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1. Περιγραφή παραπόνου

Ο κ. Τεχνικός Ηλεκτροκαρδιογραφημάτων (εργοδοτούμενος
αορίστου χρόνου), με σχετική επιστολή του , υπέβαλε παράπονο κατά του 
Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, κατά τους μήνες Μάρτιο μέχρι και Μάιο 2015, 
ένεκα παράνομων ενεργειών του τότε αναπλ. εκτελεστικού διευθυντή και ιατρικού 
διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, δεν του καταβλήθηκε μισθός. 
Έκτοτε, τόσο προσωπικά, όσο και μέσω της Συντεχνίας στην οποία ανήκει, 
επανειλημμένα διεκδίκησε καταβολή των μισθών αυτών, χωρίς, μέχρι την 
υποβολή του παραπόνου, να έχει σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη προς την 
κατεύθυνση αυτή.

2. Περιγραφή έρευνας

Με σχετική επιστολή μου , έθεσα υπόψη της Διευθύντριας του εμπλεκόμενου 
Τμήματος (στο εξής: η Διευθύντρια) τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου, 
ζητώντας όπως τους σχολιάσει και όπως με πληροφορήσει για τα εξής:

(α) τους λόγους αποκοπής των μισθών του παραπονούμενου,

(β) κατά πόσον, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο 2017 και εντεύθεν, οπότε της 
απεστάλη επιστολή από τη Γενική Λογίστρια, με την οποία την καλούσε να 
επιληφθεί του θέματος, το διερεύνησε, καθώς και,

(γ) αν ναι, πού κατέληξε, ενώ, αν όχι, τους λόγους για τους οποίους δεν το 
διερεύνησε. Σε κάθε περίπτωση, δε, κατά πόσον, ενημέρωσε, σχετικά τον 
παραπονούμενο.

Επειδή η απάντηση της Διευθύντριας, έχριζε περαιτέρω διευκρίνισης, το 
περιεχόμενο της οποίας θα παρατεθεί πιο κάτω, με νεότερη επιστολή μου, 
εξέθεσα εκ νέου τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου, ό,τι, δηλαδή, η 
αποκοπή των μισθών του βασίστηκε σε πληροφόρηση την οποία είχε 
παράνομα/κακόβουλα δώσει ο τότε αναπλ. εκτελεστικός διευθυντής και ιατρικός 
διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ισχυρισμοί οι οποίοι δεν 
προέκυπτε ότι είχαν οποτεδήποτε διερευνηθεί. Ενόψει τούτου, ζήτησα όπως 
πληροφορηθώ για τα εξής:

(α) κατά ποιο τρόπο είχε επιβεβαιωθεί ότι η πληροφόρηση που δόθηκε από τον 
τότε αναπλ. εκτελεστικό διευθυντή και ιατρικό διευθυντή ήταν ορθή και όχι 
κακόβουλη, όπως ήταν η θέση του παραπονούμενου,



(β) κατά πόσον, στη βάση αυτής της πληροφόρησης και δεδομένου ότι η 
απουσία δημόσιου υπαλλήλου από την εργασία του χωρίς άδεια είναι 
πειθαρχικό αδίκημα, είχε η ίδια προχωρήσει στις ενέργειες εκείνες που θα 
οδηγούσαν στη διερεύνηση της πιθανότητας να έχει ο παραπονούμενος 
διαπράξει το αδίκημα αυτό,

(γ) αν ναι, ποιο το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, ενώ, αν όχι, τους λόγους 
για τους οποίους δεν προχώρησε σε κάτι τέτοιο.

Η Διευθύντρια απάντησε εκ νέου και ανέφερε ότι :

3. Νομικό Πλαίσιο

(1) Στους περί Προστασίας των Μισθών Νόμους του 2007 και 2012 Νόμους 
[Ν.35(Ι)/2007] περιλαμβάνονται οι εξής πρόνοιες:

2.................................................................

