020 
 
Cyprus Equality Body Intervention: Beach Access for Persons 
with Disabilities 
 
Το EQUINET, επ’ ευκαιρίας της συμπλήρωσης 20 ετών από τότε 
που τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία 2000/43/ΕΚ, στις 29 Ιουνίου 2020 
πραγματοποίησε, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κροατική Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, διαδικτυακό συνέδριο με αναφορικά 
με την Προώθηση και Προστασία της Ισότητας ως θεμελιώδη αξία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Στο συνέδριο συμμετείχαν ως εισηγητές εκπρόσωποι του 
EQUINET, του Ευρωπαϊκού Πρακτορείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA - European Union Agency for 
Fundamental Rights), της Κροατικής Προεδρίας, καθώς και η 
Επίτροπος Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Helena Dalli. 
Το συνέδριο επικεντρώθηκε στη σημασία της Οδηγίας και στο 
σημαντικό ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζουν οι Φορείς 
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Ισότητας στην προαγωγή και εφαρμογή των προνοιών της 
Οδηγίας. 
 
Επ’ ευκαιρίας του συνεδρίου, δημιουργήθηκε ειδικός 
ιστότοπος για την προβολή καλών πρακτικών σε σχέση με την 
προαγωγή της ισότητας και την καταπολέμηση μορφών διάκρισης 
από τους Φορείς Ισότητας. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, το EQUINET επέλεξε να προβάλει ως 
παράδειγμα καλής πρακτικής τη συμβολή της Επιτρόπου, ως 
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεως, στην 
διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες και 
συγκεκριμένα, τη σχετική της Έκθεση και τις μετέπειτα 
εξελίξεις που ακολούθησαν προς υλοποίηση των εισηγήσεων της 
που περιλαμβάνονταν σ’ αυτήν. 
 

 
 

 
Στο φιλμάκι, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου 
(Ο.ΠΑ.Κ.) κ. Δημήτρης Λαμπριανίδης και Λειτουργός του 
Γραφείου μας, περιγράφουν τη σημασία της παρέμβασης της 
Επιτρόπου, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των 

https://equality2020.eu/
https://equality2020.eu/
https://equality2020.eu/cyprus_beach
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Διακρίσεων, στη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις 
παραλίες, καθώς και την ευρύτερη καταλυτική σημασία των 
παρεμβάσεων της Επιτρόπου, υπό την αρμοδιότητά της ως Φορέας 
Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, στην προαγωγή 
και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ΑμεΑ. 
 
Περαιτέρω, στον πιο πάνω ιστότοπο γίνεται αναφορά και σε 
άλλες παρεμβάσεις της Επιτρόπου, υπό την αρμοδιότητά της ως 
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, ως 
παραδείγματα καλών πρακτικών, στη βάση των οποίων επήλθαν 
σημαντικές βελτιώσεις και τροποποιήθηκε το ισχύον νομικό 
πλαίσιο προς όφελος ευάλωτων ομάδων που ήταν θύματα 
διακρίσεων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://equality2020.eu/node/87
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 Commonwealth Forum of National Human Rights 
Institutions: Campaign IDAHOBIT2020 «Breaking the 
Silence» 

 
 
Η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της 
Τρανσφοβίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου. 
 
Για το 2020, το Commonwealth Forum of National Human Rights 
Institutions (CFNHRI) επέλεξε το σύνθημα «Σπάζοντας τη 
σιωπή» και όλα τα μέλη του ένωσαν τη φωνή τους για την 
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. 
 
Ειδικότερα, το CFNHRI συγκέντρωσε εμπειρίες από τα μέλη του, 
περιλαμβανομένου και του Γραφείου μας στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και ετοίμασε μια ταινία κινουμένων σχεδίων με 
θέμα «Beyond Tolerance», ώστε να υπενθυμίσει σε όλους τη 
σημασία της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ 
ατόμων και το έργο των μελών του προς την κατεύθυνση αυτή. 
  

 
 

https://cfnhri.org/updates/idahobit2020/
https://www.youtube.com/watch?v=46WX0TCf7M8
https://www.youtube.com/watch?v=46WX0TCf7M8
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Στο πλαίσιο της ετοιμασίας του σεναρίου της ταινίας, 
Λειτουργός του Γραφείου μας μίλησε με τους υπεύθυνους 
παραγωγής και μοιράστηκε μαζί τους τα προβλήματα με τα οποία 
τίθενται αντιμέτωπα τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην Κύπρο. 
 

 
 
Περαιτέρω, μέρος των δηλώσεων του Λειτουργού του Γραφείου 
μας αναφορικά με την «Υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των ΛΟΑΤΚΙ στην Κύπρο», φιλοξενείται σε ειδικό ιστότοπο στην 
ιστοσελίδα του CFNHRI. 
 

 

https://cfnhri.org/updates/upholding-lgbti-rights-in-cyprus/
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 Διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου για τις 
Φυλετικές Διακρίσεις και τον Ρατσισμό 
 

 
Όπως και τα προηγούμενα έτη, έτσι και κατά το 2020 
συνεχίστηκαν οι διαλέξεις από Λειτουργούς του Γραφείου 
διαλέξεις σε δόκιμους αστυνομικούς στην Αστυνομική Ακαδημία 
Κύπρου αναφορικά με τις Φυλετικές Διακρίσεις και τον 
Ρατσισμό, παρότι ένεκα της πανδημίας ο αριθμός τους ήταν 
συγκριτικά μειωμένος σε σχέση με άλλες χρονιές.  
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10. Διαδικτυακή Παρουσία 
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  10. Διαδικτυακή παρουσία 
 

 

 Ιστοσελίδα 
 
Το 2020, ολοκληρώθηκε η νέα ιστοσελίδα του Γραφείου μας, 
μέρος του περιεχομένου της οποίας είναι διαθέσιμο και στην 
αγγλική Γλώσσα. 

