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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Το 2018, ήταν ένα έτος ιδιαίτερης σημασίας για το θεσμό του
Επιτρόπου
Διοικήσεως
και
Προστασίας
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αφού για πρώτη φορά από της ιδρύσεως του
θεσμού το 1991, τέθηκε υπό απειλή η ανεξαρτησία του από
επιθέσεις και παρεμβολές τρίτου προσώπου, ως προς το θέμα του
επιτρεπτού ελέγχου που δύναται να ασκείται στο Γραφείο
Επιτρόπου Διοικήσεως.
Καθίσταται πλέον αναντίλεκτο μέσα από της Αρχές της
Βενετίας, οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν από την Επιτροπή της
Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και δεσμεύουν όλα τα
κράτη μέλη, όπως και την Κυπριακή Δημοκρατία, ότι δεν
δύναται να διεξαχθεί έλεγχος ως προς τις προτεραιότητες
που θέτει ο κάθε Επίτροπος ως προς την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του.
Αυτό σημαίνει εν ολίγοις ότι η ποσότητα που ανατίθεται σε εν
έκαστο Λειτουργό, το είδος, η έκταση καθώς και οι απαιτήσεις
οι οποίες είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση των έξι
διαφορετικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στο Θεσμό,
δύναται να κριθεί από πρόσωπο που έχει την κατάρτιση, την
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εμπειρογνωμοσύνη την τριβή με τις εν λόγω αρμοδιότητες όπως
είναι ο Επίτροπος και όχι από πρόσωπο ξένο προς τα θέματα
αυτά, σε σχέση με τα οποία δεν μπορεί να αξιολογήσει τα
δεδομένα ως προς το εύρος και το χρόνο που απαιτεί η εργασία
που έχει ανατεθεί.
Η απλή καταμέτρηση παραπόνων προσβλέπει σε ποσοτικά
κριτήρια και όχι σε ποιοτικά τα οποία εν πάσει περίπτωση δεν
καταλαμβάνουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων, εφόσον δεν
άπτονται όλες οι αρμοδιότητες διερεύνηση παραπόνων, αλλά για
παράδειγμα μια από αυτές αφορούν επισκέψεις σε ολόκληρη την
ελεύθερη εδαφική επικράτεια κάτω από την αρμοδιότητα ως NPM
(Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων), ενώ ως
Μηχανισμός Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών
χρειάζεται η παρουσία Λειτουργού από τον χώρο απέλασης μέχρι
το αεροδρόμιο και οπού κριθεί απαραίτητο συνοδεία στο
αεροσκάφος.
Είναι γι’ αυτό που στα πλαίσια αναδιοργάνωσης της δημόσιας
υπηρεσίας σε όλες τις άλλες υπηρεσίες/γραφεία ήρθαν Ιρλανδοί
εμπειρογνώμονες για παροχή συμβουλής, ενώ για το Γραφείο
του Επιτρόπου η έκθεση ως προς την λειτουργία του Θεσμού
έγινε από Φιλανδούς εμπειρογνώμονες από το Γραφείο του
Επίτροπου
Διοικήσεως
της
Φινλανδίας
λόγω
της
απαιτούμενης εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείτο, και οι ίδιοι
κατείχαν.
Ως εκ τούτου ο τρόπος διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού και ο
όγκος εργασίας που ανατίθεται σε αυτούς είναι ζήτημα
προτεραιοτήτων, γίνεται με βάση τις ανάγκες των αρμοδιοτήτων
και είναι λογικό να μην δεν επιδέχεται εξωτερικού ελέγχου ξένου
με τα θέματα αυτά.
Η ποσότητα άλλωστε όσο και το εύρος και ο χρόνος που
απαιτείται για όλο το έργο του Επιτρόπου, καθώς και στατιστικά
στοιχεία, περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις που ο
Επίτροπος υποβάλλει κάθε χρόνο στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και στην Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό τη
μορφή προσωπικής του λογοδοσίας.
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Οι Αρχές της Βενετίας, αναγνωρίζουν ακριβώς ότι ο θεσμός του
Ombudsman,
αποτελεί
θεμελιώδες
στοιχείο
της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, για κάθε σύγχρονο
κράτος, καθώς επίσης και τον σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζουν στη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και την χρηστή διοίκηση, επιδιώκοντας τη ενίσχυση του μέσω
της
ενδυνάμωσης
του
πυρήνα
των
αξιών,
της
ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της
δικαιοσύνης και της αμεροληψίας.
Η αναγνώριση αυτή καθίσταται ιδιαίτερα αναγκαία στην εποχή
που διανύουμε, εφόσον διαπιστώνεται, με ανησυχία και
προβληματισμό, το γεγονός ότι ο θεσμός των Ombudsmen
αντιμετωπίζει «επιθέσεις» και «απειλές» διαφόρων μορφών,
όπως, οικονομικές αποκοπές, περιορισμοί των αρμοδιοτήτων
τους (mandate), καθώς και διάφορες ενέργειες που στόχο έχουν
να πλήξουν την ανεξαρτησία του.
Ταυτόχρονα, η αναγκαιότητα για την προστασία του θεσμού
καθίσταται επιβεβλημένη λόγω
της μη στατικότητας των
δικαιωμάτων και της προστασίας τους, υπό το φως των
προκλήσεων των σύγχρονων κοινωνιών.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι, παρά την ύπαρξη σχετικού
προστατευτικού θεσμικού πλαισίου, στη πράξη, παρατηρούνται
συχνά περιορισμοί ή/και παραβιάσεις στην απόλαυση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε πολλά επίπεδα.
Βασική αρμοδιότητα των Ombudsman είναι να διασφαλίζουν
ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν απλά θεωρητικές
ιδέες, αλλά θα πρέπει να τυγχάνουν έμπρακτου σεβασμού και να
διαφυλάσσονται για όλους χωρίς διακρίσεις.
Στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες, πέρα από τον
παραδοσιακό ρόλο των Ombudsman, οι αρμοδιότητες και ο
ρόλος τους στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει
πλέον, διευρυνθεί.
Στην Κύπρο, ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενεργεί και ως Φορέας Ισότητας και
7

Καταπολέμησης των Διακρίσεων, ως Μηχανισμός Πρόληψης
των Βασανιστηρίων NPM, ως Εθνικός Μηχανισμός για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες κάτω από την Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τα ΑμεΑ, ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, τέλος, ως Μηχανισμός
Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών.
Είναι, ως εκ τούτου, αναντίλεκτο ότι, το εύρος των ζητημάτων
που καλούνται οι Ombudsmen να χειριστούν και να
συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ουσιαστική αντιμετώπισή
τους, καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του θεσμού και τη λήψη
μέτρων για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους με τα
κατάλληλα εργαλεία, όπως είναι η επάρκεια οικονομικών πόρων
και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να φέρουν εις
πέρας την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Με στόχο να ασκήσουν ελεύθερα τις αρμοδιότητες τους
απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε εμπόδια και με πλήρη στήριξη
στην ανεξαρτησία του Θεσμού, οι Αρχές της Βενετίας
καθορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι:


Οι Ombudsmen, δεν λαμβάνουν οδηγίες και οι τελευταίοι
δεν θα ακολουθούν, τέτοιες οδηγίες από καμία άλλη αρχή.



Θα εξασφαλίζονται επαρκείς και ανεξάρτητες οικονομικές
πηγές για τους Ombudsmen, ώστε να διασφαλίζεται η
ανάγκη για ανεξάρτητη και αποτελεσματική άσκηση των
υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων τους.



Θα έχουν επαρκή και κατάλληλο προσωπικό, ενώ



ο ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος των Ombudsmen
θα λαμβάνει υπόψη μόνο τη νομιμότητα των
οικονομικών διαδικασιών και όχι τις προτεραιότητες που
έχουν τεθεί από τους Ombudsmen κατά την εκτέλεση των
αρμοδιοτήτων τους.

Καθίσταται λοιπόν σαφές, πως ο τόσο σημαντικός ρόλος, που
ο Θεσμός καλείται να διαδραματίσει ως προς την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, δεν αφήνει περιθώρια για
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καμία απειλή, δημιουργώντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη
υποχρέωση σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση και την
διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους.
Κανένα εμπόδιο δεν θα πρέπει να αναχαιτίσει την δυναμική
ενός θεσμού που δίνει φωνή, στον άνθρωπο, στον πολίτη, στο
διοικούμενο.
Γιατί ενδυναμωμένος και ανεξάρτητος θεσμός σημαίνει
ταυτόχρονα και ενδυναμωμένη και αποτελεσματική
προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Αρμοδιότητες και διαδικασίες
O Θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ιδρύθηκε το 1991.

Προστασίας

Ο θεσμός εισήχθη με βάση τον περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμο
[Ν.3(Ι)/1991], ο οποίος
ρύθμισε
τις αρμοδιότητες του
Επιτρόπου Διοικήσεως, ως Ανεξάρτητο Αξιωματούχο και
εξωδικαστικό μηχανισμό ελέγχου της διοίκησης. Τον κατέστησε
θεματοφύλακα του κράτους Δικαίου και των δικαιωμάτων όλων
των προσώπων. Τον επιφόρτισε, συγκεκριμένα, 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, ο οποίος 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 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
Διοικήσεως είναι αρμόδιος για διαφορές του που προκύπτουν
μεταξύ του διοικούμενου, του πολίτη και κάθε προσώπου, με
διάφορες Υπηρεσίες, στην έννοια των οποίων υπάγονται:


Τα Υπουργεία και τα υπαγόμενα σε αυτά Τμήματα και
Υπηρεσίες.



Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



Η Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.
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Η Αστυνομία και η Εθνική Φρουρά.



Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Ο Επίτροπος Διοικήσεως 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 Διοικήσεως 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
ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων
ή από αντιπρόσωπο των πιο πάνω. Τα παράπονα μπορούν να
υποβάλλονται
αυτοπροσώπως
στο
Γραφείο
Επιτρόπου
Διοικήσεως, 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.
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Τα 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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1. Βασικός κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:


Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.



Τομέας Περιβάλλοντος, Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης και Θεμάτων Οικονομικής
Φύσεως.



Τομέας Υγείας



Τομέας Κοινωνικής Προστασίας.



Τομέας Παιδείας, Εκπαίδευσης και Υπαλληλικών Σχέσεων.



Τομέας Σχέσεων Κράτους - Πολίτη.

2. Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, οι
αρμοδιότητες και δυνατότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως
διευρύνθηκαν περαιτέρω, με την ανάθεση σε αυτόν του γενικού
προστάγματος της προαγωγής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ
ανδρών και γυναικών και της καταπολέμησης των διακρίσεων
στην απόλαυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Βάσει τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων
Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο [Ν.42(Ι)/2004], ο
Επίτροπος έχει την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε σχέση με
διακρίσεις που βασίζονται στη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή
εθνοτική καταγωγή, την κοινότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις
πεποιθήσεις, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την
αναπηρία ή το φύλο, και οι οποίες παρατηρούνται, στον δημόσιο
ή στον ιδιωτικό τομέα, στους τομείς της απασχόλησης και της
εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της
κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της
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υγειονομικής περίθαλψης, και της πρόσβασης σε αγαθά και
υπηρεσίες
Πιο συγκεκριμένα, ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει:


Ζητήματα που άπτονται εθνικής και εθνοτικής καταγωγής.



Ζητήματα που αφορούν την ίση μεταχείριση ανδρών και
γυναικών
στην απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση.



Ζητήματα που αφορούν την ίσης αμοιβής για εργασία ίδιας
αξίας.



Ίση μεταχείριση ως προς την πρόσβαση σε αγαθά και
υπηρεσίες και την παροχή αυτών.



Καταπολέμηση διακρίσεων ως προς την υγειονομική
περίθαλψη, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία, ασφάλιση
και τις κοινωνικές παροχές.



Καταπολέμηση κάθε διάκρισης που σχετίζεται με ειδικές
ανάγκες ή την μη παροχή εύλογων προσαρμογών σε ΑμεΑ
γενικότερα.

Ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, ο
Επίτροπος δύναται να παρεμβαίνει και να δρα τόσο στο Δημόσιο,
όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.
Ακολούθως, τον χειρισμό του παραπόνου αναλαμβάνει
Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, ο οποίος έχει
την ευθύνη διερεύνησης του θέματος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο
Λειτουργός έρχεται σε επικοινωνία με την εμπλεκόμενη
Υπηρεσία, στην οποία παρέχεται η δυνατότητα να σχολιάσει τους
εναντίον της ισχυρισμούς. Κάθε δημόσια Υπηρεσία έχει
υποχρέωση, ανάλογα με την περίπτωση, να παρέχει στον
Επίτροπο Διοικήσεως οποιαδήποτε πληροφορία ή να προσκομίζει
οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο στοιχείο της ζητείται ή να δίνει
μαρτυρία σε σχέση με τα υπό διερεύνηση γεγονότα.
Άρνηση Υπηρεσίας ή Λειτουργού να συνεργαστεί με τον Επίτροπο
Διοικήσεως συνιστά ποινικό αδίκημα.
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Η έρευνα ολοκληρώνεται από τον Επίτροπο Διοικήσεως:


Είτε με γραπτή ενημέρωση του παραπονούμενου ότι δεν
υπάρχει δυνατότητα ή αναγκαιότητα παρέμβασης του
Επιτρόπου Διοικήσεως για λόγους αναρμοδιότητας ή επειδή
το παράπονο είναι αβάσιμο ή για άλλους λόγους (όπως,
όταν το αντικείμενο του παραπόνου εκλείπει ή
ικανοποιείται, όταν για το ίδιο θέμα αναμένεται η
συμμόρφωση της αρμόδιας Υπηρεσίας με προηγούμενες
εισηγήσεις του Επιτρόπου Διοικήσεως ή όταν, χωρίς την
υποβολή έκθεσης, υποβάλλονται συστάσεις προς την
αρμόδια Υπηρεσία προς τις οποίες αναμένεται η
ανταπόκρισή της).



Είτε με την υποβολή έκθεσης προς την εμπλεκόμενη
Υπηρεσία, η οποία κοινοποιείται στον παραπονούμενο.
Έκθεση υποβάλλεται, κατά κανόνα, όταν το παράπονο
είναι βάσιμο και σε αυτήν μπορεί να ασκείται κριτική προς
την Υπηρεσία και να υποβάλλονται εισηγήσεις.



Είτε με την αναφορά του θέματος στον Γενικό Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας ή στην αρμόδια Αρχή, αναλόγως, όταν
κρίνεται ότι είναι δυνατόν να έχει διαπραχθεί ποινικό ή
πειθαρχικό αδίκημα από οποιονδήποτε Λειτουργό.