«εργοδοτούμένος» σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται για άλλο πρόσωπο, 
είτε δυνάμει σύμβασης εργασίας ή μαθητείας, είτε κάτω από τέτοιες 
περιστάσεις, από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη 
εργοδοτού μενού και ο όρος «εργοδότης» θα ερμηνεύεται ανάλογα και θα 
περιλαμβάνει την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4) του 
παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπονται αποκοπές ποσών από το 
μισθό, παρά μόνο-

ία) Αποκοπές που προνοεί νόμος ή κανονισμός
(β) αποκοπές σύμφωνα με κανονισμούς ταμείων σύνταξης,
ταμείων προνοίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
(γ) αποκοπές για αποζημίωση λόγω ζημιάς που υπέστη η
επιχείρηση και που προκλήθηκε σκόπιμα ή ένεκα βαριάς
αμέλειας του εργοδοτούμενου και

(ε) άλλες αποκοπές, μετά από συγκατάθεση του εργοδοτούμενου.

(2) Στους βασικούς όρους εργοδότησης των εργοδοτουμένων ορισμένου (και 
αορίστου, όταν αυτοί μετατραπούν σε αορίστου) χρόνου προβλέπονται, 
μεταξύ άλλων, τα εξής:

3. Υποχρεώσεις

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε 
προς τις νομοθετικές/κανονιστικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις, οδηγίες, 
εγκυκλ ίους  και πρακτικές, όπω ς αυτές  εφ αρμόζοντα ι στη Δ ημόσ ια  
Υπηρεσία. Θα υπόκεισθε, επίσης, σε πειθαρχικό έλεγχο κατ 'αναλογία των 
όσων ισχύουν για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. Η άσκηση 
πειθαρχικού ελέγχου εμπίπτει στις αρμοδιότητες τα κατά περίπτωση



αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να εκδικάσει όλα τα 
πειθαρχικά παραπτώματα και να επιβάλλει ποινές.

8. Άδεια Άνευ Απολαβών και Εκπαιδευτική Άδεια

Δεν έχετε δικαίωμα σε παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών, εκτός αν 
πρόκειται για άδεια άνευ απολαβών για λόγους υγείας.

(3) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 μέχρι 2015 (Ν.1/90) 
περιλαμβάνονται οι εξής πρόνοιες:

57. Σε κάθε υπάλληλο χορηγούνται οι καθορισμένες άδειες.

73.-(1) Δημόσιος υπάλληλος υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη :
( ο ) ...............................
(β) αν ενεργήσει ή παραλείψει κάτι με τρόπο που ισοδυναμεί με 
παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις 
δημόσιου υπαλλήλου.

79.-(1) Οι πιο κάτω πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν δυνάμει 
των διατάξεων του Νόμου αυτού:

(ο )...............................
(β ) ......................
(Υ) .............................
(δ ) ......................
(ε) ..............................
(στ) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών μηνών

81(1) .................................
(2) Αν καταγγελθεί στην αρμόδια αρχή ή υποπέσει στην αντίληψη της ότι 

δημόσιος υπάλληλος δυνατόν να έχει διαπράξει πειθαρχικό 
παράπτωμα, η αρμόδια αρχή οφείλει να μεριμνήσει αμέσως όπως:

(α) Αν το παράπτωμα είναι από εκείνα που αναγράφονται στο 
Μέρος I του Πρώτου Πίνακα, διεξαχθεί ενδοτμηματική έρευνα κατά 
τρόπο που θα ορίσει η ίδια και ενεργεί όπως προνοείται στο άρθρο 82 
Νοείται ό τ ι.....................................................

(β) σε κάθε άλλη περίπτωση, διεξαχθεί έρευνα με τον καθορισμένο 
τρόπο και ενεργεί όπως προνοείται στο άρθρο 83:
Νοείται ό τ ι.....................................................