 
 

www.ombudsman.gov.cy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η νέα ιστοσελίδα του Γραφείου είναι πιο εύχρηστη εν 
συγκρίσει με την προηγούμενη, είναι προσβάσιμη από τα άτομα 
με αναπηρία και είναι συμβατή για χρήση από κινητές συσκευές 
και ταμπλέτες. 

 
 
 
 
 

https://d.docs.live.net/a8ce69c863f78790/Υπολογιστής/ANNUAL%20REPORT%202020/www.ombudsman.gov.cy
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Στην ιστοσελίδα αναρτώνται η πλειονότητα των 
Εκθέσεων/Τοποθετήσεων/Παρεμβάσεων της Επιτρόπου και 
παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το έργο και τη δράση 
του Γραφείου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συγχρόνως, μέσω της ιστοσελίδας μπορεί οποιοσδήποτε να 
υποβάλει σχετικό παράπονο στο Γραφείο μας, συμπληρώνοντας 
τη σχετική φόρμα υποβολής παραπόνου.  
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 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
 
 

Για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης του κοινού σε σχέση με 
το έργο του Γραφείου μας, αλλά και για τα δικαιώματά του, 
το Γραφείο μας διατηρεί ενεργούς λογαριασμούς στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και, συγκεκριμένα, στο Facebook και 
στο Twitter.  
 
Στους εν λόγω λογαριασμούς, αναρτώνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα οι Εκθέσεις/Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις της 
Επιτρόπου ή/και σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονται σ’ 
αυτές, ως επίσης και οι δράσεις και το έργο του Γραφείου. 
 
Περαιτέρω, οι υπό αναφορά λογαριασμοί χρησιμοποιούνται και 
ως μέσο για αμφίδρομη επικοινωνία με το κοινό, αφού κάλλιστα 
δύναται οποιοσδήποτε να υποβάλει μέσω τους σχετικό παράπονο 
στο Γραφείο μας. Η συγκεκριμένη πρακτική αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα χρήσιμη για το κοινό, ιδίως κατά το 2020 λόγω των 
περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί για πρόληψη της 
εξάπλωσης της πανδημίας του ιού Covid-19. 
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Facebook 
Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter 
@CYOmbudsman 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/CyOmbudsman/
https://www.facebook.com/CyOmbudsman/
https://twitter.com/CYOmbudsman
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Κατά το 2020, οι αναρτήσεις στο λογαριασμό του Γραφείου μας 
στο Facebook με τη μεγαλύτερη απήχηση ήταν αυτές που 
αφορούσαν στη συνάντηση της Επιτρόπου με εκπροσώπους των 
οργανώσεων γονέων παιδιών με αναπηρίες (ημερομηνίας 28 
Αυγούστου 2020) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
και στην Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση της Επιτρόπου αναφορικά με 
την υποχρεωτική χρήση προστατευτικών μασκών από παιδιά με 
αναπηρία άνω των έξι ετών κατά τη φοίτηση τους στα σχολεία 
(ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2020). 
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Κατ’ αντιστοιχία, η 
δημοφιλέστερη 
ανάρτηση στο 
λογαριασμό του 
Γραφείου μας στο 
Twitter κατά το 
2020, αφορούσε στην 
Έκθεση της 
Επιτρόπου για 
χορήγηση άδειας 
εισόδου στην Κύπρο 
σε μη παντρεμένα 
ζευγάρια (ημερ. 21 
Νοεμβρίου 2020) 
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11. Διεθνείς αναφορές στο έργο του Θεσμού 
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  11. Διεθνείς αναφορές στο έργο του Θεσμού 
 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

 
Έκθεση του 2020 για το Κράτος Δικαίου 
 
Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 
την Πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του κράτους 
δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2020 Rule of Law Report). 
 
Στο Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην 
Κύπρο (Country Chapter on the rule of law situation in 
Cyprus), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε ειδική αναφορά στον 
Επίτροπο Διοικήσεως και στις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο 
θεσμός κατά το 2020. Ειδικότερα, όπως σημειώθηκε, «…ο 
Επίτροπος Διοικήσεως αντιμετώπισε προκλήσεις στο πλαίσιο 
απόπειρας του Γενικού Ελεγκτή να διερευνήσει τον τρόπο με 
τον οποίο ασκεί τις εξουσίες του, απόπειρα την οποία ο 
Επίτροπος θεώρησε ως παρέμβαση στην ανεξαρτησία του. Η θέση 
αυτή υποστηρίχθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών 
(International Ombudsman Institute – ΙΟΙ) και, στη συνέχεια, 
ο Γενικός Εισαγγελέας διέκοψε τη διαδικασία…». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602583951529&uri=CELEX:52020DC0580
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602583459378&uri=CELEX%3A52020SC0312
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602583459378&uri=CELEX%3A52020SC0312
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602583459378&uri=CELEX%3A52020SC0312
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 European Network of Equality Bodies 
(Equinet) 
 