Μετά από τροποποίηση της νομοθεσίας που έγινε το 2014,
συμπεριλήφθηκε πρόνοια βάσει της οποίας, ο Επίτροπος, μετά
την υποβολή της έκθεσης του, δύναται να διαβουλεύεται με κάθε
πρόσφορο τρόπο για την υλοποίηση των εισηγήσεων του και για
την επίλυση του προβλήματος του ενδιαφερόμενου προσώπου.
Σε περίπτωση, που η αρμόδια αρχή δεν ενημερώσει εντός της
ταχθείσας προθεσμίας ως προς τις ενέργειές της, αναφορικά με
την εφαρμογή των προτάσεων, εισηγήσεων ή συστάσεων του
Επιτρόπου ή δεν αποδέχεται την εφαρμογή των προτάσεων,
εισηγήσεων ή συστάσεων του Επιτρόπου ή δεν αποδέχεται την
εφαρμογή τους και, εφόσον ο Επίτροπος κρίνει ότι οι
προβληθέντες εκ μέρους της αρμόδιας αρχής λόγοι σχετικά με τη
μη αποδοχή τους, δεν αιτιολογούνται επαρκώς, υποβάλλει το
αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο και
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμενος να δημοσιοποιήσει
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την άρνηση ή την παράλειψη συμμόρφωσης της αρμόδιας αρχής
με τις προτάσεις του.
Με συνοπτικό σημείωμα, ο Επίτροπος Διοικήσεως 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 Διοικήσεως.
Στις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών παρευρίσκεται
συχνά και ο ίδιος ο Επίτροπος, ο οποίος αναπτύσσει και αναλύει
τα ευρήματα και τις θέσεις του.
Επίσης, κάθε χρόνο, ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιδίδει την Ετήσια Έκθεση
απολογισμού του έργου του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κοινοποιώντας την συνάμα στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον
Πρόεδρο της Βουλής.
Για λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο υποβολής παραπόνων ή για
θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου
Διοικήσεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
τηλεφωνικώς με το Γραφείο ή να το επισκέπτονται και να
συνομιλούν με το επιφορτισμένο με αυτό το καθήκον Λειτουργό
του Γραφείου.
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3.Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων των
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπής
ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας
Κατά το 2009, οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως
ενδυναμώθηκαν ακόμη περισσότερο, με την επιλογή του ως του
Εθνικού Φορέα για την Πρόληψη της Κακομεταχείρισης.
Συγκεκριμένα, η Κύπρος, πέραν της κύρωσης της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των Βασανιστηρίων
κύρωσε και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο με τον Νόμο
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.
Ειδικότερα, βάσει του Νόμου 2(ΙΙΙ)/2009:
i. 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.
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ii. Οι αρμόδιες Αρχές του κράτους υποχρεούνται να
παραχωρούν στον Επίτροπο τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Πρωτόκολλο.
iii. 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.
iv. Επίτροπος Διοικήσεως εξουσιοδοτείται να υποβάλλει
εισηγήσεις για βελτίωση της νομοθεσίας και να εκφράζει
απόψεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την εξέταση
σχετικών νομοσχεδίων.
v. 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.
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4. Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Με το Νόμο 58(Ι) του 2011, τροποποιήθηκε ο περί Επιτρόπου
Διοικήσεως Νόμος και δόθηκαν στον Επίτροπο Διοικήσεως
αρμοδιότητες, οι οποίες προηγουμένως ασκούνταν από τον
Εθνικό Οργανισμό Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με
την τροποποίηση αυτή, ο Επίτροπος Διοικήσεως μετονομάστηκε
σε Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και του παραχωρήθηκε η εξουσία να ετοιμάζει
αυτεπάγγελτα εκθέσεις με απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις σε
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν εμπίπτουν στις
ανάλογες εξουσίες που έχει, βάσει άλλων Νόμων.
Πιο συγκεκριμένα, εξουσιοδοτείται:
i. Να εξετάζει αυτεπάγγελτα και να ετοιμάζει εκθέσεις με
απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις για θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
ii. 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.
iii. Για τους πιο πάνω σκοπούς, να έχει επαφές και
διαβουλεύσεις με μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς,
οργανώσεις
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
και
άλλα
οργανωμένα σύνολα.
iv. Να παρίσταται σε συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις διεθνών
οργανισμών
ή
εθνικών
οργανισμών
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και να συνεργάζεται με αυτούς.
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5. Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και
Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
Στις 13 Δεκεμβρίου 2006, υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ η Σύμβαση
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και το
Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, τα οποία αποτελούν σταθμό στην
ιστορική διαδρομή για την προώθηση, την προστασία και τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε ίση βάση με όλους
τους άλλους πολίτες. Πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια διεθνή
συνθήκη, η οποία κατοχυρώνει με τρόπο ευρύ, δεσμευτικό και
ολοκληρωμένο, τόσο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ΑμεΑ
όσο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δέσμευση των
κρατών να υλοποιήσουν τη Σύμβαση, λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα στο δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα.
Η Σύμβαση έχει οριζόντια εφαρμογή, αφού καλύπτει όλο το
φάσμα των δικαιωμάτων των ΑμεΑ (ισότητα και μη διάκριση,
προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον, μέσα μεταφοράς,
πληροφορίες, επικοινωνίες, εκπαίδευση, υγεία, εργασία και
απασχόληση,
κοινωνική
προστασία,
απαλλαγή
από
βασανιστήρια, ελευθερία της έκφρασης). Κατοχυρώνει τη
μετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας,
βάσει του οποίου, η ουσιαστική διασφάλιση της μη διάκρισης
λόγω αναπηρίας, επιτυγχάνεται με την άρση των όποιων
εμποδίων παρεμβάλλονται στην ίση μεταχείριση των ΑμεΑ και
την υλοποίηση, ταυτόχρονα, όλων των απαραίτητων εύλογων
προσαρμογών.
Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο υπογράφηκαν από την Κυπριακή
Δημοκρατία στις 30 Μαρτίου 2007 και κυρώθηκαν με το Νόμο
8(ΙΙΙ)/2011 της 4ης Μαρτίου 2011. Βάσει του άρθρου 33 της
Σύμβασης, που προνοεί για τη σύσταση ανεξάρτητου μηχανισμού
προώθησης, προστασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής
της Σύμβασης, το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 9 Μαΐου 2012,
ανέθεσε τις εν λόγω αρμοδιότητες στον Επίτροπο Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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Ειδικότερα, ο Επίτροπος Διοικήσεως, ως Ανεξάρτητος
Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της
Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες, έχει εξουσία, μεταξύ άλλων:
i. Να διεξάγει έρευνες και να συλλέγει στοιχεία, με σκοπό την
παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και την
πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων με
αναπηρίες.
ii. Να Εξετάζει είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από παράπονα ή
καταγγελίες από άτομα με αναπηρίες ή οργανώσεις ατόμων
με αναπηρίες, περιπτώσεις μη εφαρμογής της Σύμβασης.
Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας διαβουλεύεται με τα
εμπλεκόμενα μέρη και δύναται να επιβάλλει ποινές για
άνιση μεταχείριση και παραβίαση δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρίες που σχετίζονται με την μη παροχή εύλογων
προσαρμογών.
iii. Να υποβάλλει εκθέσεις προς τις κρατικές Υπηρεσίες και
άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με συστάσεις για την
εφαρμογή της Σύμβασης.
iv. Να προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την
Παρακολούθηση της Σύμβασης, στην οποία δύναται να
συμμετέχουν άτομα με αναπηρίες και εκπρόσωποι των
αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων μεταξύ των οποίων
και η ΚΥΣΟΑ.
v. Να συνεργάζεται με τον Συντονιστικό Μηχανισμό για την
παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την υλοποίηση της Σύμβασης.
vi. Να διαφωτίζει, να αφυπνίζει και να προωθεί την προστασία
και πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρίες και την εφαρμογή της Σύμβασης, σε συνεργασία
με το Κεντρικό Σημείο.
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6. Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ως Μηχανισμός Παρακολούθησης των
Διαδικασιών των Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων
Μεταναστών
Υπό αυτή του την αρμοδιότητα, η οποία του έχει ανατεθεί με
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 4 Δεκεμβρίου του
2012, παρακολουθεί́ όλα τα στάδια των διαδικασιών των
αναγκαστικών επιστροφών, που ακολουθούν οι αρμόδιες
μεταναστευτικές αρχές και ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ώστε να
διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των
προσώπων που είτε δεν είχαν, είτε απώλεσαν το δικαίωμα
νόμιμης παραμονής στη Δημοκρατία, σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας απομάκρυνσης και επανεισδοχής τους στη χώρα
καταγωγής ή στη χώρα από την οποία είχαν προέλθει.
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3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ
1. Αναφορά στην εργασία που διεκπεραιώθηκε το 2018
Ο συνολικός αριθμός των παραπόνων που ήταν προς
διεκπεραίωση κατά το 2018 ήταν 4.371 παράπονα, αφού, πέραν
των 2.124 παραπόνων που υποβλήθηκαν το έτος αυτό,
εκκρεμούσαν από προηγούμενα χρόνια άλλα 2.246 παράπονα,
ενώ στην περίπτωση ενός παραπόνου που είχε διεκπεραιωθεί σε
προηγούμενο έτος, ο παραπονούμενος επανήλθαν.
Από τα 4.371 αυτά παράπονα, κατά τη διάρκεια του 2018
ολοκληρώθηκε η εξέταση 2.029 παραπόνων, με το μηνιαίο μέσο
όρο διεκπεραιωθέντων παραπόνων στα 169 παράπονα.
Από τα 2.029 παράπονα που διεκπεραιώθηκαν κατά το έτος 2018
–


490 παράπονα, αφού εξετάσθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ήταν
εκτός αρμοδιότητας για λόγους που φαίνονται στον Πίνακα
1.
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ
2018
Εναντίον Υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του
149
Επιτρόπου Διοικήσεως/ Παραπομπή σε άλλη Αρμόδια Αρχή
Ιδιωτικής Φύσεως Διαφορές / Αστικής Φύσεως Διαφορές

82

Αντικείμενο Δικαστικής Διαδικασίας/Απόφαση Δικαστηρίου 42
Πρόωρο Παράπονο

47

Εναντίον Ενεργειών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του
35
Επιτρόπου Διοικήσεως
Ανώνυμα Παράπονα

28

Εκπρόθεσμο Παράπονο

23

Αντικείμενο Ένστασης / Ιεραρχικής Προσφυγής

31

Γενικό και Αόριστο

21

25

Άλλοι Λόγοι

3

Εξειδικευμένο Θέμα Επιστημονικής / Τεχνικής Φύσης

3

Μη άμεσος και Προσωπικός Επηρεασμός

16

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου

5

Έκδηλα Αβάσιμη Υπόθεση

4

Ύπαρξη Συμφερόντων Τρίτων (Διορισμοί, Προαγωγές,
1
Προσφορές)
ΣΥΝΟΛΟ



490

Το αποτέλεσμα της διερεύνησης των 1.593 παραπόνων
παρατίθεται στον Πίνακα 2.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018
Εκθέσεις / Αυτεπάγγελτες Έρευνες / ΝΡΜ

52

Επίλυση Διαφοράς με Τελική Επιστολή

191

Επίλυση Διαφοράς με Παρέμβαση

152

Καθοδήγηση/Παροχή Βοήθειας/Ικανοποίηση

1.152

ΣΥΝΟΛΟ

1547
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2. Παράπονα που υποβλήθηκαν κατά επαρχία
Όπως φαίνεται και στην κυκλική γραφική παράσταση που
ακολουθεί, τα περισσότερα παράπονα που υποβλήθηκαν στον
Επίτροπο Διοικήσεως προήλθαν, όπως και τα προηγούμενα
χρόνια, από άτομα, εταιρείες η οργανωμένα σύνολα που
δήλωσαν διεύθυνση διαμονής ή έδρας τους, τη Λευκωσία (35%).
Τα ποσοστά των Επαρχιών παρέμειναν σχετικά σταθερά σε
σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Πάφος
10%

Αμμόχωστος
2%

Λάρνακα
13%
Εξωτερικό
2%

Λεμεσός
22%

Μέσω Διαδικτύου
16%

Λευκωσία
35%
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3. Ανάλυση παραπόνων ανά θέμα
Μεγάλος παραμένει ο αριθμός παραπόνων που έχουν ως
αντικείμενο τις Υπαλληλικές Σχέσεις, που σχετίζονται, δηλαδή,
με
παράπονα εκπαιδευτικών ή μελών του ωρομίσθιου
προσωπικού ή εργαζομένων σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μεγάλο ποσοστό παραπόνων αφορούν, επίσης, τις Κοινωνικές
Παροχές που σχετίζονται δηλαδή με την παροχή του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος ή και τα επιδόματα και χορηγίες, και
στρέφονται κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και της
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τέλος, σε υψηλό ποσοστό παραμένουν και τα παράπονα που
έχουν ως αντικείμενο την Ακίνητη Ιδιοκτησία.
Αναλυτικά η κατάσταση παραπόνων ανά θέμα φαίνεται στο
Ραβδόγραμμα 1 που ακολουθεί:

28

Μεγάλος παραμένει ο αριθμός παραπόνων που έχουν ως
αντικείμενο το Επαρκές Βιωτικό Επίπεδο, που σχετίζεται δηλαδή,
με τα επιδόματα αναπηρίας και γι’ αυτό υπάγονται στον
Ανεξάρτητο
Μηχανισμό
Προώθησης
Προστασίας
και
Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για Άτομα με Αναπηρία, ο οποίος έχει ανατεθεί στο
πρόσωπο του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
29

Αναλυτικά η κατάσταση παραπόνων που σχετίζονται με την
αναπηρία και τον εν λόγω Μηχανισμό ανά θέμα φαίνεται στο
Ραβδόγραμμα 2 που ακολουθεί:

Ο Επίτροπος, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των
Διακρίσεων δέχεται καταγγελίες που σχετίζονται μεταξύ άλλων
ισχυρισμούς για διάκριση λόγω φύλου, παρενόχληση, διάκριση
λόγω ηλικίας.
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Αναλυτικά η κατάσταση παραπόνων ανά θέμα φαίνεται στο
Ραβδόγραμμα 3 που ακολουθεί:
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4. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Αποτίμηση του Έργου
Κριτήριο αποτελεσματικότητας του θεσμού αποτελεί η
συμμόρφωση των υπηρεσιών στις εισηγήσεις του και η
δρομολόγηση
διαδικασιών
για
επίλυση
συστημικών
προβλημάτων και η αναβάθμιση της παρεχόμενης προς τον
πολίτη εξυπηρέτησης.
Απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματικότητα του θεσμού
αποτελεί τόσο η πειστικότητα της επιχειρηματολογίας που
προβάλλει για στήριξη των θέσεων του, όσο και η σχέση
συνεργασίας με τις υπηρεσίες που καλούνται να ανταποκριθούν
στις εισηγήσεις του.
Κατά το 2018, αριθμός παρεμβάσεων της Επιτρόπου είχαν ως
αποτέλεσμα την αναθεώρηση εσφαλμένων αποφάσεων της
διοίκησης ή τη λήψη διορθωτικών αποφάσεων εκ μέρους της, την
επίσπευση της εξέτασης αιτήσεων που εκκρεμούσαν για μεγάλο
χρονικό διάστημα και την αντιμετώπιση συστημικών αδυναμιών.
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Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Α. Γενικές Παρατηρήσεις
Κατά το 2018, δόθηκε, από τον Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(«Τομέας»),
ιδιαίτερη
έμφαση
στη
διαμεσολαβητική
δραστηριότητα, σε μια προσπάθεια έγκαιρης και άμεσης
παρέμβασης στις περιπτώσεις παραπόνων που διαπιστώθηκε, εκ
πρώτης όψεως, βασιμότητα. Οι, ανά περίπτωση, γραπτές ή/και
προφορικές παρεμβάσεις του Τομέα προς τις εμπλεκόμενες
δημόσιες Αρχές, είχαν ως αποτέλεσμα τη διευθέτηση
εκκρεμοτήτων ή/και την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων
των παραπονούμενων.
Κατά το 2018, συνεχίστηκε η πολύπλευρη δράση του Γραφείου
Επιτρόπου
Διοικήσεως
και
Προστασίας
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας των πολιτών για θέματα προστασίας και σεβασμού
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Β. Εκθέσεις
Κατά το 2018, υποβλήθηκαν οι πιο κάτω Εκθέσεις/Τοποθετήσεις
από τον Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
Έκθεση
Επιτρόπου
Διοικήσεως
και
Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη
του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να
συμμορφωθεί εντός εύλογου χρόνου με ακυρωτική
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως και να
συνδράμει στη διερεύνηση υπόθεσης που υποβλήθηκε
στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερ. 30 Οκτωβρίου
20181
Η Επίτροπος εξέτασε περίπτωση που αφορούσε στην
καθυστέρηση που παρατηρείτο στην επανεξέταση αίτησης
προσώπου για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας, μετά από
σχετική ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 6
Ιουνίου 2008, επί της αρχικής απορριπτικής απόφασης του
Τμήματος, και αφότου η Έφεση που είχε καταχωρηθεί εναντίον
τους απόφασης του Δικαστηρίου, αποσύρθηκε στις 15 Ιουνίου
2011.
Μέχρι την υποβολή του παραπόνου, η επανεξέταση της αίτησης
του ενδιαφερόμενου εκκρεμούσε, ενώ, όπως διαπιστώθηκε στην
πορεία, ο ίδιος αντιμετώπισε σειρά δυσκολιών στην ανανέωση
της άδειας παραμονής του. Υπόψη της Επιτρόπου τέθηκαν και
αντίγραφα επιστολών των δικηγόρων του παραπονούμενου τόσο
προς το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Τ.Α.Π.Μ σε σχέση με
το θέμα της εκκρεμούσης επανεξέτασης της αίτησής του.
Σε τηλεφωνική δε, επικοινωνία που το Γραφείο της Επιτρόπου
είχε με τους δικηγόρους του παραπονούμενου, οι τελευταίοι
ανέφεραν ότι είχαν τηλεφωνικές επαφές με το Τ.Α.Π.Μ., από τις
οποίες προέκυψε ότι η εξέταση της υπόθεσης δεν προωθήθηκε,
με την αιτιολογία ότι ο φάκελος της περίπτωσης δεν μπορούσε
1

Αρ. Φακ.: Α/Π 32/2016.
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να εντοπιστεί και, ως, εκ τούτου, γίνονταν προσπάθειες για
δημιουργία αντιγράφου του φακέλου.
Για σκοπούς διερεύνησης του παραπόνου, ζητήθηκαν τα σχόλια
και οι απόψεις του Αναπληρωτή Διευθυντή Τ.Α.Π.Μ, με συνολικά
τέσσερεις επιστολές του Γραφείου της Επιτρόπου, χωρίς
αποτέλεσμα. Παρά, δε, το γεγονός της παράλειψης του Τ.Α.Π.Μ
να απαντήσει στις εν λόγω επιστολές και να θέσει υπόψη της
Επιτρόπου τη δική του τοποθέτηση αναφορικά με το παράπονο,
κρίθηκε σκόπιμη η ετοιμασία και υποβολή της πιο πάνω Έκθεσης,
χωρίς τα σχόλια και τις απόψεις της υπηρεσίας.
Επί της ουσίας του παραπόνου, τη μη επανεξέταση, δηλαδή, της
περίπτωσης μετά από ακυρωτική απόφαση Δικαστηρίου επειδή
δεν εντοπιζόταν ο διοικητικός φάκελος, εν τη απουσία αντίλογου
από την αρμόδια υπηρεσία, η Επίτροπος βάσισε τις διαπιστώσεις
της στα στοιχεία και τις αποδείξεις που παρατέθηκαν από τους
δικηγόρους του παραπονούμενου, στις Αρχές του Διοικητικού
Δικαίου που διέπουν την υποχρέωση της διοίκησης για
επανεξέταση μετά από κάθε ακυρωτική απόφαση, καθώς και σε
συναφή νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Η Επίτροπος, αφού σημείωσε ότι η ανταπόκριση του Τ.Α.Π.Μ. στη
διερεύνηση της υπόθεσης δεν ήταν η οφειλόμενη υπό το φως της
υποχρέωσης των υπηρεσιών για συνδρομή των ερευνών που
διενεργεί ο Επίτροπος Διοικήσεως, προχώρησε στο να σχολιάσει
το ουσιαστικό μέρος της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η παράλειψη
του Τ.Α.Π.Μ. να εκδώσει νέα διοικητική πράξη αναφορικά με την
περίπτωση, υπό το φως της ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, βρισκόταν εκτός των παραμέτρων του συναφούς
νομικού πλαισίου και της σχετικής με το θέμα νομολογίας.
Η, δε, απώλεια του σχετικού διοικητικού φάκελου, δεν μπορεί,
όπως σημειώθηκε, να αποτελέσει ικανοποιητική αιτιολογία για
την μεγάλη καθυστέρηση που έχει προκύψει στην ολοκλήρωση
της διαδικασίας επανεξέτασης, όπως έχει επιβεβαιωθεί και από
νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Ενόψει τούτου, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των όποιων
36