(4) Στον Καν. 20 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) 
Κανονισμούς του 1995 μέχρι 1999 προβλέπεται το εξής:

Άδειο απουσίας χωρίς απολαβές, είτε για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος είτε όχι, μπορεί να παραχωρηθεί σε υπάλληλο, σύμφωνα με 
διατάξεις που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη Συνεδρία του της 7ης Φεβρουάριου 2001 
(Αρ. Απόφ. 53.115), καθορίζοντας τους όρους παραχώρησης άδειας 
απουσίας χωρίς απολαβές στη Δημόσια Υπηρεσία, αποφάσισε ότι αυτές 
μπορούν να παραχωρούνται μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή 
για λόγους όχι δημοσίου συμφέροντος εφόσον υφίστανται:

(α) σοβαρά θέματα υγείας ή άλλα, μελών της οικογένειας του υπαλλήλου,

(β) ανάγκη συμμετοχής σε εξετάσεις πανεπιστημίων, ή

(γ) ανάγκη συνοδείας συζύγου που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία στο 
εξωτερικό, ή

(δ) περίπτωση πραγματοποίησης Άσκησης στο Γραφείο του Γενικού 
Εισαγγελέα.

(6) Στο άρθρο 43(1) των περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου 
Νόμων του 1999 μέχρι 2014 προβλέπεται το εξής:

Το δικαίωμα ακρόασης παρέχεται, εκτός από τις περιπτώσεις τις οποίες 
ο νόμος προβλέπει ρητά, σε κάθε πρόσωπο που θα επηρεαστεί από
την έκδοση πράξης ή .......................  που είναι άλλως πως
δυσμενούς φύσης.

4. Διαπιστώσεις

(1 ) 0  παραπονούμενος, Τεχνικός Ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, ήταν, κατά το 
χρόνο που ανέκυψε το παράπονο, εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου στο 
Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
υπηρετούσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (στο εξής: το νοσοκομείο).

(2) Στις 24 Μαρτίου 2015 ο τότε αναπλ. εκτελεστικός διευθυντής και ιατρικός
διευθυντής του νοσοκομείου απέστειλε στην Αναπλ. Διευθύντρια του 
εμπλεκόμενου Τμήματος επιστολή, με την οποία την ενημέρωνε ότι, όπως 
πληροφορήθηκε, ο κ. ' δεν είχε παρουσιαστεί στην εργασία του
για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2015, παρά μόνο 
κάποιες ημέρες, μερικές ώρες. Επίσης, δεν είχε δώσει κανένα ραντεβού σε 
ασθενή (όπως φαινόταν και στο βιβλίο εγγραφής των ραντεβού), μετά, δε, 
από έλεγχο που είχε διεξαγάγει ο ίδιος στον προσωπικό φάκελο αδειών του 
κ. από τον Μάί'ο του 2013 και μετά δεν υπήρχε οποιαδήποτε



εξέλιξη. Υπέβαλε, ακόμα την παράκληση όπως η Αναπλ. Διευθύντρια 
επιληφθεί άμεσα, για επίλυση του πιο πάνω θέματος, ενώ έθεσε τον εαυτό 
του στη διάθεσή της, για διευκρινήσεις.

(3) Στον παραπονούμενο δεν καταβλήθηκε μισθός κατά τους μήνες 
Μάρτιο μέχρι Μάιο 2015, με το αιτιολονικό ότι ο ίδιος δεν είγε 
παρουσιαστεί στην ερνασία του κατά τους μήνες Ιανουάριο μέχρι 
Μάρτιο του ίδιου έτους. Από την κατάσταση υισθοδοσίας του του unvoc 
Ιουνίου 2015 προκύπτει ότι, via touc υιίνεο αυτούς, του είγε παραγωρηθεί 
άδεια άνευ απολαβών.