 
 
Η απάντηση του Equinet στο COVID-19 
 
«…Η Επίτροπος, υπό την αρμοδιότητά της ως εθνικός Μηχανισμός 
Πρόληψης Κύπρου (NPM), δημοσίευσε Τοποθέτηση...περιείχε ένα 
κατάλογο κατευθυντήριων οδηγιών και συγκεκριμένων 
συστάσεων, στη βάση των Αρχών της CPT αναφορικά με τη 
μεταχείριση των ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους 
στο πλαίσιο της πανδημίας του ιού COVID-19… 
 
Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση...αναφορικά με την πρόσβαση των 
ατόμων με αναπηρίες ή/και άλλων ευάλωτων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που διαμένουν σε ψυχιατρικά 
ιδρύματα και κέντρα κοινοτικής φροντίδας, στις πληροφορίες 
σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού ... 
 

https://equineteurope.org/covid-19-response/#data
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Αυτεπάγγελτη διερεύνηση της περίπτωσης ατόμων με αναπηρία 
που δεν τους είχε επιτραπεί να απέχουν από το χώρο εργασίας 
τους λόγω μόλυνσης με COVID-19 των συναδέλφων τους… 
 
Η Επίτροπος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εθνική Αρχή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) και Εθνικός Μηχανισμός 
Πρόληψης (NPM), πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο 
Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών στην 
Κοκκινοτριμιθιά, για να παρατηρήσει την εφαρμογή των μέτρων 
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που 
στερούνται της ελευθερίας τους υπό αυτές τις συνθήκες… 
 
Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας, 
σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών που σχετίζονται με τη 
μητρότητα κατά την περίοδο του COVID-19… 
 
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ενεργώντας ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός 
Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 
ετοίμασε Έκθεση αναφορικά με την πολιτική διακρίσεων του 
Υπουργείου Παιδείας προς τα παιδιά με αναπηρίες, λόγω των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν για να επιστρέψουν στο 
σχολείο, μετά το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων…  
 
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή μέτρων στις στέγες 
ηλικιωμένων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας 
του ιού COVID-19 και την μετά COVID-19 εποχή… 
 
Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση σχετικά με την απόφαση για 
υποχρεωτική χρήσης προστατευτικών μασκών από παιδιά με 
αναπηρία άνω των έξι ετών κατά τη φοίτηση τους στο σχολείο… 
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων δημοσίευσε έντυπο για το COVID-19 και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην οποία έχουν συμπεριληφθεί οι 
παρεμβάσεις σχετικά με το COVID-19 κατά το 2020…». 
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Ας μιλήσουμε για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα δικαιώματα: Δεν εφαρμόζονταν πλήρως πριν από το COVID-19 
και ανασταλήκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
 
«…Η Επίτροπος στην Κύπρο δημοσιοποίησε επίσημη Τοποθέτηση 
επισημαίνοντάς ότι τα δικαιώματα των γυναικών κατά τον 
τοκετό, θα πρέπει να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19, εάν λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος εξάπλωσης του ιού. Διαφορετικά, θα συνιστούσε άμεση 
διάκριση λόγω φύλου κατά των εγκύων γυναικών που επιθυμούν 
να έχουν το άτομο της επιλογής τους παρόν κατά τη διάρκεια 
του τοκετού…». 

https://equineteurope.org/2020/lets-talk-about-sexual-and-reproductive-health-and-rights/
https://equineteurope.org/2020/lets-talk-about-sexual-and-reproductive-health-and-rights/
https://equineteurope.org/2020/lets-talk-about-sexual-and-reproductive-health-and-rights/


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020 

 

 

397 

 
 

Ημερολόγιο Equinet 2020 
 
«…Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων εξέτασε την προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία στις παραλίες στη βάση των ευρημάτων της συνέταξε 
μια εκτενή Έκθεση, ζητώντας την τροποποίηση της νομοθεσίας 
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους. 
 
Όλες οι συστάσεις της Έκθεσης υλοποιηθήκαν. Ειδικότερα, η 
σχετική νομοθεσία τροποποιήθηκε, κατασκευάστηκαν ράμπες 
πρόσβασης σε παραλίες όπου δεν υπήρχαν ή βελτιώθηκαν οι 
υφιστάμενες, ενώ τοποθετήθηκαν ηλεκτρικές ράμπες και 
αμφίβια αναπηρικά τροχοκαθίσματα σε άλλες παραλίες που δεν 
ήταν προσβάσιμες από τα άτομα με αναπηρία…».   
 
 
 

https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2020/10/Calendar_2020_4_web_low.pdf
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Κύπρος: Έκθεση για το καθεστώς των αλλοδαπών οικιακών 
εργαζομένων  
 
Σε αυτή την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περιγράφεται λεπτομερώς την 
κατάσταση των αλλοδαπών οικιακών εργαζομένων που ζουν και 
εργάζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία της Κύπρου. Στις 
πλείστες των περιπτώσεων πρόκειται για γυναίκες που 
προέρχονται από τρίτες χώρες με εξαιρετικά δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες και μεταναστεύουν από μόνες τους, 
αποσκοπώντας στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των 
ίδιων και των οικογενειών τους.  
 