εκκρεμοτήτων υπήρχαν και εμπόδιζαν την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επανεξέτασης και να προωθηθεί η άμεση λήψη
σχετικής απόφασης για την περίπτωση, με βάσει τα ευρήματα της
ακυρωτική απόφασης.
Μετά την υποβολή της Έκθεσης, το Τ.Α.Π.Μ. πληροφόρησε την
Επίτροπο ότι το αίτημα του παραπονούμενου εγκρίθηκε.
Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό
αίτησης παραχώρησης Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) που υποβλήθηκε από
αναγνωρισμένη πρόσφυγα με δύο ανήλικα παιδιά, ημερ.
31 Οκτωβρίου 20182
Η Έκθεση βασίστηκε σε παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο
από μονογονιό αναγνωρισμένη πρόσφυγα, σε σχέση με
καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης που υπέβαλε για
σκοπούς χορήγησης Ε.Ε.Ε., για κάλυψη των βασικών αναγκών
της ιδίας και των δύο ανήλικων παιδιών της, ηλικίας 9 και 6 ετών.
Όπως υποστηρίχθηκε, η ίδια αδυνατούσε να εργαστεί, λόγω
σοβαρών προβλημάτων υγείας (μερική καρδιακή ανεπάρκεια),
και εν αναμονή της λήψης απόφασης επί της αίτησης, λάμβανε
έκτακτο βοήθημα, το οποίο δεν αρκούσε για την κάλυψη των
βασικών αναγκών της οικογένειας. Ενόψει τούτου, όπως έγινε
αναφορά στο παράπονο, δημιουργήθηκαν οφειλές ενοικίου
(αντιμετώπιζαν διαρκώς φόβο έξωσης), καθώς και οφειλές σε
αγορά βασικών ειδών και σε απλήρωτους λογαριασμούς για
υπηρεσίες κοινής ωφελείας.
Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας, επιβεβαιώθηκε η
καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης για Ε.Ε.Ε. (9 μήνες), η
οποία οφειλόταν στην απαίτηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας (Υ.Δ.Ε.Π.) για προσκόμιση συγκεκριμένων
εγγράφων (απόφαση Δικαστηρίου για την κηδεμονία των παιδιών
και διάταγμα διατροφής), τα οποία η παραπονούμενης
2

Αρ. Φακ.: Α/Π 694/2018.
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αδυνατούσε, στη βάση των οικονομικών της δεδομένων, να
προσκομίσει. Προσκόμισε, εναλλακτικά, σχετική ένορκη δήλωση
του πατέρα, τον 8/2018. Παρότι το εν λόγω έγγραφο
διαβιβάστηκε άμεσα από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως
στο Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
εντούτοις δεν φαίνεται να προωθήθηκε στην Υ.Δ.Ε.Π. για
αρμόδιο χειρισμό, για λόγους που δεν μας γνωστοποιήθηκαν.
Όπως διαφάνηκε κατά την έρευνα, εν αναμονή της ολοκλήρωσης
της εξέτασης της αίτησης για Ε.Ε.Ε., η περίπτωση διαβιβάστηκε
στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (Υ.Κ.Ε.) για διερεύνηση,
και στο μεσοδιάστημα, η οικογένεια λάμβανε έκτακτη οικονομική
βοήθεια. Όπως το Γραφείο της Επιτρόπου πληροφορήθηκε στα
πλαίσια της έρευνας, τρεις προηγούμενες αιτήσεις που είχαν
υποβληθεί από τον πρώην σύζυγο της παραπονούμενης είχαν
απορριφθεί, λόγω απόκτησης κινητής περιουσίας από τον ίδιο,
κατά τα έτη 2015 και 2016.
Κατόπιν πληροφόρησης ότι η παραπονούμενη νοσηλευόταν σε
άσχημη κατάσταση, η Επίτροπος ενημέρωσε σχετικώς την
αρμόδια υπηρεσία, ζητώντας εκ νέου ενημέρωση για την
καταληκτική απόφαση της Υ.Δ.Ε.Π. επί της εκκρεμούσης αίτησης
για Ε.Ε.Ε.
Εν αναμονή των ενεργειών της υπηρεσίας, το Γραφείο της
Επιτρόπου πληροφορήθηκε ότι η παραπονούμενη απεβίωσε, στις
23/9/2018, και ότι ο πατέρας των παιδιών της, ανέλαβε τη
φροντίδα τους. Όπως ο ίδιος ανέφερε, αυτός αδυνατούσε να
εργαστεί, λόγω προβλημάτων υγείας, και για το λόγο αυτό
υπέβαλε νέα αίτηση για Ε.Ε.Ε., στις 9/10/2018, ούτως ώστε να
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες των παιδιών.
Παρόλο που δεν παραλήφθηκε από την υπηρεσία επίσημη
πληροφόρηση για το ακριβές περιεχόμενο της έκτακτης στήριξης
που παραχωρήθηκε στην παραπονούμενη από τις Υ.Κ.Ε., εν
αναμονή της λήψης απόφασης για χορήγηση του Ε.Ε.Ε., αυτή
φάνηκε να υπήρξε ανεπαρκής σε σχέση με τις πραγματικές
ανάγκες της τριμελούς οικογένειας, ενώ η συνεννόηση και ο
συντονισμός μεταξύ Υ.Δ.Ε.Π. και Υ.Κ.Ε. για το συγκεκριμένο
θέμα φάνηκε να υπήρξε ελλιπής και αποσπασματική. Η δε
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κοινωνική παρέμβαση στην οποία παραπέμφθηκε η οικογένεια,
στη βάση του οικείου Νόμου, απέτυχε να καταδείξει, με έγκαιρο
και αποτελεσματικό τρόπο, τη δυσχερή οικονομική θέση στην
οποία βρισκόταν η παραπονούμενη και την ανάγκη περαιτέρω
στήριξης της ίδιας και των παιδιών της.
Αναλύοντας το οικείο νομοθετικό πλαίσιο, η Επίτροπος σημείωσε
ότι η απαίτηση για προσκόμιση των αποδεικτικών εγγράφων, αν
και θεμιτή και αναγκαία, θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να
μην επηρεάζει καταλυτικά ή να καταργεί το βασικό σκοπό που ο
Νόμος υπηρετεί: την αποσόβηση του κινδύνου διαβίωσης των
προσώπων αυτών σε συνθήκες ανέχειας. Στις περιπτώσεις δε που
η διαχείριση των υποθέσεων επηρεάζει παιδιά, θα πρέπει να
λαμβάνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για επίσπευση των
θεσμοθετημένων διαδικασιών και αποτελεσματική διαχείριση των
αναγκών που διαπιστώνονται, προς το καλώς νοούμενο
συμφέρον τους, ως επιβάλλει η νομική κατοχύρωση των
δικαιωμάτων τους.
Υπό το φως των διαπιστώσεων και προβληματισμών που
διατυπώθηκαν στην Έκθεση, η Επίτροπος κατέληξε σε εισήγηση
προς την αρμόδια Υπουργό, όπως προβεί, με άμεσο και
αποτελεσματικό τρόπο, στις αναγκαίες ενέργειες για:
α. διενέργεια ενδελεχούς έρευνας εκ μέρους του Υπουργείου
σε σχέση με τη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης,
περιλαμβανομένου του περιεχομένου της κοινωνικής
παρέμβασης που διενήργησαν οι Υ.Κ.Ε. για διαπίστωση και
κάλυψη των πραγματικών αναγκών της οικογένειας,
β. εξέταση του ενδεχομένου αναδρομικής καταβολής, στο
μέτρο του δυνατού, των οφειλόμενων ενοικίων και αγορών
που δημιουργήθηκαν εν αναμονή της εξέτασης της αίτησης
της παραπονούμενης για Ε.Ε.Ε., στη βάση των
αποδεικτικών που θα προσκομιστούν από τον πατέρα των
παιδιών, και
γ. εξέταση κατά προτεραιότητα της αίτησης που υπέβαλε ο
πατέρας των παιδιών για Ε.Ε.Ε., στη βάση των νέων
δεδομένων που δημιουργήθηκαν και των πραγματικών
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συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας, έχοντας υπόψη το
βέλτιστο συμφέρον των δύο ανήλικων παιδιών.

Γ. Διαμεσολαβητική Δράση Τομέα Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Όπως προαναφέρεται, σημαντική υπήρξε η διαμεσολαβητική
δράση του Τομέα σε ατομικές περιπτώσεις, μέσω της οποίας
επιτεύχθηκε, μεταξύ άλλων:
 ο τερματισμός κράτησης υπηκόων τρίτων χωρών αλλά και
Ευρωπαίων πολιτών που τελούσαν υπό κράτηση στη βάση
διαταγμάτων κράτησης και απέλασης.3
 η έκδοση ή ανανέωση άδειας παραμονής σε υπηκόους
τρίτων χωρών.4
 η παραχώρηση έγκρισης για σκοπούς
καθεστώτος παραμονής στη Δημοκρατία.5

διευθέτησης

 η προώθηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για
εξασφάλιση άδειας παραμονής στη Δημοκρατία.6
 η αφαίρεση στοιχείων από τον κατάλογο απαγορευμένων
προσώπων (stop-list).7

Α/Π 708/2017, Α/Π 481/2018, 1189/2017, Α/Π 864/2018, Α/Π 1645/2017,
Α/Π 2043/2017, Α/Π 541/2017, Α/Π 2179/2015, Α/Π 1613/2014, Α/Π
1480/2017, Α/Π 2135/2015
4
Α/Π 279/2017, Α/Π 1091/2018, Α/Π 1320/2018, Α/Π 609/2017, Α/Π
1471/2017, Α/Π 499/2018, Α/Π 390/2016, Α/Π 2179/2015, Α/Π 1428/2017,
Α/Π 2135/2015, Α/Π 915/2018, Α/Π 1351/2015. Α/Π 958/2017, Α/Π
2017/2017
5
Α/Π 2076/2015
6
Α/Π 1304/2018
7
Α/Π 390/2016
3
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 η προώθηση αιτημάτων για επιστροφή ποσού εγγυητικής
που είχε καταβληθεί για σκοπούς επαναπατρισμού
οικιακών εργαζομένων.8
 η συνέχιση παροχής στήριξης σε αιτητές ασύλου, στα
θεσμικά πλαίσια κάλυψης των υλικών συνθηκών υποδοχής
αιτητών ασύλου στην Κύπρο.9
 η εξέταση περίπτωσης εμπορίας προσώπων από το αρμόδιο
Γραφείο της Αστυνομίας και η αναγνώριση του
παραπονούμενου ως θύμα εμπορίας προσώπων.10
 η παραχώρηση υπηκοότητα με τη διαδικασία της
πολιτογράφησης ή εγγραφής ή η προώθηση εξέτασης
σχετικών αιτημάτων.11
 η έκδοση εγγράφου διαμονής σε μέλος οικογένειας
Ευρωπαίου πολίτη.12
 η αλλαγή στοιχείων σε έγγραφο διαμονής Ευρωπαίου
πολίτη.13
 η επανέκδοση άδειας παραμονής με σωστά/διορθωμένα
στοιχεία.14
 η έκδοση θεωρήσεων εισόδου στη Δημοκρατία ή η
προώθηση της σχετικής διαδικασίας.15

Α/Π 1787/2018
Α/Π 705/2018
10
Α/Π 1563/2014, Α/Π 589/2017.
11
Α/Π 98/2017, Α/Π 560/2017, Α/Π 1086/2014, Α/Π 1350/2014, Α/Π
2109/2014, Α/Π 2402/2014, Α/Π 502/2015, Α/Π 1267/2015, Α/Π
1855/2015Α/Π 639/2016, Α/Π 1185/2017, Α/Π 1383/2017, Α/Π 2017/2017
12
Α/Π 1252/2018
13
Α/Π 1085/2018
14
Α/Π 1240/2017
15
Α/Π 1183/2017, Α/Π 1057/2017, Α/Π 390/2016
8
9
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 η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης αίτησης για διεθνή
προστασία
και
η
παραχώρηση
καθεστώτος
συμπληρωματικής προστασίας σε παραπονούμενο.16
 η οικογενειακή επανένωση προσώπων που βρίσκονταν
εκτός Κύπρου με μέλη της οικογένειάς τους στη χώρα ή η
προώθηση της σχετικής διαδικασίας.17
 η έγκριση αιτήματος για αλλαγή εργοδότη.18
 η έγκριση αιτήματος για σύνταξη χηρείας καθώς και
αιτήματος για βοήθημα κηδείας.19
 η έναρξη διαδικασίας διερεύνησης καταγγελίας
εργατική
διαφορά,
σεξουαλική
παρενόχληση
κακοποίηση.20

για
και

 η έκδοση ταυτότητας νοσηλείας.21
 η συμπερίληψη παιδιού σε ταυτότητα νοσηλείας γονέα.22
 η επίτευξη πραγματοποίησης επίσκεψης σε κρατούμενο
στις Φυλακές.23
 η προώθηση διαδικασίας εξασφάλισης ιατρικών εγγράφων
από κρατούμενο στις Φυλακές.24
 η λήψη απάντησης από υπηρεσία στην οποία είχε
υποβληθεί, γραπτώς, συγκεκριμένο αίτημα από πολίτη.25

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Α/Π
Α/Π
Α/Π
Α/Π
Α/Π
Α/Π
Α/Π
Α/Π
Α/Π
Α/Π

1557/2016
1322/2017, Α/Π 1879/2017
290/2018
1121/2017
1613/2014
40/2018
1312/2017
1698/2018
351/2018
892/2018
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 η επίτευξη παρέμβασης της Αστυνομίας σε αίτημα πολίτη.26
 η επανέναρξη καταβολής σύνταξης ανικανότητας η οποία
είχε διακοπεί.27

26
27

Α/Π 737/2018
Α/Π 2018/2017
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Δ. Άλλες Δράσεις του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Βασική, θεσμικά κατοχυρωμένη, αρμοδιότητα του/της Επιτρόπου
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι και
η προαγωγή του σεβασμού καθώς και η προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κοινωνία. Στα πλαίσια αυτής της
αρμοδιότητας, ο/η Επίτροπος υλοποιεί διάφορες δράσεις
προληπτικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, για
την προαγωγή και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ενδεικτικά, το 2018, πραγματοποιήθηκαν, για τον πιο πάνω
σκοπό, οι ακόλουθες δράσεις:
1. Διοργανώθηκε Εκστρατεία για τα 70 χρόνια από την
υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας
πραγματοποιήθηκε
εναρκτήρια
εκδήλωση
(στις
5/12/2018) με θέμα «Η Προστασία των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 70 χρόνια μετά». Ακολούθησαν σειρά
ενημερωτικών εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους στις 5,
7, 8, 14, 15 και 21/12/2018.

2. Σε τακτική βάση κατά το 2018, Λειτουργοί του Γραφείου
Επιτρόπου Διοικήσεως, πραγματοποίησαν διαλέξεις στην
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Αστυνομική Ακαδημία σε στελέχη της Αστυνομίας, για
θέματα προστασίας και σεβασμού των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
3. Στις 30 Ιανουαρίου 2018, η Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του
Γραφείου είχαν συνάντηση με την Επιτροπή του ΟΑΣΕ για
την Αξιολόγηση των Προεδρικών Εκλογών, κατά την οποία
συζητήθηκαν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
άπτονται των εκλογών.
4. Στις 7/12/18 Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε
ενημερωτική διάλεξη σε σχέση με τον θεσμό του Επιτρόπου
Διοικήσεως, στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό.
5. Στις 12 Ιουνίου 2018, η Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του
Γραφείου είχαν συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ,
κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα της εμπορίας
προσώπων.

6. Λειτουργός
του
Γραφείου
συμμετείχε
σε
εκδηλώσεις/σεμινάρια του Οργανισμού Hope for Children,
45

σε σχέση με θέματα φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων
(5/3/2018, 18 και 19/6/2018)
7. Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε πρόγευμα
εργασίας με Κύπριο Ευρωβουλευτή με θέμα «Συνθήκες
Εργασίας και Επισφάλεια», στις 7/9/2018.
8. Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε εκδήλωση και
προβολή ταινίας του Cyprus Stop Trafficking με αφορμή
την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Προσώπων (1718/10/2018).
9. Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων συμμετείχε σε εκδήλωση του Cyprus Stop
Trafficking με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της
Εμπορίας Προσώπων, στις 18 Οκτωβρίου 2018.