(4) Στις 17 Ιουνίου 2015 διατάχθηκε από τον τότε Υπουργό Υγείας πειθαρχική 
έρευνα κατά του παραπονούμενου, για τη διερεύνηση της πιθανότητας να 
είχε ο ίδιος διαπράξει πειθαρχικά παραπτώματα (μη τήρηση όρων 
απασχόλησης, απουσία από την εργασία κ.α.).

(5) Ο παραπονούμενος, προσωπικά και μέσω της Συντεχνίας του υπέβαλε 
αιτήματα επιστροφής των μισθών του, αφού, κατά τον ίδιο, η αποκοπή τους 
ήταν παράνομη, χωρίς, όμως οποιαδήποτε θετική εξέλιξη.

(6) Στις 26 Απριλίου 2018 απεστάλη από τη Διευθύντρια του εμπλεκόμενου 
Τμήματος προς τον παραπονούμενο επιστολή (που χαρακτηριζόταν ως 
εξαιρετικά επείγουσα), με την οποία ο τελευταίο πληροφορείτο πως, στα 
πλαίσια πειθαρχικής έρευνας που διεξάγετο για σκοπούς 
διαπίστωσης της πιθανότητας να είχε ο ίδιος διαπράξει πειθαρχικά 
παραπτώματα, καλείτο σε συνάντηση μαζί της, στις 4 Μαΐου 2018. Στην εν 
λόγω επιστολή αναφερόταν πως σκοπός της εν λόγω συνάντησης ήταν να 
του δοθεί πρώτα η ευκαιρία να ακουστεί ως προς την επιμέτρηση της 
ποινής και, ακολούθως, να ενημερωθεί σχετικά με την ποινή που θα του 
επιβάλλετο.

(7) Στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 η Διευθύντρια του εμπλεκόμενου Τμήματος 
απέστειλε στον παραπονούμενο επιστολή, με την οποία τον πληροφορούσε 
ότι όπως είχε ήδη πληροφορηθεί κατά τη διάρκεια συνάντησης τους 
ενώπιον της είχε κριθεί ένοχος για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε και 
τους είχε επιβληθεί η ποινή της αναβολής προσαύξησης για τέσσερα 
έτη. Η ποινή αυτή θα ετίθετο σε εφαρμογή από 1 Νοεμβρίου 2018.

5. Θέσεις του εμπλεκόμενου Τμήματος

(1) Τοποθετούμενη η Διευθύντρια του εμπλεκόμενου Τμήματος επί της 
επιστολής που της απέστειλα στις 19 Ιουνίου 2018 με πληροφόρησε για τα 
εξής (μεταφέρεται αυτούσια η επιστολή της, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2018).



«

Σύμφωνα με την επιστολή του .......... (τότε αναπλ Γ*τρλΓστικού διευθυντή
και ιατρικού διευθυντή του νοσοκομείου) ο κ. δεν
παρουσιάστηκε στην εργασία του κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο 
και Μάρτιο του 2015 Πληροφορεί επίσης ότι εξετάστηκε και το βιβλίο 
εγγραφής των ραντεβού ασθενών και σύμφωνα με τα ευρήματα του δεν είχε 
διευθετηθεί κανένα ραντεβού σε ασθενή.

Μετά την πληροφόρηση αυτή και επειδή κατά τους μήνες Ιανουάριο 2015 
και Φεβρουάριο 2015 του είχε καταβληθεί κανονικά ο αντίστοιχος μισθός, 
το Λογιστήριο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
προέβη σε αποκοπή μισθού κατά το μήνα Μάρτιο 2015, μήνα κατά τον 
οποίο δεν παρουσιάστηκε επίσης στην εργασία του αλλά και σε αποκοπή 
μισθών τόσο κατά το μήνα Απρίλιο 2015 και Μάιο 2015 καλύπτοντας έτσι 
την καταβολή των μισθών που έγιναν κατά τους μήνες Ιανουάριο 2015 και 
Φεβρουάριο 2015 μήνες που σύμφωνα με την επιστολή του ο 
παραπονούμενος δεν παρουσιάστηκε στην εργασία του. Σύμφωνα δε με 
την επιστολή ενημέρωσης από τους Λογιστικούς Λειτουργούς που 
χειρίστηκαν το θέμα αποκόπηκαν επίσης 5 μέρες από το μισθό του Ιουνίου 
2015 για τους ίδιους λόγους.