Η Έκθεση επικεντρώνεται στην ευαλωτότητα  αυτής της ομάδας, 
λαμβανομένου υπόψη του καθεστώτος των μεταναστών, του φύλου 
τους και της οικονομικής τους κατάσταση. Η Επίτροπος 
διαπίστωσε ότι, ελλείψει προστατευτικού νομικού πλαισίου, 
αυτοί οι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση, 
υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και σε μια 
σειρά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

https://equineteurope.org/2021/cyprus-report-on-the-status-of-foreign-domestic-workers/
https://equineteurope.org/2021/cyprus-report-on-the-status-of-foreign-domestic-workers/
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για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που διασφαλίζει την προστασία 
από τη δουλεία και την καταναγκαστική εργασία…». 
 

 
 
Κύπρος: Αυτεπάγγελτη Έκθεση αναφορικά με τις συνθήκες 
διαβίωσης της κοινότητας των Ρομά  
 
Σε αυτή την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περιγράφεται λεπτομερώς οι συνθήκες 
διαβίωσης της κοινότητας των Ρομά στην Κύπρο. 
 
…Η Επίτροπος κατέγραψε την πραγματική καθημερινή ζωή της 
κοινότητας των Ρομά στην Κύπρο, τις προκλήσεις που έχουν να 
αντιμετωπίσουν και τα εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσουν, 
προκειμένου να επιτύχουν ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο… 
 
…Τα κύρια ζητήματα, τα οποία εξέτασε η Επίτροπος, ήταν οι 
συνθήκες στέγασης, η εκπαίδευση, οι ευκαιρίες απασχόλησης 
και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας - τα οποία 
είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα ως προς τη διασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης… 
 

https://equineteurope.org/2021/cyprus-ex-officio-report-regarding-the-living-conditions-of-the-roma-community/
https://equineteurope.org/2021/cyprus-ex-officio-report-regarding-the-living-conditions-of-the-roma-community/
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…χωρίς τη βασική εκπαίδευση και τη συνακόλουθη γνώση της 
ελληνικής γλώσσας, οι πιθανότητες πρόσβασης των Ρομά στην 
αγορά εργασίας είναι ελάχιστες, ενώ χωρίς τη δυνατότητα 
απασχόλησης, η οικονομική τους εξάρτηση συνεχίζεται. 
Ταυτόχρονα, η στέγαση των Ρομά σε ακατάλληλους 
χώρους/σπίτια, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες πρόσβασης σε 
επαρκείς υπηρεσίες υγείας, επιδεινώνει την κοινωνική 
περιθωριοποίηση τους και διευρύνει το χάσμα μεταξύ των Ρομά 
και της υπόλοιπης κοινωνίας…». 
 

 ENNHRI 
 

 
 
Παραδείγματα πώς απαντούν τα NHRI στο COVID-19 
 
«…Τοποθέτηση σχετικά με τα μέτρα για τα άτομα που στερούνται 
της ελευθερίας τους, στο πλαίσιο του κορωνοϊού. 
 
Εκστρατεία ευαισθητοποίησης COVID-19 & Ανθρώπινα 
Δικαιώματα. 

https://ennhri.org/our-work/covid-19/#here_is_how
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Τοποθέτηση σχετικά με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία 
και άλλων ευάλωτων ομάδων σε πληροφορίες σχετικά με την 
πανδημία COVID-19. 
 
Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής 
και Φιλοξενίας Μεταναστών στο Κοκκινοτριμιθιά, για την 
παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που 
στερούνται της ελευθερίας τους κατά την πανδημία COVID-19. 
 
Τοποθέτηση σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν για την πρόληψη 
της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και 
Διαμονής στην Κοκκινοτριμιθιά και Κοφινού…».  
 
 

 
 

ENNHRI CRPD Working Group Newsletter July-September 2020 
 
«…Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ξεκίνησε εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με 

https://ennhri.org/our-work/topics/rights-of-persons-with-disabilities/
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το COVID-19 και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δημιουργήθηκε ένας 
ειδικός ιστότοπος με συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με το COVID-19, τις δράσεις του 
Επιτρόπου που σχετίζονται με το COVID-19 και τον αντίκτυπό 
του στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
Τον Μάρτιο η Επίτροπος υπό την ιδιότητά της ως NPM εξέδωσε 
Παρέμβαση στην οποία περιλήφθηκαν κατευθυντήριες γραμμές 
και συγκεκριμένες συστάσεις, στη βάση των Αρχών της CPT 
αναφορικά με τη μεταχείριση ατόμων που στερούνται της 
ελευθερίας τους στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ψυχική αναπηρία που διαμένουν 
σε ψυχιατρικές κλινικές. 
 
Τον Απρίλιο δημοσιεύτηκε Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση της 
Επιτρόπου υπό την ιδιότητα της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός 
Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες, σχετικά με την πρόσβαση των ατόμων με 
αναπηρία στις πληροφορίες που σχετίζονται με το COVID-19. 
 