Επιπρόσθετα, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση
σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Γραφείο συνέχισε και
κατά το 2018 να έχει συναντήσεις και συνεργασίες με Μη
Κυβερνητικούς Οργανισμούς και άλλους οργανωμένους φορείς.
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Επίσης, η Επίτροπος Διοικήσεως και Λειτουργοί του Γραφείου
της, συμμετείχαν σε συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό.
Περαιτέρω, το Γραφείο συνέχισε και κατά το 2018 να παρέχει
πληροφορίες και στοιχεία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
σε διάφορους φορείς που απευθύνονται απευθείας προς αυτόν,
όπως: διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, δημόσιους και
ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και ενδιαφερόμενους
πολίτες. Για την παραχώρηση των πληροφοριών αυτών, αρκετές
φορές συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια και συντάχθηκαν
επιστολές που περιείχαν στατιστικά στοιχεία για τη δράση του
Γραφείου και πληροφορίες για υποθέσεις που εξετάστηκαν και
Εκθέσεις που υποβλήθηκαν.
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Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. Εισαγωγή
Ο Τομέας Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
επιλαμβάνεται, κατά κύριο λόγο, θεμάτων, τα οποία απασχολούν
τους πολίτες και άπτονται της ακίνητης ιδιοκτησίας τους, των
δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιοκτησία, στο ευρύτερο
πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος, όπως η ανάπτυξη της
ιδιοκτησίας καθώς και θέματα που άπτονται της προστασίας 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
τη Διοίκηση, ιδίως για αποχή από ενέργειες και αποφάσεις που
επηρεάζουν ή περιορίζουν την άσκησή του. Παράλληλα, το
δημόσιο συμφέρον μπορεί να διασφαλίζεται όταν η ιδιοκτησία
χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται τηρούμενων 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 θέσει 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 της Διοίκησης, επιδιώκοντας την επίτευξη
ισορροπίας αλλά και την άρση τυχόν παραβιάσεων των
δικαιωμάτων τους. Σκοπός του Γραφείου μας είναι αφενός η
τήρηση, προάσπιση και η διαφύλαξη από τη Διοίκηση της αρχής
της νομιμότητας και αφετέρου η διασφάλιση της βιώσιμης
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ανάπτυξης που δεν θα παραβλάπτει το ατομικό ή το δημόσιο
συμφέρον.
Το αντικείμενο πολλών παραπόνων που εμπίπτουν στον Τομέα
Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είναι
πολλές φορές περίπλοκη και πολύπλευρη, λόγω του μεγάλου
αριθμού εμπλεκόμενων Φορέων/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 των Φορέων/Υπηρεσιών και
να είναι δυνατή η συζευκτική αξιολόγησή τους για την
ολοκλήρωση της κάθε έρευνας, με συγκεκριμένο και
ολοκληρωμένο πόρισμα.
Για το λόγο αυτό, η αγαστή συνεργασία των εμπλεκόμενων
φορέων/υπηρεσιών με το Γραφείο μας είναι εκ των ων ουκ άνευ
για την έγκυρη και έγκαιρη διερεύνηση τόσο αυτών των
παραπόνων όσο και των υπόλοιπων παραπόνων που
υποβάλλονται στην Επίτροπο.
Όπως έχει διαπιστωθεί, η συντριπτική πλειοψηφία των
Φορέων/Υπηρεσιών που αποτείνεται το Γραφείο μας κατά τη
διερεύνηση των παραπόνων που εμπίπτουν στον Τομέα Ακίνητης
Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως επί το πλείστον
ανταποκρίνονται θέτοντας υπόψη μας τις θέσεις τους αναφορικά
με το αντικείμενο των παραπόνων που τους αφορούν. Εντούτοις,
δεν παύει να παρουσιάζεται το φαινόμενο Φορείς/ Υπηρεσίες να
καθυστερούν να θέσουν υπόψη του Γραφείου μας τα
σχόλια/απόψεις τους, με επακόλουθο την παρακώλυση και
καθυστέρηση της διερεύνησης των σχετικών παραπόνων.
Η θεματολογία των παραπόνων που απασχόλησε τον Τομέα
Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το 2018,
περιελάμβανε, πέραν των ζητημάτων που άπτονται του
δικαιώματος ιδιοκτησίας, παράνομες αναπτύξεις και οι επιδράσεις
τους στο φυσικό ή/και δομημένο περιβάλλον και ο αντίκτυπος
τους σε άλλα ατομικά δικαιώματα, θέματα που σχετίζονται με την
κοινωνική και στεγαστική πολιτική του Κράτους, το πλαίσιο
διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, καθυστερήσεις εκ
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μέρους της Διοίκησης στην εξέταση και προώθηση αιτημάτων
που τίθενται ενώπιον της κλπ.
Β. Εκθέσεις/Παρεμβάσεις/Διαμεσολαβητική Δράση
1. Εκκρεμότητα αίτησης στο Επαρχιακό Κτηματολογικό
Γραφείο Λευκωσίας για 34 χρόνια28
Παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μας αφορούσε
καθυστέρηση εκ μέρους του Επαρχιακού Κτηματολογικού
Γραφείου Λευκωσίας να εξετάσει αίτηση ενώπιον του.
Η αίτηση αφορούσε στη διόρθωση λάθους, δυνάμει του άρθρου
61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου και παρότι εκκρεμούσε
στο εν λόγω Γραφείο από το 1984, μέχρι και τον Αύγουστο του
2017 δεν είχε διαβιβαστεί στο Διευθυντή του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να αποφάσιζε αν μπορούσε
να διορθώσει το λάθος, βάσει των εξουσιών που του παρέχει το
άρθρο 61.
Συνακόλουθα, «η πάροδος του χρονικού διαστήματος των 34
χρόνων παραβίασε το δικαίωμα ιδιοκτησίας, όπως προστατεύεται
από το άρθρο 23 του Συντάγματος», και, κατ’ επέκταση,
«ανέστειλε την όποια άσκηση του δικαιώματος σε σχέση με την
ελεύθερη διάθεση του».
Παράλληλα, δε, και παρότι στο άρθρο 61 του περί Ακινήτου
Ιδιοκτησίας Νόμου δεν καθορίζεται προθεσμία, εντός της οποίας
ο Διευθυντής πρέπει να ασκεί την εξουσία που του παρέχει, «η
αρχή της χρηστής διοίκησης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 50
του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, Νόμος
58(Ι) /1999, επιβάλλει όπως η διοίκηση ενεργεί το ταχύτερο
δυνατό». Ομοίως, το Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση
Δημοτική Επιτροπή Αγίου Δομετίου ν. Χριστοφόρου κ.ά. (1991)
3 ΑΑΔ 434, σημείωσε «την υποχρέωση της Διοίκησης να ενεργεί
το ταχύτερο δυνατό μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης».
28

Έκθεση με αρ. φακ. Α/Π 996/2016, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018
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Η εισήγηση στην Έκθεση της Επιτρόπου προς τον Διευθυντή του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ήταν όπως
επιλαμβανόταν άμεσα της εκκρεμούσας αίτησης και αποφάσιζε
«κατά την κρίση του, δυνάμει της εξουσίας που του παρέχει το
άρθρο 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, είτε τη διόρθωση
του λάθους είτε την απόρριψη της αίτησης και προτροπής των
ενδιαφερόμενων να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο για
επίλυση της διαφιλονικούμενης διαφοράς».
2. Πολυετής καθυστέρηση προώθησης της διαδικασίας
επιστροφής πλεονάζουσας απαλλοτριωθείσας
ιδιοκτησίας στην προηγούμενη ιδιοκτήτρια της29
Στην προκειμένη περίπτωση, μέρος τεμαχίου στη Λεμεσό
απαλλοτριώθηκε το 1970, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε για το
σκοπό της απαλλοτρίωσης και το 2006, κατόπιν σχετικού
αιτήματος της ιδιοκτήτριας εταιρείας προς την απαλλοτριούσα
αρχή (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων), το
Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέλαβε τη διαδικασία επιστροφής της
εν λόγω ιδιοκτησίας στην εταιρεία.
Όμως, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, χρειάστηκε
εννέα χρόνια για να διαβιβάσει τα απαραίτητα έγγραφα στο
Τμήμα Δημοσίων Έργων για το σκοπό της προώθησης από την
απαλλοτριούσα αρχή του αιτήματος της εταιρείας ενώπιον του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα το 2015, η απαλλοτριούσα αρχή
(Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) υπέβαλε
πρόταση στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή για επιστροφή της
ιδιοκτησίας στην εταιρεία και το ίδιο έτος, το Υπουργικό
Συμβούλιο έλαβε σχετική απόφαση.

29

Έκθεση με αρ. φακ. Α/Π 1219/2017, ημερομηνίας 21 Μαΐου 2018
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Εντούτοις, εξακολουθούσε να εκκρεμεί ο υπολογισμός από το
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού της τιμής
επιστροφής της ιδιοκτησίας στην εταιρεία.
Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Συντάγματος, η απαλλοτριωθείσα
ιδιοκτησία πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό
για τον οποίο απαλλοτριώνεται και, εάν ο σκοπός αυτός δεν
καταστεί εφικτός εντός τριών ετών, η απαλλοτριούσα αρχή
υποχρεούται να προσφέρει την ιδιοκτησία στο πρόσωπο από το
οποίο την απαλλοτρίωσε, ευθύς μετά την εκπνοή της προθεσμίας
των τριών ετών «επί καταβολή της τιμής κτήσεως» της.
Με βάση, δε, τον περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμο,
«εάν ο σκοπός της απαλλοτρίωσης δεν επιτευχθεί εντός τριών
ετών, αφότου η ιδιοκτησία περιήλθε στην απαλλοτριούσα αρχή ή
ο σκοπός της εγκαταλείφθηκε ή όλον ή μέρος της ιδιοκτησίας
αποδείχθηκε ότι υπερβαίνει τις πραγματικές ανάγκες της
απαλλοτριούσας αρχής, τότε, η απαλλοτριούσα αρχή, προσφέρει
την ιδιοκτησία με γραπτή γνωστοποίηση της στον προηγούμενο
ιδιοκτήτη της, στην οποία καθορίζει και την εύλογη τιμή της
προσφοράς».
Σε σχέση με τις πιο πάνω διατάξεις, το Ανώτατο Δικαστήριο
επεσήμανε στην υπόθεση Ζήνων Ευθυμιάδης Εστεϊτς Λτδ ν.
Δημοκρατίας (Αναθ. Έφεση με αρ. 3418, ημερ. 10/04/2006), ότι
«το ίδιο το Σύνταγμα, αφαιρώντας μεν το δικαίωμα ιδιοκτησίας
με την απαλλοτρίωση, συγχρόνως δημιουργεί το δικαίωμα
επανάκτησης του κτήματος υπό τις προϋποθέσεις του
Συντάγματος και του νόμου». Στην υπόθεση δε Καλλιόπη
Δημητρίου ν. Δημοκρατία (Προσφυγές με αρ. 94/79 και 203/86,
ημερ. 1/8/1990), το Ανώτατο Δικαστήριο σημείωσε πως «μη
προσφορά τεμαχίου από την απαλλοτριούσα αρχή στην
προηγούμενη ιδιοκτήτρια του συνιστά παράλειψη οφειλόμενης
νόμιμης ενέργειας όταν ο σκοπός της απαλλοτρίωσης
επιτεύχθηκε και μέρος του τεμαχίου έπαυσε να είναι αναγκαίο για
το σκοπό της απαλλοτρίωσης».
Ένεκα, συνεπώς, του μη υπολογισμού από το Επαρχιακό
Κτηματολογικό Γραφείο της τιμής επιστροφής της υπό αναφορά
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ιδιοκτησίας, «ο παραπονούμενος στερήθηκε την κυριότητα,
κατοχή και διάθεση ελευθέρως της ιδιοκτησίας του».
Για τους πιο πάνω λόγους, στην έκθεση της Επιτρόπου έγινε
εισήγηση για «άμεση εκτίμηση και εξακρίβωση του ποσού που θα
πρέπει να καταβάλει ο παραπονούμενος για σκοπούς επιστροφής
σε αυτόν της περιουσίας του, από το Επαρχιακό Κτηματολογικό
Γραφείο Λεμεσού», καθώς και για «άμεση υλοποίηση της
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου … από το Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων».

3. Μη παραχώρηση χρηματικής βοήθειας σε
εκτοπισθέντες που είχαν ήδη εγκριθεί για
παραχώρηση κρατικών οικοπέδων για την ανέγερση
κατοικιών30
Αριθμός παραπόνων που υποβλήθηκαν στην Επίτροπο
Διοικήσεως
και
Προστασίας
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων,
αφορούσε στην
απόφαση για μη παραχώρηση χρηματικής
βοήθειας σε εκτοπισθέντες που είχαν µεν κριθεί δικαιούχοι
κρατικών οικοπέδων και οικονομικής βοήθειας για την ανέγερση
κατοικίας, στη συνέχεια όμως είτε δεν τους παραχωρήθηκαν τα
οικόπεδα, είτε τους παραχωρήθηκαν χωρίς την οικονομική
βοήθεια, που προέβλεπε το σχετικό στεγαστικό σχέδιο.
Κοινός παρονομαστής όλων των υπό εξέταση παραπόνων ήταν
ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι παραπονούμενοι δικαιούχοι είχαν
ήδη υπογράψει συμφωνία/άδεια χρήσης των οικοπέδων που
εγκρίθηκαν για παραχώρηση, στην οποία προνοείτο, μεταξύ
άλλων και η καταβολή συγκεκριμένης οικονομικής βοήθειας
έναντι της δαπάνης για την ανέγερση της κατοικίας τους.
Ωστόσο, αρκετά χρόνια αργότερα όλοι οι παραπονούμενοι, είτε
είχαν λάβει την κατοχή των οικοπέδων είτε όχι, ενημερώθηκαν
Έκθεση με αρ. φακ. Α/Π 400/2017, Α/Π 413/2017, Α/Π 514/2017, Α/Π
1270/2017, Α/Π 1370/2017, Α/Π 1719/2017, Α/Π 3/2018, Α/Π 5/2018, Α/Π
27/2018, Α/Π 28/2018, Α/Π 44/2018 και Α/Π 86/2018, ημερομηνίας 31
Δεκεμβρίου 2018
30
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τελικά ότι δεν θα τους παραχωρείτο η οικονομική βοήθεια που
διαλάβανε η συμφωνία/άδεια χρήσης τους.
Ειδικότερα, το 2013, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την
κατάργηση του στεγαστικού σχεδίου για παραχώρηση
χρηματικού ποσού για την ανέγερση κατοικίας σε οικόπεδο που
παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό σε δικαιούχο από τη
Δημοκρατία, καθώς και του στεγαστικού σχεδίου για
παραχώρηση κατοικίας σε κυβερνητικό οικισμό και η εφαρμογή
των εν λόγω στεγαστικών σχεδίων τερματίστηκε. Ακολούθως, το
2016, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση και
της οικονομικής βοήθειας που παραχωρείτο στους ήδη
εγκεκριμένους
δικαιούχους
παραχώρησης
οικοπέδου
αυτοστέγασης, βάσει του πρώτου προαναφερθέντος στεγαστικού
σχεδίου.
Από τη διερεύνηση των παραπόνων διεφάνη ότι η απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου το 2013 για κατάργηση των
προαναφερθέντων στεγαστικών σχεδίων, βρίσκεται εκτός του
πλαισίου του περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε
Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα Νόµου, καθ’ ότι
πρόκειται για σχέδια τα οποία καθορίζει ο ίδιος ο Νόµος, ο οποίος
δεν παρέχει εξουσιοδότηση για τερµατισµό τους, παρά µόνο για
τον καθορισµό των κριτηρίων, όρων και προϋποθέσεων που
πρέπει να πληρούν οι αιτητές για να εγκριθεί αίτησή τους για
στεγαστική βοήθεια.
Για το πιο πάνω ζήτημα, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε και
έλαβε σχετική γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία, ο προαναφερθείς Νόμος
παρέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία μόνο για τον
«καθορισµό των κριτηρίων, προϋποθέσεων και όρων για την
παροχή της στεγαστικής βοήθειας … και δεν φαίνεται να
επεκτείνεται … στην εξουσία τερµατισµού και/ή κατάργησης και/ή
τροποποίησης καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο, των Στεγαστικών
Σχεδίων». Συνακόλουθα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση, «η
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου…στο βαθµό που αφορά
τον
τερµατισµό
Στεγαστικών
Σχεδίων…λήφθηκε
χωρίς
εξουσιοδότηση από το Νόµο. Η δε συµπερίληψη στο κρίσιµο
µέρος της απόφασης, της φράσης στο παρόν στάδιο, δεν
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διαφοροποιεί την κατάληξη αυτή και οµοίως ούτε το γεγονός της
µη συµπερίληψης έκτοτε, στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
σας σχετικών πιστώσεων». Ο μόνος, συνεπώς, µόνος τρόπος µε
τον οποίο δύνανται να καταργηθούν ή/ και να διαφοροποιηθούν
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα Στεγαστικά Σχεδία «είναι µε
τροποποίηση του ίδιου του Νόµου … ώστε να παρέχεται ρητά στο
Υπουργικό Συµβούλιο εξουσιοδότηση για τερµατισµό και/ή
κατάργηση και/ή και αναστολή των υπό συζήτηση Σχεδίων, µε
απόφασή του».
Όπως δε σημειώθηκε, «η µετέπειτα µερική ανάκληση νόµιµης
ευµενούς διοικητικής πράξης, όπως είναι η άδεια χρήσης
κρατικού οικοπέδου µετά της οικονοµικής στήριξης, η οποία
περιλαμβάνεται στην συµφωνία, και η οποία συνεχίζει να υπάρχει
στον οικείο νόµο ως σχέδιο παροχής στεγαστικής βοήθειας, δεν
βρίσκει νόµιµο έρεισµα … και, εποµένως, η απόφαση της
Επαρχιακής Διοίκησης θα πρέπει να διαφοροποιηθεί εκ νέου
επιφέροντας τα πράγµατα, ως είχαν στην προτέρα κατάσταση,
στη βάση των σχετικών διαθέσιµων πιστώσεων».
Στην Έκθεση, αφού έγινε αναφορά στις γενικές αρχές του
διοικητικού δικαίου και σε σχετική νομολογία του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, σημειώθηκε πως η µετέπειτα µερική ανάκληση
νόµιµης ευµενούς διοικητικής πράξης, όπως είναι η άδεια χρήσης
κρατικού οικοπέδου µετά της οικονοµικής στήριξης, η οποία
περιλαµβάνεται στην συµφωνία, και η οποία συνεχίζει να υπάρχει
στον οικείο νόµο ως σχέδιο παροχής στεγαστικής βοήθειας, δεν
βρίσκει οποιοδήποτε νόµιµο έρεισµα και, εποµένως, η ληφθείσα
απόφαση θα έπρεπε να διαφοροποιείτο εκ νέου, επιφέροντας τα
πράγµατα, ως είχαν στην προτέρα κατάσταση, στη βάση των
σχετικών διαθέσιµων πιστώσεων.
Ενόψει των ανωτέρω, η εισήγηση της Επιτρόπου στη σχετική
έκθεσή της ήταν όπως το Υπουργείο Εσωτερικών «επισπεύσει τη
διαδικασία διαχωρισµού των οικοπέδων που εκκρεµεί για καιρό,
ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση της κατοχής στους
παραπονούµενους και συνακόλουθα η ανέγερση των κατοικιών
τους» καθώς και όπως «επανεξεταστεί το ζήτηµα καταβολής
οικονοµικής βοήθειας στους παραπονούµενους µε τους οποίους
έχει ήδη υπογραφεί η συµφωνία για άδεια χρήσης των οικοπέδων
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συνοδευόµενη µε οικονοµική στήριξη, καθότι η µετέπειτα
ανάκληση της οικονοµικής βοήθειας λόγω κατάργησης των
σχεδίων, δεν φαίνεται να υποστηρίζεται ούτε από τον οικείο
νόµο, αλλά ούτε και από τους κανόνες που διέπουν την ανάκληση
ευµενούς διοικητικής πράξης για τους διοικούµενους».
4. Καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων παραχώρησης
τουρκοκυπριακών κατοικιών/ υποστατικών31
Σημαντικός αριθμός παραπόνων που υποβάλλονται στο Γραφείο
μας, αφορούν στην καθυστέρηση εκ μέρους της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, να εξετάσει αιτήσεις
που υποβάλλονται ενώπιον της από δικαιούχους, για έγκριση της
παραχώρησης σ’ αυτούς τουρκοκυπριακών κατοικιών ή/και
υποστατικών.
Το εν λόγω ζήτημα αποτελεί χρόνιο επαναλαμβανόμενο
πρόβλημα που κατ’ εξακολούθηση απασχολεί το Γραφείο μας,
καθότι, παρότι οι παραπονούμενοι πληρούν τα κριτήρια για
παραχώρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών, η εμπλεκόμενη
υπηρεσία καθυστερεί την εξέταση των σχετικών αιτήσεων τους.
Όταν δε οι παραπονούμενοι αποτείνονται στο Γραφείο μας με την
υποβολή παραπόνου, η εμπλεκόμενη υπηρεσία προωθεί την
αίτηση των παραπονούμενων και προχωρά στην έγκριση της,
νοούμενου ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια.
5. Καθυστέρηση εξέτασης ιεραρχικών προσφυγών32
Σημαντικός αριθμός παραπόνων που υποβάλλονται στο Γραφείο
μας αφορούν στην καθυστέρηση που παρατηρείται εκ μέρους του
Υπουργείου Εσωτερικών στην προώθηση της εξέτασης
ιεραρχικών προσφυγών που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων
31
32