(2) Αφού το περιεχόμενο της πιο πάνω παρατιθέμενης επιστολής δεν κρίθηκε 
ικανοποιητικό για τους σκοπούς της έρευνας, οπότε και απευθύνθηκε στη 
Διευθύντρια του εμπλεκόμενου Τμήματος η επιστολή μου ημερομηνίας 
23 Αυγούστου 2018 (η οποία αναφέρεται στην παρ 2 πιο πάνω), στις 
13 Δεκεμβρίου 2018 μου απεστάλη επιστολή με το εξής περιεχόμενο:

« ................................................................

Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα που λήφθηκε από το Λογιστήριο των 
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας προχώρησαν στην 
αποκοπή του μισθού του κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 
Μάρτιο του 2015, έπειτα από αλλεπάλληλες επιστολές από το Γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος απούσιαζε 
αδικαιολόγητα από την εργασία του και κατά συνέπεια δεν ανταποκρινόταν 
στα καθήκοντα της θέσης του. Συγκεκριμένα εκτός από την επιστολή του 
..................(τότε αναπλ. εκτελεστικού διευθυντή και ιατρικού διευθυντή)
γίνεται αναφορά και σε επιστολή η οποία στάλθηκε .................... για
Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, αλλά 
επίσης και σε προγενέστερη επιστολή του ...................... , επίσης
Εκτελεστικού Ιατρικού Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας την 
τότε περίοδο..............................................

Σημειώνεται επίσης ότι, για το ζήτημα αυτό διατάχθηκε από τον τέως 
Υπουργό Υγείας και πειθαρχική έρευνα με σχετική επιστολή του
.............................  ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο
81(2) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 έως 2014, και 
συγκεκριμένα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Αρθρο 83 για πιθανή 
διάπραξη παραπτωμάτων που σχετίζονται με την τήρηση των όρων



απασχόλησης του, τις επανειλημμένες απουσίες αδικαιολόγητα από την 
εργασία του καθώς και άλλα θέματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε από τη Δρ..............
η οποία είχε οριστεί τότε ως ερευνώντας λειτουργός, στην υπ'αναφορά
πειθαρχική υπάρχει μαρτυρία από την κ...............Γραμματέα του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας, ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά τον κ.

στις 21 Ιανουάριου 2015, για το γεγονός ότι είχε ετοιμαστεί η 
ηλεκτρονική κάρτα καταγραφής του ωραρίου του και ο ίδιος αρνήθηκε την 
παραλαβή της από την ίδια, απαντώντας της «να την σχίσει και να την 
πετάξει». Σύμφωνα δε με την ίδια, στη συνέχεια προέβη σε γραπτή
ενημέρωση του κ.....................  υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού στο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με εκ νέου οδηγίες του οποίου ο 
κ. Τσολάκης, παρέλαβε την κάρτα αυτή στις 3.4.2015. Επίσης, η
.....................  ανέφερε ότι κατά την έρευνα λήφθηκαν καταθέσεις και
μαρτυρίες και από συνεργάτιδες του κ. αναφέροντας
συγκεκριμένα την Δρ.......................... , Δρ........................... και την
κ..........................οι οποίες ανέφεραν ότι δεν παρουσιαζόταν στον χώρο
εργασίας του και το γραφείο του ήταν πάντα κλειδωμένο. Επίσης, ως 
αποδεικτικό πρόσθετο στοιχείο εξετάστηκε το βιβλίο εγγραφής ραντεβού 
ασθενών και σύμφωνα με τα ευρήματα δεν είχε διευθετηθεί κανένα 
ραντεβού σε ασθενή καθώς επίσης εξετάστηκε και το "Card Access 
Time/Attendance” του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της πιο πάνω πειθαρχικής έρευνας η 
Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας κάλεσε 
στο γραφείο της, στις 4 Μαΐου 2018, τον κ. < ώστε να του δοθεί η
ευκαιρία να ακουστεί ως προς την επιμέτρηση της ποινής που επρόκεπο να 
επιβάλει στη βάση των ευρημάτων σχετικά με τα παραπτώματα που 
εξετάστηκαν.