Η Επίτροπος δημοσίευσε σειρά εκθέσεων το πρώτο εξάμηνο του 
2020, συγκεκριμένα, Έκθεση αναφορικά με Σπίτι που λειτουργεί 
στην Κοινότητα για άτομα με αναπηρία, Έκθεση σχετικά με τις 
επισκέψεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας και Έκθεση 
αναφορικά με το κενό που παρατηρείται στην αξιολόγηση των 
μαθησιακών αναγκών ενήλικων ατόμων με αναπηρία…».  
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ENNHRI CRPD Working Group Newsletter October – November 2020 
 
«…Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, το Γραφείο Επιτρόπου 
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσίευσε 
αρκετές εκθέσεις, ήτοι –  
 

 Έκθεση σχετικά με την παροχή εύλογων προσαρμογών με 
διαφοροποιημένο δοκίμιο εξέτασης σε άτομα με αναπηρία, 
για σκοπούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Μετά την υποβολή 
της Έκθεσης, ο Επίτροπος ενημερώθηκε ότι είχαν 
παρασχεθεί εύλογες προσαρμογές. 

 Έκθεση κατακράτηση τροχοκαθίσματος ατόμου με αναπηρία 
από Στέγη Ηλικιωμένων μέχρι την εξόφληση τροφείων 

 έκθεση αναφορικά με απόφαση τερματισμού επιδόματος 
βαριάς κινητικής αναπηρίας 

 Έκθεση αναφορικά με το κενό που παρατηρείται στην 
παροχή εύλογων προσαρμογών στα θερινά σχολεία 

 

https://ennhri.org/our-work/topics/rights-of-persons-with-disabilities/
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Επιπρόσθετα η Επίτροπος προέβη σε διάφορες άλλες παρεμβάσεις 
σε ποικίλα ζητήματα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Επίτροπος 
δημοσίευσε, επ’ ευκαιρίας της Ημέρας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ειδικό έντυπο –Covid-19 και Ανθρώπινα 
Δικαιώματα– στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι παρεμβάσεις 
του Επιτρόπου κατά τη διάρκεια του 2020 που σχετίζονται με 
το Covid-19…». 
 

 Commonwealth Forum of National Human 
Rights Institutions (CFNHRI) 

 

 
 
Κύπρος - Σεβασμός των δικαιωμάτων των φυλακισμένων και των 
ατόμων που τελούν υπό κράτηση 
 
«…Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων εξέδωσε δήλωση αναφορικά με τα με τα ληφθέντα 
μέτρα για τα άτομα που στερούνται της ελευθερίας τους, στο 
πλαίσιο του κορωνοϊού.  
 

https://cfnhri.org/updates/covid-19-nhris-respond/
https://cfnhri.org/updates/covid-19-nhris-respond/
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Παρότι τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-
19, δύνανται να εκληφθούν ως αναγκαία, υπογραμμίζει ότι τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά, με ιδιαίτερη 
προσοχή στις ευάλωτες ομάδες.  
 
Σημείωσε επίσης ότι τα κράτη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
διασφαλίζουν την πρόσβαση των Μηχανισμών Παρακολούθησης σε 
όλους τους χώρους κράτησης…». 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες στην 
Κοινοπολιτεία 
 
«…Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Κύπρου εξέδωσε Τοποθέτηση αναφορικά με την 
πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις πληροφορίες που 
σχετίζονται με την πανδημία COVID-19. Στην Τοποθέτηση 
υπογραμμίζεται η ανάγκη για ζωντανή διερμηνεία στη νοηματική 
γλώσσα ή υποτιτλισμό στην τηλεόραση, καθώς και για την 

https://cfnhri.org/updates/protecting-the-rights-of-disabled-people-across-the-commonwealth/
https://cfnhri.org/updates/protecting-the-rights-of-disabled-people-across-the-commonwealth/
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παροχή σε προσβάσιμες μορφές των επίσημων οδηγιών σχετικά 
με τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
 
Η Επίτροπος δημοσίευσε επίσης Έκθεση αναφορικά με την 
διακριτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας αναφορικά με την επιστροφή στο 
σχολείο των παιδιών με αναπηρία  ταυτόχρονα με τα άλλα 
παιδιά της ηλικίας τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας…».  

 
 
 
Στηρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην 
Κύπρο 
 
«Παρότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων προστατεύονται από 
τον Νόμο, η κλειστή κοινωνία στις πόλεις και στα χωριά δεν 
είναι έτοιμη να τα αποδεχτεί…  
 
…Για παράδειγμα, πέρυσι ένας Μητροπολίτης απευθυνόμενος στο 
πλήθος, χαρακτήρισε την ομοφυλοφιλία ως ασθένεια που θα 
μολύνει τους ανθρώπους. Ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων εκδώσαμε σχετική Τοποθέτηση σε σχέση με το 
περιστατικό, στην οποία σημειώθηκε ότι η συγκεκριμένη ομιλία 
προάγει και προωθεί το μίσος, τις διακρίσεις και τον 
ρατσισμό εναντίον μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων… 
 
…Έχουμε εργαστεί για τη βελτίωση της νομοθεσίας αναφορικά 
με την αναγνώριση φύλου αι με τη συμβολή μας, τα τρανς άτομα 
δύνανται πλέον να αλλάζουν το φύλο τους στα επίσημα έγγραφα 
ενώ έχει ετοιμαστεί σχετικό νομοσχέδιο το οποίο όμως ακόμη 
εκκρεμεί, σε σχέση με την επίσημη αναγνώριση της αλλαγής 
φύλου…  
 
…Συνεργαζόμαστε τόσο με την κυβέρνηση όσο και με την 
κοινωνία των πολιτών για την πρόληψη της προκατάληψης και 
διακρίσεων... Συγκεκριμένα, είμαστε συνεργάτες στο 
πρόγραμμα HOMBAT με, μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο Νεολαίας 
Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Αποδοχή LGBT Κύπρου. Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην πρόκληση ομοφοβικού και 
τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία. 