Α/Π 102/18, Α/Π 794/16, Α/Π 768/16, Α/Π 791/16 και Α/Π 771/18
Α/Π 1203/2018 και Α/Π 799/2017
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των Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αρχών σε πολεοδομικές και
οικοδομικές αιτήσεις, αντίστοιχα. Οι προσβαλλόμενες από τους
παραπονούμενους αποφάσεις αφορούν, κατά κύριο λόγο, είτε
απόρριψη των αιτήσεων τους είτε επιβληθέντες όρους στις
χορηγηθείσες άδειες.
Σε όλες τις περιπτώσεις και επειδή με βάση την παράγραφο (β)
του εδαφίου (2) του άρθρου 5 των περί Επιτρόπου Διοικήσεως
Νόμων του 1991 έως 2014, ο Επίτροπος Διοικήσεως δεν έχει
αρμοδιότητα διερεύνησης παραπόνων για τα οποία εκκρεμεί
ιεραρχική προσφυγή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής,
υποβάλλεται εισήγηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για
επίσπευση της εξέτασης των ιεραρχικών προσφυγών των
παραπονούμενων και προώθησή τους ενώπιον της αρμόδιας
Υπουργικής Επιτροπής για λήψη απόφασης.
6. Παράλειψη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση
διάβρωσης τεμαχίου που προκλήθηκε μετά τη
διαπλάτυνση δρόμου33
Παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μας αφορούσε σε
παράλειψη του Τμήματος Δημοσίων Έργων να κατασκευάσει
τοίχο αντιστήριξης ικανοποιητικού ύψους μετά τη διαπλάτυνση
δρόμου στο Καπηλειό, με επακόλουθο αρχικά τη συνεχή
διάβρωση του πρανούς μεταξύ του δρόμου και του τεμαχίου της
παραπονούμενης και στη συνέχεια τη διάβρωση του μέρους του
τεμαχίου της που συνόρευε με το πρανές.
Η παραπονούμενη αποτάθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για
την αύξηση του ύψους του μικρού τοίχου αντιστήριξης που
κατασκευάστηκε στην άκρη του δρόμου, χωρίς όμως
αποτέλεσμα.
Μετά την παρέμβαση του Γραφείου μας, το Τμήμα Δημοσίων
Έργων
προχώρησε στην αύξηση του ύψους του τοίχου

33

Α/Π 15/2018
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αντιστήριξης, και το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η
παραπονούμενη αντιμετωπίστηκε.
7. Άρνηση παραχώρησης επιδόματος επανεγκατάστασης
στον κατεχόμενο Κορμακίτη βάσει του Σχεδίου
Επανεγκατάστασης34
Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
απέρριψε την αίτηση που είχαν υποβάλει οι παραπονούμενοι,
βάσει του Σχεδίου Επανεγκατάστασης, για παραχώρηση
επιδόματος επανεγκατάστασης στην κατοικία τους στον
κατεχόμενο Κορμακίτη, καθώς και της ένστασης που είχαν
υποβάλει κατά της εν λόγω απορριπτικής απόφασης.
Μετά την παρέμβαση του Γραφείου μας, το Υπουργείο
επανεξέτασε την αίτηση των παραπονούμενων και ενέκρινε την
παραχώρηση επιδόματος επανεγκατάστασης στους ίδιους και στα
δύο τους παιδιά που διαμένουν μαζί τους, αφού έπειτα από
περαιτέρω διερεύνηση του θέματος διαπίστωσε ότι πράγματι
πληρούσαν τα σχετικά κριτήρια του Σχεδίου Επανεγκατάστασης
στα Κατεχόμενα.35
8. Διεξαγωγή κυνηγίου πλησίον κατοικιών36
Παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μας κατά της Υπηρεσίας
Θήρας και Πανίδας, αφορούσε στη διεύρυνση της επιτρεπόμενης
περιοχής κυνηγίου στην Καλαβασό, με αποτέλεσμα η περιοχή
κυνηγίου να γειτνιάζει με κατοικίες και να τίθεται σε κίνδυνο η
σωματική ακεραιότητα των περίοικων από τις δραστηριότητες
των κυνηγών δίπλα από τις κατοικίες τους.
Α/Π 1812/2017
Η διερεύνηση του συγκεκριμένου παραπόνου από το Γραφείο μας
συνεχίζεται καθότι η έγκριση του Υπουργείου δεν αφορούσε την περίοδο που
η αίτηση εκκρεμούσε ενώπιον του αλλά μόνο από την ημερομηνία λήψης της
θετικής απόφασης σε σχέση με αυτή.
36
Α/Π 201/2018
34
35
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Η Υπηρεσία είχε μεν τοποθετήσει απαγορευτικές πινακίδες
πλησίον των εν λόγω κατοικιών για απάμβλυνση του
προβλήματος της διεξαγωγής κυνηγίου πλησίον τους, αλλά η εν
λόγω ενέργεια της δεν επέφερε οποιοδήποτε ουσιαστικό
αποτέλεσμα.
Μετά την παρέμβαση του Γραφείου μας, η Υπηρεσία προχώρησε
εν τέλει σε πλήρη απαγόρευση της διεξαγωγής κυνηγίου σε
μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης περιοχής, με ισχύ από τις 15
Αυγούστου 2018, ημερομηνία έναρξης της κυνηγετικής περιόδου
2018 – 2019.
9. Μη υλοποίηση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου
για επιστροφή απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας στον
πρώην ιδιοκτήτη της37
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το 2011 την επιστροφή
τεμαχίου στον Παλιόμυλο που είχε απαλλοτριωθεί το 1975, στον
πρώην ιδιοκτήτη του και εξουσιοδότησε την (τότε) Υπουργό
Εσωτερικών να προσφέρει το τεμάχιο στον πρώην ιδιοκτήτη στην
τιμή που το είχε αποκτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως το
αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο καθυστέρησε να
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω
απόφασης, δηλαδή, να προβεί στην εκτίμηση της αξίας του εν
λόγω τεμαχίου και στην αποστολή της για έγκριση στο Διευθυντή
του Τμήματος Κτηματολογίου, ώστε να αποστέλλονταν οι
επίσημες προσφορές του Τμήματος στον παραπονούμενο και
στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες του τεμαχίου.
Μετά την παρέμβαση του Γραφείου μας, το Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για την
υλοποίηση της προαναφερθείσας απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου.

37

Α/Π 453/2018
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ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Εισαγωγή
Το πλαίσιο λειτουργίας των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης
καθορίζεται από τις διατάξεις των περί Δήμων και Κοινοτήτων
Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Δημοτικοί και περί
Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων [Γενικοί] Κανονισμοί),
αντίστοιχα. Παράλληλα, οι Δήμοι ενεργούν και ως Οικοδομικές
Αρχές, ενώ αριθμός εξ αυτών και ως Πολεοδομικές Αρχές.
Στις αρμοδιότητες των τοπικών αρχών, βάσει των πιο πάνω
Νομοθεσιών, περιλαμβάνονται ζητήματα που άπτονται της
καθημερινότητας των πολιτών καθώς και ευρύτερα θέματα που
αφορούν στην ανάπτυξη εντός των διοικητικών τους ορίων.
Συνεπώς, αφ’ ης στιγμής βάσει της νομοθεσίας έχουν
μεταβιβαστεί στις τοπικές αρχές αρμοδιότητες παραπλήσιες με
αυτές της Κεντρικής Διοίκησης, οι τοπικές αρχές είναι άμεσα
υπόλογες προς τους πολίτες, οι οποίοι είναι οι άμεσα
επηρεαζόμενοι από τις ενέργειες και αποφάσεις τους, οι οποίες
θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της νομιμότητας, της
χρηστής διοίκησης, της συνέπειας, της διαφάνειας, της
αμεροληψίας και της αναλογικότητας.
Ο Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξετάζει παράπονα που
αφορούν κυρίως το κατά πόσον οι τοπικές αρχές
ανταποκρίνονται στις ευθύνες και τα καθήκοντα που τους έχει
εναποθέσει ο Νομοθέτης, καθώς και εάν οι ενέργειες και
αποφάσεις τους βρίσκονται εντός των πλαισίων των γενικών
αρχών του διοικητικού δικαίου.
Κατά την εξέταση των εν λόγω παραπόνων, επιδιώκεται, όταν
είναι εφικτό, η άμεση διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και
των τοπικών αρχών, για την εξεύρεση όσο το δυνατόν
συντομότερα λύσης στο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι οικείες τοπικές αρχές ανταποκρίνονται
61

και φροντίζουν για την αντιμετώπιση του θέματος που
ταλαιπωρεί τους πολίτες, εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις κατά
τις οποίες η ανταπόκρισή τους είναι πενιχρή ή ανύπαρκτη.

Β. Εκθέσεις/Παρεμβάσεις/Διαμεσολαβητική Δράση
1. Παράλειψη του Δήμου Παραλιμνίου να φροντίσει για
τη συντήρηση/βελτίωση δρόμων και πεζοδρομίων
περιοχής που βρίσκεται στα όρια του παρά τη λίμνη
Παραλιμνίου38
Παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μας εκ μέρους της
διαχειριστικής επιτροπής συγκροτήματος διαμερισμάτων παρά τη
λίμνη Παραλιμνίου, αφορούσε στην παράλειψη του Δήμου να
επιληφθεί της κακής κατάστασης των δρόμων και των
πεζοδρομίων της περιοχής.
Ειδικότερα, από το 2008 οι παραπονούμενοι ενημέρωσαν
επανειλημμένα το Δήμο για τα προβλήματα στο οδόστρωμα των
δρόμων και στα πεζοδρόμια της περιοχής αλλά, παρά τις σχετικές
διαβεβαιώσεις που έλαβαν το 2014 από το Δήμο ότι θα
επιλαμβανόταν της κατάστασης, στο μέτρο των οικονομικών του
δυνατοτήτων, ο Δήμος προέβη μόνο «σε μερικό καθαρισμό των
άδειων τεμαχίων από τα αγριόχορτα και τα δέντρα (ακακίες),
καθώς και μέρους των πεζοδρομίων. Ωστόσο, δεν υπήρξε
οποιαδήποτε βελτιωτική παρέμβαση στο οδόστρωμα, η
κατάσταση του οποίου επιδεινώθηκε περαιτέρω … ενώ μεγάλο
μέρος των πεζοδρομίων είναι φθαρμένο/σπασμένο και χρήζει
επανακατασκευής για να είναι ασφαλής η χρήση τους από τους
πεζούς και από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Επίσης …
διαπιστώθηκε ότι έχουν φυτρώσει εκ νέου αγριόχορτα στα
πεζοδρόμια, στα οποία, καθώς και σε κάποια σημεία του δρόμου,
εξακολουθούν να υπάρχουν φυτρωμένα δέντρα (ακακίες)».
Έκθεση με αρ. φακ. Α/Π 879/2015 και Α/Π 1185/2016, ημερομηνίας 27
Φεβρουαρίου 2018
38
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Η κατασκευή, συντήρηση και καθαριότητα των οδών, δηλαδή,
των
δημόσιων
δρόμων,
περιλαμβανομένων
και
των
πεζοδρομίων, στα δημοτικά όρια, «είναι καθήκον του Δήμου,
δυνάμει του άρθρου 84 (ε) του περί Δήμων Νόμου, στο μέτρο
των οικονομικών του δυνατοτήτων όπως και η εκ μέρους του
μέριμνα ώστε η χρήση τους να είναι ελεύθερη και ασφαλής για
τα οχήματα και τους πεζούς αντίστοιχα».
Με βάση δε τη νομολογία το Ανωτάτου Δικαστηρίου, «…η
υποχρέωση του Δήμου κάτω από το άρθρο 84(ε), στα πλαίσια
των καθηκόντων του, να προνοήσει για την ελεύθερη χρήση των
οδών και να παρεμποδίσει την παρακώλυση της ελεύθερης
χρήσης των οδών … αφορά, σύμφωνα με τους ίδιους τους όρους
της, τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης χρήσης των οδών προς
όφελος της απρόσκοπτης διακίνησης εκείνων που τις
χρησιμοποιούν …39 για τους δρόμους που βρίσκονται μέσα σε
δημοτικά όρια προβλέπεται νομοθετικά η υποχρέωση των
τοπικών δήμων να τους διατηρούν σε καλή κατάσταση …40 Η
εξουσία, η οποία παρέχεται από τον περί Δήμων Νόμο για τον
έλεγχο και την επιτήρηση οδών και πεζοδρομίων στα δημοτικά
όρια, αποβλέπει, όπως ρητά ορίζει ο νόμος, στην εξασφάλιση των
δικαιωμάτων του δημοσίου για την ελεύθερη και ανεμπόδιστη
χρήση τους, για τους σκοπούς για τους οποίους τις τάσσει ο
νόμος…».41
Κατά συνέπεια ο Δήμος, έχοντας υπόψη τις οικονομικές
δυνατότητες του σε συνάρτηση με το σύνολο των έργων που
χρειαζόταν να εκτελέσει, «θα μπορούσε ήδη να είχε
προγραμματίσει και βελτιώσει σταδιακά τους δρόμους και τα
πεζοδρόμια της περιοχής στην οποία βρίσκεται το συγκρότημα
των παραπονούμενων διαθέτοντας ετήσια συγκεκριμένο
κονδύλι. Εάν ο Δήμος ενεργούσε έγκαιρα προς αυτή την
κατεύθυνση, ενδεχομένως και το κόστος με το οποίο θα
Λίζα Παρτέλλα ν. Δήμου Λάρνακας, (2002) ΑΑΔ 1671, ημερομηνίας 3
Οκτωβρίου 2002
40
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ν. Ελευθερίας Ζιπιτή κ.ά., (2003) 1
ΑΑΔ 749, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2003
41
Καίσσαρας Πιριπίτσης και άλλοι ν. Δήμου Λευκωσίας, (1997) 1 ΑΑΔ 385,
ημερομηνίας 18 Απριλίου 1997
39
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επιβαρυνόταν να ήταν χαμηλότερο από ότι είναι πλέον το κόστος
που απαιτείται εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης των
δρόμων και πεζοδρομίων».
Η δε καταγραφή εν τέλει, όπως μας πληροφόρησε Λειτουργός
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, «της κατάστασης των
δρόμων και πεζοδρομίων και η εκτίμηση του κόστους των
εργασιών που πρέπει να γίνουν, αποτελεί θετική εξέλιξη, καθότι,
όχι μόνο αναγνωρίζεται έστω και αργά ότι είναι απαραίτητη η
παρέμβαση του Δήμου στο πλαίσιο των καθηκόντων του αλλά
δημιουργείται και η προοπτική προγραμματισμού της εκτέλεσης
των αναγκαίων εργασιών».
Ενόψει των ανωτέρω, η εισήγηση στην Έκθεση της Επιτρόπου
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν όπως
«ο Δήμος συγκεκριμενοποιήσει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης»
των εν λόγω εργασιών, «λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σοβαρή
καθυστέρηση που υπήρξε όσο και τους κινδύνους για τη δημόσια
ασφάλεια που υφίστανται ενόσω εξακολουθούν οι δρόμοι και τα
πεζοδρόμια να παραμένουν σε δυσχερή κατάσταση».
2. Παράλειψη του Δήμου Λακατάμιας να λάβει μέτρα για
την αντιμετώπιση της συσσώρευσης όμβριων υδάτων
σε κατοικία, όταν υπάρχουν έντονα καιρικά
φαινόμενα42
Οι ιδιοκτήτες κατοικίας εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου
Λακατάμιας, ανέφεραν στο Γραφείο μας ότι ο Δήμος παρέλειπε
να επιληφθεί του προβλήματος με τα όμβρια ύδατα που
μαζεύονται στην κατοικία τους όταν υπάρχουν έντονα καιρικά
φαινόμενα και απέδωσαν το πρόβλημα στην ανεπάρκεια των
έργων υποδομής του Δήμου που, κατά την άποψη τους, δεν
ήταν ικανά για να απορροφήσουν τον όγκο των όμβριων υδάτων,
με επακόλουθο αυτά να καταλήγουν στον υπόγειο χώρο της
κατοικίας τους.