Ακολούθως με επιστολή της ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2018, 
ενημερώσει τον κ. ότι έχει κριθεί ένοχος για τις κατηγορίες
που αντιμετώπιζε και γι' αυτό του έχει επιληφθεί η ποινή της αναβολής 
προσαύξησης του για τέσσερα έτη με την ποινή να τίθεται σε 
εφαρμογή από την 01/11/2018.

6. Συμπεράσματα -  Κριτική -  Εισηγήσεις -  Συστάσεις

Ο παραπονούμενος, ως υπηρετών στο Δημόσιο) είχε και έχει την υποχρέωση να 
εμφανίζεται στην εργασία του και να παρανένει σ' αυτήν καθημερινά και κατά τις 
νενομισμένες ώρες. Η αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία αποτελεί 
πειθαρχικό αδίκημα.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την πληροφόρηση την οποία παρέσχε ο τότε αναπλ. 
εκτελεστικός δ ιευθυντής και ιατρικός διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας στη Διευθύντρια του εμπλεκόμενου Τμήματος [παρ.4(2) πιο πάνω], 
την οποία κάλεσε να επιληφθεί σχετικά, απούσιαζε από την εργασία του για 
περίοδο τριών μηνών.



Η πληροφόρηση αυτή αποτελούσε αναφορά περί της πιθανότητας να είχε 
διαπράξει ο παραπονούμενος το πειθαρχικό αδίκημα της απουσίας από την 
εργασία του χωρίς άδεια, η οποία αναφορά δημιουργεί την υποχρέωση στην 
Αρμόδια Αρχή να μεριμνήσει για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, σχετικά 
[παρ.3(3)πιο πάνω].

Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε στην προκειμένη περίπτωση στις 17 Ιουνίου 
2015 [παρ.4(4) πιο πάνω] όπως, δε, προκύπτει, στα πλαίσια αυτής, ο 
παραπονούμενος δεν κλήθηκε να ακουσθεί παρά τον Απρίλιο 2018 [παρ.4(6) 
πιο πάνω], η δε πειθαρχική διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε παρά το Σεπτέμβριο 
του 2018, οπότε και επιβλήθηκε στον παραπονούμενο συγκεκριμένη ποινή

Είχε, όμως, από τον Ιούνιο 2015, προηγηθεί η αποκοπή από τον
παραπονούμενο των μισθών οι οποίοι αποτελούν το αντικείυενο του παραπόνου. 
Και είναι πάνω από βέβαιο [παρ.5(1)] ότι ο λόγος της αποκοπής αυτής ήταν η 
πληροφόρηση που αναφέρεται πιο πάνω [καθώς και επιστολές άλλων 
υπηρεσιακών παραγόντων, παρ.5(2) πιο πάνω], της οποίας την αλήθεια ο 
παραπονούμενος απορρίπτει και αποδίδει σε κακοβουλία προϊσταμένων και 
συναδέλφων του.

Η αποκοπή αυτή εμφανίστηκε στην κατάσταση μισθοδοσίας του ως άδεια άνευ 
απολαβών. Ο παραπονούμενος, όμως, δε ζήτησε και δεν έλαβε άδεια άνευ 
απολαβών για την περίοδο που του απεκόπησαν μισθοί. Συνεπώς, η 
νομιμοποιητική βάση της εν λόγω αποκοπής δεν δικαιολογείται.