https://cfnhri.org/updates/upholding-lgbti-rights-in-cyprus/
https://cfnhri.org/updates/upholding-lgbti-rights-in-cyprus/
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«Ο απώτερος στόχος είναι όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίση 
μεταχείριση και να αναγνωριστεί από όλου ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα 
τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα με όλους τους άλλους...». 
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 Association for the Prevention of 
Torture (APT) 

 

 
 
Guidance: Monitoring Places of Detention through the COVID-
19 Pandemic (2020) 
 
 
«…ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
 
Τον Μάρτιο του 2020, η Επίτροπος υπό την αρμοδιότητά της ως 
NPM, ο αποτάθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης, στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 

https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/Guidance%20note_final%20version_web.pdf
https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/Guidance%20note_final%20version_web.pdf
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Στην Τοποθέτηση της περιλήφθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες και 
συστάσεις,  κατευθυντήριων γραμμών και συγκεκριμένων 
συστάσεων, στη βάση των αρχών της CPT, αναφορικά με τη 
μεταχείριση των ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους 
στο πλαίσιο της πανδημίας του ιού COVID-19 και κάλεσε την 
Κυβέρνηση να τις υιοθετήσει. 
 
…το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στην τροποποίηση του 
σχετικού Νόμου και, ως εκ τούτου, 137 κρατούμενοι 
αποφυλακίστηκαν πρόωρα από τις Κεντρικές Φυλακές. Ορισμένοι 
κρατούμενοι εντάχθηκαν στην Ανοιχτή Φυλακή ενώ άλλου 
ξεκίνησαν να εκτίουν το υπόλοιπο της ποινής τους στο σπίτι, 
υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση… 
 
Αυτά τα μέτρα συνέβαλαν σημαντικά στην αποσυμφόρηση του 
υπερπληθυσμού των φυλακών…» 
 
 

 European NPM Forum 
 

 
 
European NPM Newsletter March – April 2020 
 

«…Στις 26 Μαρτίου 2020, η Επίτροπος, υπό την ιδιότητά της 
ως NPM, απηύθυνε επιστολή/δήλωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 

https://www.sivilombudet.no/wp-content/uploads/2020/05/European-NPM-Newsletter_new-series-issue-no.-6-002.pdf
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και Δημόσιας Τάξης, στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η δήλωση 
περιείχε έναν κατάλογο κατευθυντήριων γραμμών και 
συγκεκριμένων συστάσεων, σύμφωνα με τη δήλωση αρχών της CPT 
και ζήτησε τη συμμόρφωση των Υπουργείων με αυτές. Μετά την 
παρέμβαση της Επιτρόπου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε 
στην τροποποίηση του σχετικού νόμου και, ως επακόλουθο, 137 
κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν πρόωρα από τις Κεντρικές 
Φυλακές… 
 
…Ορισμένοι κρατούμενοι τέθηκαν υπό το Σχέδιο Ανοιχτής 
Φυλακής, ενώ άλλοι ξεκίνησαν να εκτίουν το υπόλοιπο της 
ποινής τους στο σπίτι, υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση 
(βραχιόλι). Τα εν λόγω μέτρα συνέβαλαν σημαντικά στην 
αποσυμφόρηση του υπερπληθυσμού των Φυλακών… 
 
Η Επίτροπος,  την ιδιότητά της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός 
για την Προώθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες, εξέδωσε Τοποθέτηση ημερομηνίας 3 
Απριλίου 2020, αναφορικά με την πρόσβαση των ατόμων με 
αναπηρία σε πληροφορίες που σχετίζονται με την πανδημία 
COVID -19. Η Τοποθέτηση διαβιβάστηκε στα αρμόδια υπουργεία, 
τα οποία είναι επίσης αρμόδια για την εποπτεία των 
ψυχιατρικών ιδρυμάτων και των χώρων  εποπτεύουν επίσης τα 
ψυχιατρικά ιδρύματα και των σπιτιών κοινωνικής πρόνοιας. 
 
Στις 9 Απριλίου 2020, ο NPM πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη 
στο Κέντρο προσωρινής υποδοχής μεταναστών Κοκκινοτριμιθιάς, 
για να παρατηρήσει την εφαρμογή των μέτρων για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και τη διασφάλιση, 
υπό αυτές τις συνθήκες, των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους… 
 
…έπειτα από γραπτή επικοινωνία μεταξύ του NPM και του 
Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, 
δύο άτομα που είχαν συλληφθεί δυνάμει του περί Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης Νόμου, αφέθηκαν ελεύθερα υπό όρους…. 
 
…Παρότι αναφέρθηκε μόνο μία περίπτωση κορωνοϊού σε χώρους 
κράτησης,  Επίτροπος, υπό την ιδιότητά της ως NPM, θα 
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συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εισηγείται  
στις αρμόδιες Αρχές τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα πρέπει να 
λαμβάνονται…». 
 

 International Ombudsman Institute (IOI) 
 
 

 
 

Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρεται στις «Αρχές της Βενετίας» 
για να υποστηρίξει την Επίτροπο πέραν του διαχειριστικού 
ελέγχου 
 
«…Ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου Κώστας Κληρίδης απέρριψε 
το αίτημα του Γενικού Ελεγκτή για τη διεξαγωγή ποινικής 
έρευνας εναντίον της Επιτρόπου Μαρίας Στυλιανού-Λοττίδου, 
ένεκα της άρνησης της να επιτρέψει τη διεξαγωγή 
διαχειριστικού ελέγχου των υποθέσεων του Γραφείου της. 
 