42

Έκθεση με αρ. φακ. Α/Π 1235/2017, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2018
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Για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμος ενημέρωσε το Γραφείο μας
πως «αναγνωρίζει ότι στις περιπτώσεις έντονων καταρρακτωδών
βροχών, οι σχάρες εισροής που βρίσκονται κοντά στην κατοικία
δεν μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς με αποτέλεσμα κάποιες
ποσότητες νερών να καταλήγουν στο υπόγειο της». Όπως δε
πρόσθεσε, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, έπρεπε «να
ενδυναμωθούν οι σχάρες εισροής νερού με εγκάρσιες σχάρες»,
να «επεκταθεί ο οχετός…προς τον ποταμό Πεδιαίο» και να
«ληφθούν βελτιωτικά μέτρα από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες».
Σύμφωνα με το άρθρο 84 (δ) του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος
«έχει καθήκον, στο μέτρο των οικονομικών του δυνατοτήτων, να
προνοεί για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία
συστημάτων αποχετεύσεως όμβριων υδάτων».
Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος αναγνώρισε την
ανεπάρκεια του συστήματος αποχετεύσεως όμβριων υδάτων
στην υπό εξέταση περιοχή, πλην όμως ανέφερε ότι «δεν μπορεί
στο παρόν στάδιο να επωμιστεί την οικονομική δαπάνη
επέκτασης του οχετού που θα αποτελέσει και μόνιμο βελτιωτικό
μέτρο».
Συνακόλουθα, η Επίτροπος σημείωσε στην έκθεση της ότι ο
Δήμος θα πρέπει, σε πρώτη φάση, «να ολοκληρώσει την
ενδυνάμωση των σχαρών εισροής νερού με εγκάρσιες σχάρες και
όποια άλλα άμεσα βελτιωτικά μέτρα μπορούν να γίνουν άμεσα
από μέρους του και να μελετήσει, τα επόμενα χρόνια, το
ενδεχόμενο συμπερίληψης του απαραίτητου κονδυλίου στον
προϋπολογισμό του για επέκταση του οχετού».
Συγκεκριμένα, θα πρέπει, αφενός, «να προχωρήσει σε μέτρα που
άπτονται των δυνατοτήτων του επί του παρόντος, όπως η
ενδυνάμωση των σχαρών εισροής νερού με εγκάρσιες σχάρες»
και αφετέρου «να καθοδηγήσει τους ιδιοκτήτες για λήψη μέτρων
από μέρους τους, τεχνικά, κατάλληλων, για μείωση και/ή
αποτροπή κινδύνου και ζημιάς από έντονες βροχοπτώσεις».
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3. Άρνηση του Δήμου Αγίου Δομετίου να επιστρέψει
στους παραπονούμενους το ποσό που είχαν καταβάλει
για σκοπούς εξαγοράς ενός χώρου στάθμευσης43
Οι παραπονούμενοι εξασφάλισαν τις αναγκαίες πολεοδομικές και
οικοδομικές άδειες για την ανέγερση διαμερίσματος σε
υφιστάμενη οικοδομή, στις οποίες είχε τεθεί όρος για την
εξαγορά, για το σκοπό της ανάπτυξης, ενός χώρου στάθμευσης.
Παρότι δε είχαν καταβάλει στο Δήμο το καθορισμένο ποσό για
την εξαγορά, οι άδειες έληξαν τρία χρόνια μετά την έκδοσή τους,
χωρίς οι παραπονούμενοι να προβούν στην ανάπτυξη που
εξουσιοδοτήθηκε με αυτές. Για το λόγο αυτό, οι παραπονούμενοι
ζήτησαν από το Δήμο να τους επιστρέψει το καταβληθέν ποσό
για την εξαγορά, αλλά ο Δήμος αρνήθηκε.
Με τη λήξη των πιο πάνω αδειών, είναι «αναντίλεκτο πως έπαυσε
και η υποχρέωσή τους για εξαγορά του χώρου στάθμευσης που
προοριζόταν αποκλειστικά για την ανάπτυξη, και η οποία
αποτελούσε όρο της άδειας που είχε ήδη λήξει». Συνακόλουθα,
«το αίτημα τους στο Δήμο να τους επιστραφεί το ποσό … που
κατέβαλαν, ήταν το αποτέλεσμα της λήξης της άδειας που τους
χορηγήθηκε χωρίς να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ανάπτυξη
και, ως εκ τούτου, ο Δήμος θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει
θετικά».
Η δε απόφαση του Δήμου «να μην επιστρέψει στους
παραπονούμενους το ποσό που κατέβαλαν για την εξαγορά του
χώρου στάθμευσης δεν βρίσκει έρεισμα … σε οποιαδήποτε
νομοθετική διάταξη».
Ταυτόχρονα, η επιμονή του Δήμου για κατακράτηση του ποσού
που κατέβαλαν οι παραπονούμενοι, επειδή «δεν αντιστοιχεί σε
οποιαδήποτε αιτία η οποία να συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ,
ανασύρει ζήτημα
πλουτισμού που δεν
δικαιολογείται.
Συγκεκριμένα, «προκύπτει ζήτημα αδικαιολόγητου πλουτισμού
όπως έχει διαμορφωθεί και μέσα από τη Νομολογία [βλ. σχετικά
43
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Θεοχαρίδης Νάκης και άλλοι ν. Ιωάννη Ιωάννου και άλλων,
(2012) 1 Α.Α.Δ. 1311], σύμφωνα με την οποία ο αδικαιολόγητος
πλουτισμός υπάρχει όταν συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις: (α)
πρόσωπο θα πρέπει να έχει εμπλουτίσει από την απόκτηση ενός
οφέλους, (β) το όφελος θα πρέπει να αποκτήθηκε σε βάρος
άλλου προσώπου και τέλος (γ) θα πρέπει να είναι άδικο να
επιτραπεί στο τρίτο πρόσωπο να κρατήσει το όφελος.
Συνηθέστερες δε, περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού
αποτελούν οι παροχές για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε».
Ενόψει των ανωτέρω, η Επίτροπος στην Έκθεσή της επεσήμανε
πως «ο Δήμος δεν θα πρέπει να συνεχίσει να κατακρατεί το
χρηματικό ποσό των παραπονούμενων, ελλείψει της αιτίας για το
οποίο αυτό παραδόθηκε» και εισηγήθηκε στο Δήμο «να
επιστραφεί στους παραπονούμενους το ποσό που κατέβαλαν για
την εξαγορά του χώρου στάθμευσης, το συντομότερο δυνατό
καθότι μετά την άπρακτη λήξη της άδειας για ανάπτυξη σε
υφιστάμενη οικοδομή, η κράτηση του ποσού δεν ανταποκρίνεται
σε οποιαδήποτε δικαιολογημένη αιτία».
4. Πρόκληση οχληρίας εντός κατοικημένων περιοχών
Ένα εκ των συνηθέστερων αντικειμένων των παραπόνων που
υποβάλλονται στην Επίτροπο και αφορούν στις Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, είναι η μη λήψη εκ μέρους τους των αναγκαίων
μέτρων για περιστολή οχληρίας που επηρεάζει τις ανέσεις και
υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων εντός των
διοικητικών τους ορίων.
Συγκεκριμένα, παρότι, σε αρκετές περιπτώσεις το πρόβλημα και
η πηγή όχλησης είναι εκ των προτέρων γνωστά στην οικεία
Τοπική Αρχή, αυτή, είτε παραλείπει, είτε είναι απρόθυμη να
ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχει η Νομοθεσία για την άρση
της, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα μέτρα που λαμβάνει είναι μη
αποτελεσματικά ή αποσπασματικά.
Οι κύριες πηγές όχλησης που επηρεάζουν διαχρονικά τους
κατοίκους εντός των διοικητικών τους ορίων είναι:
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Διατήρηση παράνομων επαγγελματικών υποστατικών ή/και
παράνομη χρήση τεμαχίων ως επαγγελματικών χώρων.44



Διατήρηση και εκτροφή ζώων και πτηνών στις αυλές
κατοικιών.45



Διατήρηση σκύλων εντός κατοικημένων περιοχών.46



Καπνός και έντονες οσμές από τα φουγάρα χώρων
εστίασης.47



Συναθροίσεις ατόμων σε δημόσιους χώρους κατά τις
βραδινές ώρες.48



Υψηλή ένταση μουσικής που μεταδίδεται σε κέντρα
αναψυχής, καθώς και φωνασκίες και οχλαγωγία από τους
θαμώνες τους.49

5. Το έθιμο της λαμπρατζιάς50
Επειδή τα παράπονα που υποβάλλονται στο Γραφείο μας για
πρόκληση οχληρίας χρήζουν, λόγω του άμεσου επηρεασμού των
ανέσεων των περίοικων, έγκαιρης αντιμετώπισης από τις
αρμόδιες Τοπικές Αρχές, στις πλείστες των περιπτώσεων, η
Επίτροπος παρεμβαίνει άμεσα προς αυτές και τους υποβάλλει
συγκεκριμένες εισηγήσεις για την αντιμετώπιση/καταστολή των
πηγών όχλησης.

Α/Π 520/2017 και Α/Π 197/2018
Α/Π 550/2017
46
Α/Π 182/2017, ΑΠ 631/2018, Α/Π 237/2018, Α/Π 698/2017, Α/Π
1047/2017, Α/Π 1876/2017
47
Α/Π 449/2017, A/Π 498/2017 και Α/Π 501/2017
48
Α/Π 1374/2017
49
Α/Π 505/2018
50
Α/Π 526/2017 και Α/Π 99/2018
44
45
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Οι εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές αν και συνήθως ανταποκρίνονται
και υλοποιούν τις εισηγήσεις της Επιτρόπου με επακόλουθο την
περιστολή της οχληρίας, εντούτοις παρατηρούνται και
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Τοπικές αρχές καθυστερούν ή/και
διστάζουν να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Σημειώνονται σχετικά οι περιπτώσεις που αφορούν στη
διατήρηση ή εκτροφή σκύλων σε υποστατικά, παράνομα ή μη,
πλησίον κατοικιών, σε σχέση με τις οποίες, μετά την παρέμβαση
της Επιτρόπου, οι εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές επιλήφθηκαν του
θέματος και προέβηκαν στη λήψη των νενομισμένων μέτρων για
την άρση της προκληθείσας οχληρίας, ενώ σε άλλη περίπτωση
εμπλεκόμενος Δήμος έλαβε δικαστικά μέτρα εναντίον του
κατόχου των σκύλων που προκαλούσαν οχληρία σε σχέση με τη
διατήρησή τους σε παράνομα υποστατικά.
Σε άλλη δε περίπτωση, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
καταχώρησε αγωγή εναντίον της ιδιοκτήτριας εταιρείας
εργοστασίου εντός κατοικημένης περιοχής, αναφορικά με τη
λειτουργία εγκατάστασης χωρίς να έχει εξασφαλίσει άδεια
βιομηχανικών εκπομπών.
6. Παράνομη αλλαγή χρήσης υποστατικών51
Παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μας αφορούσε σε
αυθαίρετη αλλαγή της χρήσης βιομηχανικής οικοδομής σε
πλυντήριο αυτοκινήτων και σχολή πολεμικών τεχνών. Για το
συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμος Λατσιών είχε ήδη καλέσει τους
ιδιοκτήτες/ενοικιαστές να τερματίσουν τις αυθαίρετες χρήσεις της
οικοδομής.
Ενόψει των πιο πάνω, καθώς και των προνοιών της οικείας
Νομοθεσίας, υποβλήθηκε εισήγηση στο Δήμο να φροντίσει για
την άμεση λήψη των προβλεπόμενων μέτρων στην περίπτωση
που οι ιδιοκτήτες/ενοικιαστές της οικοδομής δεν συμμορφωθούν

51

Α/Π 1661/2017
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με το περιεχόμενο των ειδοποιήσεων που τους είχε ήδη
αποστείλει.
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Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
Α. Γενικές Παρατηρήσεις
Ι. Θέματα Οικονομικής Φύσης
Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, τα μέλη του προσωπικού του
εν λόγω Τομέα χειρίστηκαν παράπονα οικονομικής φύσης, τα
οποία στρέφονταν εναντίον είτε της Κεντρικής Διοίκησης
(Υπουργείων, Τμημάτων, Υπηρεσιών), είτε Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), συμπεριλαμβανομένων των Αρχών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινοτικά Συμβούλια), των
Συμβουλίων
Αποχετεύσεων
και
των
Συμβουλίων
Υδατοπρομήθειας που αφορούσαν:
i. στην απόρριψη ή καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτήσεων
για παροχή συντάξεων, βοηθημάτων, χορηγιών και
επιδομάτων, το ύψος των παροχών αυτών, καθώς και το
ύψος των εισφορών που καταβάλλονται στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους ασφαλισμένους,
ii. στην επιβολή φόρων, τελών, πρόσθετων επιβαρύνσεων και
το ύψος αυτών,
iii. στις περιπτώσεις προσώπων ή οικογενειών που, λόγω
σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, παρέλειπαν να
εξοφλήσουν οφειλές προς ΝΠΔΔ, με αποτέλεσμα τα
τελευταία να διακόψουν ή να ειδοποιήσουν πως θα
διακόψουν παροχές που αφορούν την κάλυψη βασικών
αναγκών,
iv. σε άλλες περιπτώσεις,
Πιο κάτω, γίνεται συνοπτική αναφορά στις
παραπόνων που έτυχαν χειρισμού/διερεύνησης:
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κατηγορίες

(i) Απόρριψη ή καθυστέρηση διεκπεραίωσης αιτήσεων
για παροχή συντάξεων, βοηθημάτων, χορηγιών και
επιδομάτων, καθώς και το ύψος αυτών
1.

Απόρριψη αιτήσεων

Αριθμός παραπόνων της κατηγορίας αυτής στρεφόταν εναντίον:
i. των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε σχέση με το
χειρισμό αιτήσεων για διάφορες παροχές, π.χ. επιδόματα
ανεργίας, ασθενείας, σωματικής βλάβης και αναπηρίας) και
συντάξεων γήρατος (θεσμοθετημένη σύνταξη), αναπηρίας
και ανικανότητας,
ii. της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, όσον
αφορά το χειρισμό αιτήσεων για παροχή επιδομάτων
τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας και επιδόματος σε
συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα,
iii. της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού, σε σχέση με το χειρισμό αιτήσεων
για παροχή φοιτητικής χορηγίας και φοιτητικών
επιδομάτων.
Από την εξέταση των παραπόνων που αφορούσαν αποφάσεις
απόρριψης αιτήσεων προέκυψε ότι οι παραπονούμενοι
προσέφυγαν στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, για τους εξής,
κυρίως, λόγους:
α.

Θεωρούσαν ότι οι (απορριπτικές) αποφάσεις που
λήφθηκαν επί των αιτήσεών τους, είχαν βασιστεί σε
άδικους κανόνες δικαίου,

β.

Έκριναν ότι η αιτιολογία που προβαλλόταν δεν ήταν
πειστική.

Όσον αφορά στις πρώτες περιπτώσεις, επεξηγήθηκε στους
παραπονούμενους ότι:
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α.

η αρχή της νομιμότητας επιτάσσει όπως οι
δραστηριότητες
των
διοικητικών
αρχών
προσδιορίζονται και περιορίζονται από τους
εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου,

β.

οι διοικητικές αρχές οφείλουν πάντοτε να
ενεργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές
πρόνοιες, και

γ.

δεν υπήρχε δυνατότητα παρέμβασης του
Επιτρόπου στα θέματα τα οποία ήγειραν, για το
λόγο ότι ο Επίτροπος, δεν ασκεί έλεγχο επί των
νομοθετικών προνοιών.

Αναφορικά, με τις τελευταίες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε πως,
παρά το γεγονός ότι οι απορριπτικές αποφάσεις είχαν, νομοθετικό
έρεισμα, για το οποίο γινόταν αναφορά στις εν λόγω επιστολές,
δεν αιτιολογούνταν κατά τρόπο πειστικό και κατανοητό για τους
παραπονούμενους, οι οποίοι, στις πλείστες περιπτώσεις, έχοντας
άγνοια για τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αντιμετώπιζαν τις
αποφάσεις αυτές με σκεπτικισμό ή 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 συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα κάθε περίπτωσης, που
δεν άφηναν περιθώρια διαφορετικού χειρισμού της. Εξάλλου,
όπως σημειωνόταν, η αρχή της επαρκούς και δέουσας
αιτιολόγησης των διοικητικών πράξεων απορρέει από τις
προβλέψεις των περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου
Νόμων του 1999 έως 2014. Η αιτιολόγηση των διοικητικών
αποφάσεων, όπως τονίστηκε, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την
οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού απέναντι στη Δημόσια
Διοίκηση. Αυτή τη θέση, κατ’ επανάληψη, προέβαλαν και οι
Λειτουργοί του Τομέα, σε επαφές τους με μέλη του προσωπικού
διοικητικών αρχών, στα πλαίσια διερεύνησης παραπόνων.
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2.

Καθυστερήσεις

Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ή πιθανολογήθηκε
καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτήσεων ή ενστάσεων, 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 για επίτευξη αποτελεσμάτων (σε
περίπτωση συνεννόησης), κρίθηκε ως το προσφορότερο μέσο
εμπλοκής του Γραφείου στις περιπτώσεις καθυστερήσεων. Η
ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης των αιτήσεων αποκτά ιδιαίτερη
σημασία στις περιπτώσεις αιτητών παροχών, συντάξεων,
επιδομάτων ή χορηγιών που εμπίπτουν στις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού, οι οποίες διερευνώνται, κατά κανόνα, κατά
προτεραιότητα.
Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, ένα σημαντικό ποσοστό
παραπόνων με αυτό το αντικείμενο αφορούσαν το επίδομα
ανεργίας που καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Και τούτο, παρά τη μείωση που έχει σταδιακά
επέλθει στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων σε σύγκριση
με εκείνο των αμέσως προηγούμενων ετών. Γενικά, ο χρόνος
διεκπεραίωσης των αιτήσεων επηρεάζεται καθοριστικά από τον
αριθμό των αιτήσεων που καλούνται ταυτόχρονα να
εξετάσουν/διαχειριστούν οι εν λόγω Υπηρεσίες.
Πάγια θέση το Γραφείου είναι ότι οι αιτήσεις πρέπει να
διερευνώνται “το συντομότερο δυνατόν” για το πρόσθετο λόγο
ότι τα επιδόματα (ανεργίας, μητρότητας, ασθενείας κ.ά.)
καταβάλλονται για να καλύψουν τις ανάγκες των ασφαλισμένων
κατά το χρόνο που αυτοί έχουν στερηθεί του συνήθους
εισοδήματός τους από την εργασία (π.χ. λόγω απόλυσης,
τοκετού ή ασθένειας). Η καθυστερημένη καταβολή τους - συχνά
όταν αυτοί δεν είναι πλέον άνεργοι ή ασθενείς - δεν εξυπηρετεί
τον ίδιο το σκοπό του επιδόματος.
Η πρακτική των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πάντως, να
εκδίδουν, σε εβδομαδιαία βάση, ανακοίνωση, στην οποία
παρέχουν πληροφορίες για τις αιτήσεις που εξετάζονται τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (κατά είδος παροχής και
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ημερομηνία υποβολής) αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής,
που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από άλλες διοικητικές αρχές
(που εξετάζουν αιτήσεις), για σκοπούς εφησυχασμού τόσο της
αγωνίας των αιτητών, όσο και της ανάγκης τους 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.
Η δράση του Γραφείου ενεργώντας στα πλαίσια διαμεσολάβησης,
δεν περιορίστηκε μόνο στις περιπτώσεις παραπόνων που
αφορούσαν καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτήσεων, αλλά
εφαρμόστηκε και στις περιπτώσεις παραπόνων που αφορούσαν
καθυστέρηση ή/και παράλειψη αποστολής απάντησης σε
επιστολές, αποδείχθηκε, δε, ιδιαίτερα αποτελεσματική.
3.