Η εν λόγω αποκοπή δεν αντιστοιχούσε σε άδεια άνευ απολαβών εφόσον ο 
παραπονούμενος ουδέποτε αιτήθηκε και / ή έλαβε τέτοια άδεια.

Δεν ήταν όμως ούτε το αποτέλεσμα πειθαρχικής ποινής που ακολούθησε την 
πειθαρχική διαδικασία εφόσον ως τέτοια (ποινή ) επιβλήθηκε η «... η ττοινή της 
αναβολής προσαύξησης του για τέσσερα έτη με την ποινή να τίθεται σε 
εφαρμογή από την 01/11/2018».

Απο τα πιο πάνω καθίσταται σαφές ότι η αποκοπή μισθών έγινε εκ του 
περσσού και δεν σχετίζεται ούτε με το αποτέλεσμα της πειθαρχικής διαδικασίας 
ούτε υε οποιαδήποτε άδεια άνευ απολαβών εφόσον ουδέποτε υποβληθεί τέτοιο 
αίτημα από τον παραπονούμενο.

Στο σημείο αυτό δεν μπορώ να μην σημειώσω το μεγάλο χρονικό διάστημα ,των 
τριών ετών, που έλαβε χώρα από την διερεύνηση της πιθανότητας διάπραξης 
πειθαρχικού αδικήματος μέχρι την επιβολή της ποινής παρατεινοντας με τον 
τρόπο αυτό την αγωνία του παραπονουμενου.
Όσον αφορά την αποκοπή μισθού τριών μηνών που αφορά το παράπονο για το 
οποίο ο παραπονούμενος αποτάθηκε στο Γραφείο μου διαπιστώνω ότι αυτή 
(αποκοπή) δεν βρίσκει οποιαδήποτε νομιμοποίηση.



Αν η αποκοπή αφορούσε άδεια άνευ απολαβών τότε ο παραπονούμενος δεν θα 
είχε διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα και άρα ορθώς θα είχαν αποκοπεί οι 
αντίστοιχες μηνιαίες απολαβές.

Τέτοιο όμως αίτημα δεν υπεβλήθη γι αυτό και διεξήχθη πειθαρχική έρευνα η οποία 
οδήγησε σε πειθαρχική καταδίκη. Η ποινή που επιβλήθηκε δεν αφορούσε 
αποκοπή μισθών αλλά αναστολή προσαυξήσεων.

Ενόψει όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω διαπιστώνω ότι η αποκοπή μισθών 
θα δικαιολογείτο μόνο αν ο παραπονούμενος ελάμβανε άδεια άνευ απολαβών 
γεγονός που δεν θα οδηγούσε σε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του.

Η έναρξη όμως και η ολοκλήρωση πειθαρχικής διαδικασίας μαρτυρεί ότι ο 
παραπονούμενος δεν έλαβε άδεια άνευ απολαβών, και είναι αυτό το γεγονός που 
οδήγησε στην τιμωρία του με την επιβολή πειθαρχικής ποινής.

Οι παράλληλες ενέργειες αφενός αποκοπής μισθού για λόγους που αφορούν 
άδεια άνευ απολαβών και αφετέρου πειθαρχικής ποινής για αδικαιολόγητη 
απουσία από το χώρο εργασίας αντιστρατεύονται η μια την άλλη και εφόσον 
τηρήθηκε μια πειθαρχική διαδικασία με τα ανάλογα αποτελέσματα, η αποκοπή 
μισθοδοσίας δεν βρίσκει νόμιμο έρεισμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, εισηγούμαι όπως η τρωθείσα νομιμότητα η οποία έχει 
διαταραχθεί με την αποκοπή της μισθοδοσίας, αποκατασταθεί με την επιστροφή 
του αντίστοιχου ποσού.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στην Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας 
ως προς την λήψη κάθε δέουσας ενέργειας για υλοποίηση των πιο πάνω.

Μα ίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