Ο κ. Κληρίδης επιβεβαίωσε ότι ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας 
Μιχαηλίδης είχε την εξουσία να διενεργεί οικονομική έρευνα, 
αλλά όχι διαχειριστικό έλεγχο. 

https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/attorney-general-refers-to-venice-principles-to-support-cypriot-ombudswoman-over-administrative-audit
https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/attorney-general-refers-to-venice-principles-to-support-cypriot-ombudswoman-over-administrative-audit
https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/attorney-general-refers-to-venice-principles-to-support-cypriot-ombudswoman-over-administrative-audit
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Στη γνωμάτευσή του, ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρθηκε 
ιδιαίτερα στις Αρχές της Βενετίας και στην επιστολή του 
Προέδρου του ΙΟΙ, Peter Tyndall. 
 
Στην επιστολή είχε αναφερθεί ότι ο προτεινόμενος έλεγχος 
στις διοικητικές υποθέσεις του Επιτρόπου ήταν αντίθετος με 
τις Αρχές της Βενετίας και θα συνιστούσε παρέμβαση στην 
ανεξαρτησία του Γραφείου. 
 
Ο κ. Κληρίδης τόνισε ότι οι πληροφορίες που ζήτησε ο κ. 
Μιχαηλίδης αποτελούν μέρος των Ετήσιων Εκθέσεων που υπέβαλε 
η Επίτροπος στον Πρόεδρο της Κύπρου και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 
 
Ως επακόλουθο, «το ζήτημα του κατά πόσον οι πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον Γενικό Ελεγκτή είχε τεθεί άσκοπα 
και δεν έχρηζε περαιτέρω νομικής ερμηνείας». 
 
Τον Δεκέμβριο του 2019, ο Πρόεδρος του ΙΟΙ είχε αποστείλει 
έστειλε επιστολές υποστήριξης της κα Στυλιανού-Λοττίδου, 
προς τον Πρόεδρο της Κύπρου, το Κυπριακό Κοινοβούλιο και 
τον Γενικό Εισαγγελέα, επικρίνοντας τη συνεχή παρέμβαση στις 
υποθέσεις του Επιτρόπου κατά παράβαση των Αρχών της 
Βενετίας…»   
 
 
Έκθεση: Μέτρα για την πρόληψη του COVID-19 σε χώρους όπου 
οι άτομα στερούνται της ελευθερίας τους 
 
«…κρίθηκε απαραίτητη μια επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής και 
Φιλοξενίας Μεταναστών στην Κοκκινοτριμιθιά (για τους 
Αιτούντες Διεθνή Προστασία), προκειμένου να επανεξεταστούν 
οι συνθήκες διαβίωσης όλων των διαμενόντων, όσον αφορά στη 
διατήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους, 
με βάση τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την καταπολέμηση της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού…»   
 
 

https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/report-measures-to-prevent-covid-19-at-places-where-people-are-deprived-of-their-liberty
https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/report-measures-to-prevent-covid-19-at-places-where-people-are-deprived-of-their-liberty
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Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση αναφορικά με το δικαίωμα των γυναικών 
που σχετίζεται με τη μητρότητα κατά την περίοδο COVID-19 
 
«…Σε Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση της στις 8 Μαΐου 2020, η 
Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Κύπρου εισηγήθηκε στα δημόσια και ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια  με γυναικολογικές κλινικές να επιτρέπουν στους 
πατέρες να παρίστανται κατά τον τοκετό και τη γέννηση των 
παιδιών τους, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε πατέρας θα 
υποβάλλεται επιτυχώς σε αρνητικό τεστ COVID-19….   
 
…Υπό την αρμοδιότητά της ως Φορέα Ισότητας, η Επίτροπος 
τόνισε ότι ο αποκλεισμός των μελλοντικών πατέρων κατ’ 
απόλυτο τρόπο από τη συμμετοχή στον τοκετό, με επίκληση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω του Covid-19, δεν είναι 
σύμφωνος με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) και την αρχή της μη διάκρισης σε σχέση με την υποχρέωση 
ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε θέματα που σχετίζονται με τη 
μητρότητα. Δήλωσε επίσης ότι η διασφάλιση της προστασίας 
της μητρότητας απαγορεύει οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή 
μεταχείριση μιας γυναίκας, ιδίως όσον αφορά στην εγκυμοσύνη, 
τον τοκετό, τη γαλουχία και τη μητρότητα και τυχόν παραβίαση 
των παραπάνω, συνιστά διάκριση λόγω φύλου…». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/own-initiative-intervention-regarding-women-s-right-related-to-maternity-during-the-covid-19-period
https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/own-initiative-intervention-regarding-women-s-right-related-to-maternity-during-the-covid-19-period
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Η Επίτροπος υποστηρίζει το αίτημα μεταφοράς ΛΟΑΤΙ ατόμου 
που έχει καταδικαστεί στο εξωτερικό 
 