Ύψος παροχών

Αριθμός
υποθέσεων
αφορούσε
το
ύψος
παροχών.
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.
Έκαστος παραπονούμενος έτυχε λεπτομερούς
πληροφόρησης για το αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργήθηκε
στα πλαίσια εξέτασης του παραπόνου του. Οι παραπονούμενοι
πληροφορήθηκαν, επίσης, ότι από τη στιγμή που δε
διαπιστωνόταν οποιαδήποτε παράνομη διοικητική δράση, δεν
υπήρχαν περιθώρια παρέμβασης του Επιτρόπου για αύξηση του
ύψους των καταβαλλόμενων σε αυτούς παροχών.
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4.

Ύψος Εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Ορισμένα παράπονα αφορούσαν στο ύψος εισφορών αυτοτελώς
εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα,
οι παραπονούμενοι υποστήριξαν ότι τα κατώτατα ποσά των
ασφαλιστέων αποδοχών τους (τεκμαρτά εισοδήματα), βάσει των
οποίων υπολογίστηκε/καθορίστηκε το ύψος των εισφορών τους,
ήταν υψηλότερα των πραγματικών εισοδημάτων τους, με
αποτέλεσμα να καταβάλλουν υψηλότερες εισφορές από όσες
όφειλαν να καταβάλλουν. 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.
Έκαστος
παραπονούμενος έτυχε πληροφόρησης:
 για το αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργήθηκε για την
περίπτωση του παραπόνου του,
 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 και,
 ότι, στην περίπτωση που αυτό/αυτή ικανοποιήσει το
Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων πως 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.
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(ii) Επιβολή φόρων, τελών, πρόσθετων επιβαρύνσεων και
το ύψος αυτών
Σε αριθμό υποθέσεων οι παραπονούμενοι προσέφυγαν στο
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως διαμαρτυρόμενοι για το ύψος και
τον τρόπο υπολογισμού τελών και φόρων που τους επιβλήθηκαν
από την Κεντρική Διοίκηση, από ΝΠΔΔ και από αρχές τοπικής
διοίκησης. Σε ορισμένες από αυτές εκφράσθηκε διαμαρτυρία για
την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων, λόγω καθυστερημένης
εξόφλησης τελών.
Σε όλες τις περιπτώσεις παρασχέθηκαν στους παραπονούμενους
οι αναγκαίες εξηγήσεις, με αναφορά στις σχετικές νομοθετικές
πρόνοιες και στα ουσιώδη στοιχεία και δεδομένα κάθε
περίπτωσης και απαντήθηκαν ερωτήσεις που αυτοί υπέβαλαν
σχετικά.
(iii) Περιπτώσεις προσώπων που, λόγω σοβαρών
οικονομικών προβλημάτων, παρέλειπαν να
αποπληρώσουν οφειλές προς ΝΠΔΔ
Η σοβαρή υποβάθμιση των οικονομικών δυνατοτήτων μεγάλου
μέρους του πληθυσμού ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης
των τελευταίων ετών.
Ορισμένα από τα παράπονα που διερευνήθηκαν, υποβλήθηκαν
από πρόσωπα που απώλεσαν τις εργασίες τους, εξάντλησαν το
δικαίωμά τους σε λήψη ανεργιακού επιδόματος, δεν είχαν
οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα και, ενώ περίμεναν την απάντηση
της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας για τις αιτήσεις
που αυτά υπέβαλαν για λήψη Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος, έλαβαν ειδοποιήσεις από ΝΠΔΔ, όπως η Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και οι
Τοπικές Αρχές, για διακοπή της παροχής ηλεκτρισμού ή/και
νερού, αναλόγως της περίπτωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
παροχή είχε ήδη διακοπεί.
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Τα παράπονα αυτά έτυχαν χειρισμού κατά προτεραιότητα, αφού
αφορούσαν την κάλυψη βασικών αναγκών.
Μετά από
διαμεσολάβηση του προσωπικού του Τομέα προς αρμόδιους
λειτουργούς των εν λόγω ΝΠΔΔ, στα πλαίσια των οποίων οι
τελευταίοι έτυχαν πληροφόρησης για τις συνθήκες υπό τις οποίες
οι παραπονούμενοι (/πελάτες των ΝΠΔΔ) διαβιούσαν και τις
οικονομικές δυσκολίες που οι ίδιοι αντιμετώπιζαν, συμφώνησαν
όπως διευθετηθεί διακανονισμός σταδιακής αποπληρωμής
οφειλών, προσαρμοσμένος, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στις
οικονομικές δυνατότητες των παραπονούμενων.
(iv) Άλλες περιπτώσεις
1.

Απόρριψη αιτημάτων συζύγων χηρών
αφυπηρετησάντων κρατικών υπαλλήλων και
ληπτών επαγγελματικών συντάξεων, για χορήγηση
σύνταξης χηρείας, με την αιτιολογία ότι ο γάμος είχε
τελεστεί μετά από την αφυπηρέτηση του θανόντος
από την Κρατική Υπηρεσία

Το Γραφείο έλαβε μικρό αριθμό παραπόνων με το πιο πάνω
αντικείμενο. Από την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η απόρριψη
έβρισκε έρεισμα στην οικεία νομοθεσία. Εντούτοις, όταν η
Επίτροπος πληροφορήθηκε ότι προτάσεις νόμου, που
αποσκοπούσαν στην τροποποίηση των επίμαχων διατάξεων,
αποτελούσαν αντικείμενο συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
υπέβαλε αυτοβούλως στην Επιτροπή υπόμνημα, με τις εξής
παρατηρήσεις/εισηγήσεις:
α.

από την όποια τροποποίηση θα πρέπει να καλύπτονται όχι
μόνο πρόσωπα που θα έχουν καταστεί χήρες/χήροι μετά
από τη θέση σε ισχύ της τροποποίησης, αλλά να
καλύπτονται και υφιστάμενες περιπτώσεις τέτοιων
προσώπων αν όχι από τη στιγμή που κατέστη χήρος ή
χήρα, τουλάχιστον από την ημερομηνία τροποποίησης και
μετά.
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β.

να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά κάθε
υπόθεσης για να μην αποκλείονται γεγονότα που
συνηγορούν και καθιστούν αναντίλεκτα, ότι η σχέση και ο
γάμος δεν ήταν ευκαιριακός, αλλά συνέχεια μιας
πραγματικής οικογενειακής ζωής, όπως η ύπαρξη τέκνων
του ζευγαριού.

γ.

επειδή σκοπός του Νόμου δεν ήταν να αποκλείσει
οικογένειες, αλλά να αναχαιτίσει γάμους ηλικιωμένων που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες από του να τύχουν
οικονομικής
εκμετάλλευσης,
η
τροποποίησή
του
θεωρήθηκε αναγκαία για τη διασφάλιση της οικογενειακής
ζωής, όπως ήταν η περίπτωση παραπονούμενης, η οποία
συζούσε για 33 χρόνια πριν την τέλεση του γάμου με τον
αποβιώσαντα σύντροφό της, έχοντας αποκτήσει μαζί του
και δύο παιδιά. Αναντίλεκτα, ένας τέτοιος γάμος δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως “ευκαιριακός” και εκπίπτει από τον
σκοπό προστασίας του υφιστάμενου νόμου.

δ.

σύμφωνα, δε, με την νομολογία του ΕΔΑΔ, ένα όφελος
πρόνοιας όπως η σύνταξη χηρείας δύναται να αποτελεί
ιδιοκτησία για τους σκοπούς του Πρωτοκόλλου Αρ.1 της
ΕΣΔΑ, ακόμη και αν το σχέδιο δεν βασιζόταν σε
συνεισφορές. Πόσο μάλλον στην περίπτωση που το σχέδιο
σύνταξης χηρείας βασιζόταν σε εισφορές του ίδιου του
αποβιώσαντος. Ως εκ τούτου, η σύνταξη χηρείας συνιστά
περιουσιακό δικαίωμα και ως τέτοιο δεν δύναται να
αποξενωθεί από τον δικαιούχο που είναι η/ο σύζυγος
αποβιώσαντος.
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2.

Καθυστέρηση στην καταβολή μισθού για
υπερωριακή εργασία

Σε άλλη περίπτωση (Α/Π 1021/2018) που αφορούσε σημαντικές
καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή
εργασία, μετά από παρέμβαση προς την οικεία αρχή, υπήρξε
δέσμευση, από αυτήν, όπως, από τούδε και στο εξής,
καταβάλλεται η αποζημίωση «ανά μήνα», συμφώνως προς το
άρθρο 9 των περί Προστασίας των Μισθών Νόμων του 2007 και
2012.
3.

Εξασφάλιση στοιχείων από το εξωτερικό

Στην περίπτωση παραπόνου εναντίον των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφορικά με κατ’ ισχυρισμό άρνηση
ή/και παράλειψή τους να διαβιβάσουν συγκεκριμένο έντυπο στην
αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η εξέταση της αίτησης για παροχή συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων, υπήρξε διευθέτηση του ζητήματος αμέσως μετά
την παρέμβαση του Γραφείου.
4.

Παράπονα εναντίον Κυπριακών Επιχειρήσεων
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Αριθμός παραπόνων, κυρίως αλλοδαπών, στρεφόταν εναντίον
Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, τις
γνωστές ΚΕΠΕΥ.
Στα
πλαίσια
χειρισμού
των
παραπονούμενοι πληροφορήθηκαν
Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμους του
δυνατή η διερεύνηση παραπόνων
ιδιωτικού
δικαίου,
όπως
οι
Πληροφορήθηκαν, επίσης, δυνάμει

υποθέσεων
αυτών,
οι
ότι, με βάση τους περί
1991 έως 2014, δεν είναι
κατά νομικών προσώπων
συγκεκριμένες
ΚΕΠΕΥ.
της Κ.Δ.Π. 51/201552, η

Περί της Διαδικασίας Υποβολής και Εξέτασης Παραπόνων από τον
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Οδηγία του 2015, η οποία δημοσιεύθηκε στην
52
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οποία εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως,
δυνάμει του Νόμου 84(Ι)/201053, με τη συμπλήρωση
συγκεκριμένου εντύπου, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο δύναται
να υποβάλει παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο
εναντίον χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, που αφορά
διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή διαφορά ύψους μέχρι το ποσό των
€170.000,
νοουμένου
ότι
πληρούνται
σωρευτικά
οι
προϋποθέσεις, που προνοούνται στα άρθρα 9 και 10 του Νόμου
84(Ι)/2010.
5.

Παράπονα εναντίον χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων

Αριθμός παραπόνων υποβλήθηκε, επίσης, εναντίον Τραπεζών,
ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων. Οι περιπτώσεις αυτές έτυχαν όμοιου χειρισμού με
τις προηγούμενες: οι παραπονούμενοι έτυχαν πληροφόρησης για
την αναρμοδιότητα της Επιτρόπου να διερευνήσει τις υποθέσεις
τους, καθώς και για τη δυνατότητά τους να προσφύγουν στον
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

Επίσημη Εφημερίδα (Παράρτημα Τρίτο, Μέρος Ι, αρ. 4852) στις 13
Φεβρουαρίου 2015.
53
Περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως
Νόμου του 2010,
όπως
τροποποιήθηκε και ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο.
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Δ.ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. Γενικά Σχόλια και Ανασκόπηση έτους
Η Ιατρική είναι η επιστήμη που εξετάζει τον άνθρωπο και
ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή μεθόδων και
τεχνικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των
ασθενειών του, δηλ. την αποκατάσταση της υγείας του. Είναι,
συνεπώς, ο επαγγελματικός κλάδος με τους σοβαρότερους
κινδύνους, αφού το αντικείμενό του είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και
το διακύβευμά του είναι τα αγαθά της ίδιας της ζωής και της
σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας.
Ο χειρισμός των παραπόνων και των καταγγελιών των ασθενών
ή των συγγενών τους με αξιοπρέπεια, ευαισθησία και ευθυκρισία
συνιστά σημαντικό δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας μιας
σύγχρονης, δημοκρατικής χώρας. Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα
μεγάλη για μια χώρα που αρχίζει – μετά από δεκαετίες
συζητήσεων, μελετών και προετοιμασιών - να εφαρμόζει ένα
καθολικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (Γενικό Σύστημα Υγείας – ΓεΣΥ)
με έντονα στοιχεία ανθρωποκεντρισμού που είναι βασισμένο στις
θεμελιώδεις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης, της κοινωνικής
αλληλεγγύης και της ισόρροπης προστασίας έναντι των κινδύνων
που απειλούν την υγεία των δικαιούχων. Σύμφωνα με τις
εξαγγελίες των αρμοδίων, «…στόχος του Γε.Σ.Υ. είναι ο
σχεδιασμός και παροχή ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου
συστήματος υγείας, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του
πολίτη, αντανακλώντας στις σύγχρονες αντιλήψεις και
πραγματικότητες».
Με την εγκαθίδρυση του ΓεΣΥ, η Κύπρος έχει αρχίσει την
υλοποίηση της σημαντικότερης, ίσως, μεταρρύθμισης στον τομέα
της Υγείας. Ουδείς αναμένει ότι η εφαρμογή του θα είναι εύκολη
ή ότι οι συσσωρευμένες από πολύ καιρό παθογένειες στον τομέα
αυτό θα επιλυθούν από τη μία ημέρα στην άλλη. Η αντιμετώπισή
τους, όμως, με υπομονή, ευαισθησία και μεθοδικότητα, η επίλυση
των αιτημάτων και των χρόνιων προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση
των παραπόνων/καταγγελιών τους θα συμβάλει στη βελτίωση
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των διαδικασιών και στη διασφάλιση υψηλού
υπηρεσιών υγείας από τους παρόχους τους.

επιπέδου

Δυστυχώς, όμως, για άλλη μια χρονιά, ο απολογισμός του υπό
αξιολόγηση έτους δεν διαφέρει κατά πολύ από εκείνο των
προηγούμενων ετών και η συνολική εικόνα για την κατάσταση
που επικρατεί στα δημόσια νοσηλευτήρια δεν είναι κολακευτική.
Τα θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενα διερεύνησης και που
αφορούσαν το Υπουργείο Υγείας, είναι τα ίδια ή παρόμοια με
εκείνα των προηγούμενων ετών, ήτοι:
 Μεγάλες 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
 Απουσία πρωτοκόλλων
 Απώλειες ιατρικών φακέλων των ασθενών
 Οργανωτική και στελεχιακή ανεπάρκεια και ασυνεννοησία
μεταξύ των τμημάτων/υπηρεσιών
Όλα τα πιο πάνω συνθέτουν μια κατάσταση, η οποία συχνά
οδηγεί στη παραβίαση της νομοθεσίας που κατοχυρώνει τα
δικαιώματα των ασθενών και θέτει υπό αμφισβήτηση το κρατικό
σύστημα παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ήταν, για ακόμη μια χρόνια,
δύσκολη αφού σε πολλές περιπτώσεις η ανταπόκριση, στα
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θέματα που τέθηκαν ενώπιόν του για σχολιασμό ή για παράθεση
γεγονότων και απόψεων, ήταν αργή και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, ετεροχρονισμένη.
1.