«…Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη κάλεσε το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης να εξετάσει την επιτάχυνση των ενεργειών προς 
υποστήριξη του αιτήματος ατόμου που ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητα και καταδικάστηκε στο εξωτερικό, για την έκτιση 
του υπολοίπου της ποινής φυλάκισης τους στις Φυλακές στη 
Λευκωσία… μεταφοράς από μέλος της κοινότητας LGBTI, που 
καταδικάστηκε στο εξωτερικό, για να εξυπηρετήσει το υπόλοιπο 
της φυλακής τους στις φυλακές Λευκωσίας 
 
Η Έκθεση της 14ης Δεκεμβρίου 2020…διαβιβάστηκε στον Γενικό 
Εισαγγελέα, το Υπουργείο Εξωτερικών και την Κυπριακή 
Πρεσβεία στη χώρα όπου το άτομο εκτίει την ποινή του… 
 
…Το άτομο εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης τριών 
χρόνων στο εξωτερικό και επιθυμεί να εκτίσει το υπόλοιπο 
της ποινής του στην Κύπρο… 
 
…Ενόψει της παρούσας υπόθεσης, η Επίτροπος σημείωσε εκ νέου 
τις ανησυχίες της σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΙ άτομα, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτα στους χώρους κράτησης, ένεκα της πιθανότητας 
διακριτικής μεταχείρισης τους λόγω του σεξουαλικού τους 
προσανατολισμού. 
 
Το κύριο ζήτημα είναι η διασφάλιση της προστασίας τους από 
σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό και από άλλες επιθέσεις 
από τους κρατούμενους. Τα τρανς άτομα που βρίσκονται στη 
φυλακή ή τελούν υπό κράτηση είναι εκτεθειμένα σε μεγαλύτερο 
βαθμό στη βία από το προσωπικό και τους άλλους 
κρατούμενους…. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του αιτούντος ατόμου, το οποίο 
ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, για μεταφορά στην Κύπρο, η 
Επίτροπος συνέστησε  πρότεινε στο υπουργείο Δικαιοσύνης όπως 
επιταχύνει τις ενέργειες του προς την κατεύθυνση αυτή…». 
 

https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/ombudsman-supports-request-of-transferral-of-lgbti-person-convicted-abroad
https://www.theioi.org/ioi-news/current-news/ombudsman-supports-request-of-transferral-of-lgbti-person-convicted-abroad
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   12. Στελέχωση 
 
 
Το ανθρώπινο δυναμικό (Επιστημονικό, Γραμματειακό και 
Ωρομίσθιο Προσωπικό) στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2020, ανερχόταν σε 41 άτομα, συμπεριλαμβανομένης της 
Επιτρόπου, εκ των οποίων 26 (63,42%) ήταν γυναίκες και 15 
(36,58%) άντρες.  
 
Το Επιστημονικό Προσωπικό του Γραφείο κατά το 2020 
αποτελείτο από 26 Λειτουργούς, το Γραμματειακό Προσωπικό 
από 10 άτομα και το Ωρομίσθιο Προσωπικό από 4 άτομα. 
 
 
Επίτροπος Διοικήσεως  
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 
Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 
 
 
Ειδικότερα, κατά το 2020, το Γραφείο στελέχωναν τα κάτωθι 
άτομα, με αλφαβητική σειρά: 
 
 
Επιστημονικό Προσωπικό 
 
 Πρώτη Λειτουργός 

 
Χατζηττοφή Ελένη 
 
  Ανώτεροι Λειτουργοί 

 
Ιωάννου Κώστας 
Κρασσάς Γιώργος 

Χριστοφόρου Μαρία 
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 Λειτουργοί Α΄ 
 

Κακότας Γιώργος                Σταυρινίδου Γεωργία     
Μέρτακκα Δέσποινα  
 
 Λειτουργοί 

 
Αντωνιάδης Νίκος 
Γιωργαλλής Πανίκος 
Δημητρίου Μαρία 
Διάκος Γιώργος 
Διονυσίου Νάσια 
Δωροθέου Δώρος 
Κάιζερ Νικόλας 
Καλλητσιώνη Κατερίνα 
Καρεκλά Έλενα 

Κυριακίδου Αντωνία 
Κυριάκου Γεωργιάνα 
Κυριάκου Κυριάκος 
Κωστέας Τάσος 
Νάτση Θεοδώρα 
Πέρδικου Γεωργία 
Τριγγίδου Μελίνα 
Τσότση Μαρία 
Χριστοφή Πρόδρομος 

 
 Επιστημονικό Προσωπικό σε απόσπαση  

 
Τσιάρτας Άριστος 
αποσπασμένος στο Υπουργείο  
Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης από 
τον Σεπτέμβριο του 2017 

Χρυσάνθης Χρύσανθος 
αποσπασμένος στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας από τον Μάρτιο του 
2013 

 
 
Γραμματειακό Προσωπικό 
 
Αναστασιάδου Χριστίνα  
Αναστασίου Ιωάννα  
Αυγουστή Ειρήνη  
Βασιλειάδου Τασούλα  
Γεωργίου Μυριάνθη 
 
 
Ωρομίσθιο Προσωπικό 
 
Ευσταθίου Πανίκος  
Καραμιχάλης Μάριος  
 
 

Διονυσίου Αντωνία  
Κελεπέσιη Άρτεμις 
Κωνσταντίνου Μαρία  
Μιχαήλ Χριστίνα  
Χρίστου Ελισάβετ  
 
 
 
 
Λάμπρου Χρυσούλα  
Πιτταρά Παναγιώτα 
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