Κάλυψη Εξόδων Θεραπείας στον Ιδιωτικό Τομέα ή
στο Εξωτερικό

Συχνή αιτία καταφυγής στο Γραφείο μας αποτελεί η απόρριψη
και/ή μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των
αιτημάτων ασθενών προς το Υπουργείο Υγείας, για κάλυψη
εξόδων με βάση το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για
Υπηρεσίες Υγείας που δεν Προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα. Το
Σχέδιο καλύπτει αιτήματα ασθενών για παροχή υπηρεσιών υγείας
στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο και/ή μετάβαση τους σε ιατρικά
κέντρα στο εξωτερικό για διάγνωση ή θεραπεία. Το Σχέδιο
αφορά αιτήματα τόσο για την εκ των προτέρων εξασφάλιση
έγκρισης 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 μεν
μειωμένος, εντούτοις ο προβληματισμός, ο οποίος είχε
διατυπωθεί και στο παρελθόν από το Γραφείο μου, είναι ότι το
Υπουργείο αξιολογεί και ανάλογα εγκρίνει ή απορρίπτει τα
αιτήματα που τίθενται ενώπιον του, στη βάση μιας
«φωτογραφικού τύπου» απεικόνισης ενός περιστατικού, χωρίς
να εξετάζει τις ιδιαίτερες συνθήκες του αιτητή, το ιστορικό της
κάθε περίπτωσης και τα γεγονότα/περιστατικά που είχαν
προηγηθεί. Αυτή η προσέγγιση εμπεριέχει τον κίνδυνο λήψης
λανθασμένων ή/και άδικων αποφάσεων αφού ουσιαστικά
δεδομένα μιας υπόθεσης δεν λαμβάνονται υπόψη.
Στην υπόθεση Α/Π 790/2016, το Υπουργείο Υγείας απέρριψε
αίτημα ασθενούς για την εκ των υστέρων κάλυψη των εξόδων
θεραπείας στην οποία αυτή υποβλήθηκε στο ιδιωτικό τομέα. Η
ασθενής υπέστη επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε με
ασθενοφόρο
στο
Τμήμα
Ατυχημάτων
και
Επειγόντων
Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου ο επί
καθήκοντι ιατρός της συνέστησε να επισκεφθεί Νευρολόγο.
Όταν η ασθενής αποτάθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του ίδιου
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Νοσοκομείου για καθορισμό ραντεβού για εξέταση, αυτό της
δόθηκε σε ημερομηνία απώτερη των οκτώ μηνών από την
ημερομηνία του αιτήματος. Έχοντας το δεδομένο αυτό υπόψη
της, η ασθενής αποτάθηκε σε Νευρολόγο ιδιωτικού νοσηλευτικού
ιδρύματος στη Λευκωσία, ο οποίος την υπέβαλε, την ίδια ημέρα,
σε διαγνωστική και απεικονιστική εξέταση. Η εξέταση αυτή
κατέδειξε την ύπαρξη μεγάλου όγκου στον εγκέφαλο και
συνεστήθη η υποβολή της ασθενούς σε χειρουργική επέμβαση.
Η ασθενής υποβλήθηκε στην επέμβαση στην εν λόγω ιδιωτική
κλινική και, ούσα δικαιούχος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, αιτήθηκε την εκ των υστέρων κάλυψη των εξόδων
της από το Υπουργείο Υγείας.
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι το Υπουργείο
Υγείας, είχε απορρίψει το αίτημα της παραπονούμενης ασθενούς
για κάλυψη των εξόδων επέμβασης και θεραπείας της στον
ιδιωτικό τομέα διότι η επέμβαση αυτή μπορούσε να είχε
πραγματοποιηθεί και στον δημόσιο τομέα και διότι κρίθηκε ότι το
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημέρα διάγνωσης
μέχρι την ημέρα υποβολής της σε αυτή (περίπου δύο εβδομάδες),
ήταν αρκετά μεγάλο και της παρείχε την ευκαιρία να αποταθεί
(εκ νέου) στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για αξιολόγηση. Η
Έκθεση του Γραφείου, περιείχε εισήγηση όπως το Υπουργείο
καλύψει, τουλάχιστον, τα έξοδα που είχε επωμιστεί η ασθενής
για τη διάγνωση του προβλήματος στην ιδιωτική κλινική. Και
τούτο διότι το χρονικό διάστημα των οκτώ και πλέον μηνών που
η ασθενής θα έπρεπε να περιμένει για να εξεταστεί από
Νευρολόγο στα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας κρίθηκε ότι ήταν υπερβολικά μεγάλο. Πέραν τούτου,
υπό τις περιστάσεις, η τόσο μεγάλη αναμονή ενδεχομένως να
καθίστατο και επικίνδυνη για την υγεία της. Στην εν λόγω
Έκθεση σημειώθηκαν, χαρακτηριστικά, τα ακόλουθα:
« … Το ποσό των €….. δεν αφορά έξοδα θεραπείας της ασθενούς
αλλά έξοδα που αυτή επωμίστηκε για τη διάγνωση του
προβλήματός της καθότι το Νευρολογικό Τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου, της είχε ορίσει ημερομηνία διαγνωστικής εξέτασης
ύστερα από οκτώ, περίπου, μήνες. Το διάστημα αυτό δεν ήταν
εύλογο υπό τις περιστάσεις. …»
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Παρά τις υποδείξεις μου αυτές, το Υπουργείο Υγείας, δεν
συμμορφώθηκε με την εισήγησή μου.
Στην υπόθεση Α/Π 1054/2017, ύστερα από ενέργειες του
Γραφείου μου, αίτημα που υπέβαλε ασθενής για την εκ των
υστέρων κάλυψη των εξόδων θεραπείας του στον ιδιωτικό τομέα,
με βάση το Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες
Υγείας που δεν Προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα ικανοποιήθηκε
και εγκρίθηκε η καταβολή του σχετικού ποσού.
2.

Παροχή Φαρμάκων

Ζωτικής σημασίας και αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών υγείας
που το Κράτος παρέχει στους πολίτες, είναι η διάθεση
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 υποβάλει αίτηση στην
Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων του Υπουργείου Υγείας, για
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 1091/2017, ασθενής, ο οποίος
αντιμετωπίζει αμυλωείδωση προσέφυγε στο Γραφείο εναντίον
του Υπουργείου Υγείας για καθυστέρηση στην εξέταση του
αιτήματος του για παροχή του φαρμακευτικού σκευάσματος
Tafamidis. Tο αποτέλεσμα της παρέμβασης του Γραφείου ήταν
θετικό αφού το αίτημα για παροχή του εν λόγω φαρμακευτικού
σκευάσματος ικανοποιήθηκε, μετά από αναθεώρηση του
πρωτοκόλλου χορήγησης του εν λόγω φαρμάκου, κατά τρόπο
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ώστε και ασθενείς που δεν βρίσκονται στο κατάλογο αναμονής
για μεταμόσχευση ήπατος να δύνανται να καταστούν δικαιούχοι.
3.

Πολύμηνη καθυστέρηση στην ετοιμασία Ιατρικών
Εκθέσεων

Διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο πάρα την όποια βελτίωση
σημειώθηκε, εξακολουθεί να απασχολεί το Γραφείο σε τακτική
βάση. Ειδικότερα, η καθυστέρηση που παρατηρείτο τα τελευταία
χρόνια στην ετοιμασία του Ιατρικών Πιστοποιητικών/Εκθέσεων
οφειλόταν στην απόφαση των Ιατρικών Λειτουργών να μην
ετοιμάζουν τα σχετικά έγγραφα, ως μέτρο αντίδρασης για την
αποκοπή των συμβουλευτικών δικαιωμάτων που ελάμβαναν.
Ωστόσο, μετά από εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και της
Διεύθυνσης του Νοσοκομείου, οι Ιατρικοί Λειτουργοί άρχισαν να
ετοιμάζουν
τα
Ιατρικά
Πιστοποιητικά,
αφού
έλαβαν
διαβεβαιώσεις ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα επανεξετάσει το
αίτημά τους.
Στις υποθέσεις Α/Π 893/2015 και Α/Π 1716/2017, μετά από
παρεμβάσεις του Γραφείου, ετοιμάστηκαν και δόθηκαν στους
ασθενείς οι Ιατρικές Εκθέσεις, ώστε αυτοί να τις παρουσιάσουν
ως τεκμήρια στο πλαίσιο δικαστικών αγωγών που εκκρεμούσαν
ενώπιον Δικαστηρίου και/ή για μελλοντικές αγωγές που είχαν
πρόθεση να καταχωρήσουν.
4.

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 Νόμου, υπό τον τίτλο Αξιοπρεπής
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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».
Συναφώς στο άρθρο 7(1), υπό τον τίτλο Απαγόρευση
δυσμενούς διάκρισης, επισημαίνεται, ότι «Η φροντίδα υγείας
προσφέρεται σε όλους ισότιμα χωρίς δυσμενή διάκριση».
Σύμφωνα, δε, με τις ερμηνευτικές διατάξεις του άρθρου 2 του
Νόμου: «δυσμενής διάκριση» σημαίνει παράβαση της αρχής
της ίσης μεταχείρισης στη βάση, μεταξύ άλλων, του φύλου, του
γενετήσιου προσανατολισμού, της θρησκείας, της φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, του χρώματος, των φιλοσοφικών,
πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, της ηλικίας, της
κατάστασης της υγείας, των ειδικών αναγκών και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.
Στην υπόθεση Α/Π 1293/2018, η Πρόεδρος του Σωματείου
Υποστήριξης Διεμφυλικών Ελλάδας, προσέφυγε στο Γραφείο μας
εκ μέρους μέλους του Σωματείου, για την ανάρμοστη
συμπεριφορά και μεταχείριση, που αυτό έτυχε, από Νοσηλευτή
κατά την επίσκεψη του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Η
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε το
Γραφείο ότι διεξήχθη σχετική ενδοτμηματική έρευνα για το
περιστατικό, από την οποία προέκυψε ότι, πράγματι, ο
συγκεκριμένος νοσηλευτής είχε επιδείξει ανάρμοστη και
αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, αλλά αναγνώρισε το σφάλμα
του και εξέφρασε τις απολογίες του. Στο θύμα της εν λόγω
συμπεριφοράς, απέστειλε σχετική απολογητική επιστολή ο
Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, στην οποία εξέφρασε τη
λύπη του για το συγκεκριμένο περιστατικό και ανέφερε ότι έγιναν
αυστηρές συστάσεις στον εν λόγω νοσηλευτικό λειτουργό άλλα
και σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του Παλαιού Νοσοκομείου
Λάρνακας «ως προς τη τήρηση του κώδικα σωστής
συμπεριφοράς και επικοινωνίας μεταξύ ασθενών/συνοδών και
νοσηλευτικού προσωπικού, όπως επίσης και σύσταση για τη
συμμόρφωση τους με τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας
που διέπει το επάγγελμα τους».
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5.

Υπέρμετρη Καθυστέρηση/Παράλειψη Υπουργείου
Υγείας να απαντήσει

Το πρόβλημα της υπέρμετρης καθυστέρησης / παράλειψης του
Υπουργείου Υγείας να απαντήσει σε επιστολές του Γραφείου για
παροχή πληροφοριών είναι δυστυχώς διαχρονικό, μόνιμο και έχει
απασχολήσει επανειλημμένα το Τομέα Υγείας, αφού η στάση αυτή
εμποδίζει τις έρευνες και δεν επιτρέπει τον οποιοδήποτε
σχολιασμό και αξιολόγηση σε σχέση με την βασιμότητα ή όχι των
παραπόνων που έχουν υποβληθεί. Η στάση αυτή, η οποία στην
ουσία ισοδυναμεί με περιφρόνηση στο θεσμό του Επιτρόπου
Διοικήσεως και στους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας,
συνιστά παράλληλα και έλλειψη σεβασμού προς τα πρόσωπα που
προσφεύγουν σε αυτόν, για προστασία των δικαιωμάτων τους.
Οι επανειλημμένες επισημάνσεις του Γραφείου για το φαινόμενο
αυτό, δεν απέφεραν ουσιαστική βελτίωση, με αποτέλεσμα, σε
ορισμένες περιπτώσεις, η υπέρμετρη καθυστέρηση να καταστήσει
εκ των πραγμάτων άκυρη κάθε προσπάθεια αποκατάστασης της
αδικίας την οποία οι παραπονούμενοι είχαν τυχόν υποστεί.
Όπως δε τονίστηκε σχετικά με τις πιο πάνω υποθέσεις αλλά και
καταγράφηκε σε όλες τις μέχρι σήμερα Ετήσιες Εκθέσεις του
Γραφείου, η ελεγξιμότητα της διοίκησης, η υπαγωγή της,
δηλαδή, σε έλεγχο από ένα τρίτο ανεξάρτητο μηχανισμό,
αποτελεί γνώρισμα 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, παρεμπόδιση ή παρακώλυση του
έργου του Επιτρόπου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου,
συνιστά αδίκημα.
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Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α. Εισαγωγή
Στον τομέα αυτό εμπίπτουν παράπονα που αφορούν στην
προπενταετίας συσταθείσα Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας, σε σχέση με την παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος και παράπονα εναντίον των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας.
Στις 11 Ιουλίου 2014, τέθηκε σε ισχύ ο περί Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών
Παροχών Νόμος (Ν.109(I)/2014), με βάση τον οποίο η
επιδοματική πολιτική του κράτους, σε ότι αφορά στην κοινωνική
πρόνοια και ευημερία, ανατέθηκε στη νεοσυσταθείσα, περί το
έτος 2014 Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Όλα τα
υπόλοιπα ζητήματα Κοινωνικής Ευημερίας και Κοινωνικής
Πρόνοιας παρέμειναν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευημερίας.
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα («ΕΕΕ») αποσκοπεί στη
διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης (όπως αυτή έχει καθοριστεί
βάσει μελετών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων):


στους πολίτες της Δημοκρατίας,



στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,



σε πολίτες τρίτων χωρών με καθεστώς επί μακρόν
διαμένοντος,



πρόσωπα που έχουν προσφυγικό καθεστώς και σε
ορισμένα άλλα φυσικά πρόσωπα, που έχουν νόμιμη και
συνεχή διαμονή στη Δημοκρατία κατά την αμέσως
προηγούμενη περίοδο των πέντε ετών που προηγείται της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και πληρούν ορισμένες
προϋποθέσεις.
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Για να μπορέσει κάποιος να καταστεί δικαιούχος για παροχή ΕΕΕ,
θα πρέπει:


Το σύνολο της ακίνητης ιδιοκτησίας του ιδίου και της
οικογενειακής του μονάδας να μην υπερβαίνει συνολικά τις
€100.000 με βάση την εκτίμηση του κτηματολογίου
(2013). Από τον υπολογισμό της αξίας της περιουσίας
εξαιρείται η κατοικία στην οποία διαμένει ο αιτητής και η
οικογένεια του, εφόσον το εμβαδό της δεν υπερβαίνει τα
150 τμ στην περίπτωση που ο αιτητής είναι ένα μόνο
πρόσωπο (μονήρης) ή τα 300 τμ στις άλλες περιπτώσεις.



Οι καταθέσεις του αιτητή και των μελών της οικογενειακής
του μονάδας δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό
ποσό των €5.000 συν €1.000 για κάθε πρόσθετο πρόσωπο
που ανήκει στην οικογενειακή μονάδα.



Το σύνολο της αξίας των μετοχών, χρεογράφων,
ομολόγων, ασφαλιστήριων συμβολαίων, εισπρακτέων
λογαριασμών και άλλων παρόμοιων στοιχείων, που είναι
στην κατοχή των μελών της οικογενειακής μονάδας, δεν
πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των €5.000.



Το σύνολο των εισοδημάτων των μελών της οικογενειακής
μονάδας, πρέπει να είναι χαμηλότερο από το σύνολο των
αναγκών που υπολογίζονται βάση του ΕΕΕ.

Δεσπόζον θέμα και κατά το έτος 2018, ήταν οι καθυστερήσεις
που σημειώνονταν στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών,
που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το ένα έτος. Διεφάνη δε,
μετά από τη διερεύνηση συγκεκριμένων παραπόνων, ότι η
εμπλεκόμενη υπηρεσία δεν κατόρθωσε να διαχειριστεί τις
δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις τις οποίες παρέλαβε, σωρευτικά, με την
ίδρυση της, καθώς επίσης και την ολοένα αυξανόμενη ροή νέων
αιτήσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης. Επί του ίδιου θέματος
διαπιστώθηκε, επίσης, ότι μέσα στα πλαίσια εξέτασης των
αιτήσεων, ζητείται, σε αρκετές περιπτώσεις από τους αιτητές, να
προσκομίσουν επιπρόσθετα στοιχεία, γεγονός το οποίο επιτείνει,
ακόμα περισσότερο τις ήδη σημειωμένες καθυστερήσεις.
Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι καθυστέρηση σημειώνεται και σε ό,τι
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αφορά στην καταβολή των αναδρομικών δικαιωμάτων των
ληπτών ΕΕΕ, που δημιουργήθηκαν, αφενός, λόγω της
καθυστέρησης στην εξέταση της αρχικής αίτησης, που είχε ως
αποτέλεσμα, τη δημιουργία οφειλής, για την περίοδο μεταξύ του
μήνα που ακολουθεί τον μήνα καταχώρησης της αίτησης και της
ημερομηνίας έγκρισης της αίτησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του
σχετικού νόμου, και αφετέρου σε καθυστερήσεις που ανάγονται
στην εποχή μετάβασης, από το Δημόσιο Βοήθημα, στο Ελάχιστο
Εγγυημένο
Εισόδημα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε
ότι,
δικαιώματα, τα οποία αναγνωρίστηκαν στη βάση του περί
Δημοσίων Βοηθημάτων Νόμου δεν παραχωρήθηκαν και
παρέμειναν σε εκκρεμότητα, παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα
αυτή ανατέθηκε σε μια νέα υπηρεσία (νεοσύστατη,) η οποία
λειτουργούσε και λειτουργεί στη βάση μιας νέας νομοθεσίας και
συγκεκριμένα στον περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο του 2014. Σχετική
για το θέμα αυτό είναι η Έκθεση μου, η οποία υποβλήθηκε στην
αρμόδια αρχή, στις 27 Νοεμβρίου 2018 και αναλυτικά
περιγράφεται πιο κάτω.
Τέλος, θεωρώ σημαντικό να σημειωθεί, ότι Λειτουργοί του
Γραφείου μου διαπίστωσαν, κατά την επίσκεψη τους στα Γραφεία
της εμπλεκόμενης υπηρεσίας, για σκοπούς διερεύνησης
συγκεκριμένων παραπόνων, ότι οι φυσικοί φάκελοι όλων των
αιτήσεων, δεν βρίσκονται στα γραφεία της εμπλεκόμενης
υπηρεσίας, αλλά φυλάσσονται σε ιδιωτικό χώρο, ο οποίος ανήκει
σε συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι συμβεβλημένη με την
εμπλεκόμενη υπηρεσία, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την όποια
εξυπηρέτηση, αφού οι ηλεκτρονικοί φακέλοι δεν είναι
ενημερωμένοι, ούτε επικαιροποιημένοι.
(i) Εξέταση και απόρριψη αιτήσεων για παροχή ΕΕΕ
ή/και άλλων κοινωνικών παροχών
Από την εξέταση των παραπόνων που είχαν ως αντικείμενο την
απόφαση απόρριψης της αίτησης για παροχή ΕΕΕ, διαφάνηκε ότι
το θέμα της αιτιολογίας προεξείχε, όπως και τα προηγούμενα έτη,
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με
προβαλλόμενους
ισχυρισμούς,
παραπονουμένων, τους εξής:
 H αιτιολογία που
συγκεκριμένη.
 Η δοθείσα
πράγματα.

δόθηκε

αιτιολογία

ήταν

δεν

εκ

μέρους

των

είναι

επαρκής,

ούτε

προϊόν

πλάνης

περί

τα

 Προέβαλαν ότι, οι νομοθετικές πρόνοιες, πάνω στις οποίες
στηρίχθηκαν, οι απορριπτικές, επί των αιτήσεων τους
αποφάσεις, ήταν άδικες.
Όσον αφορά στις πρώτες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι, παρά το
γεγονός ότι οι απορριπτικές αποφάσεις είχαν νομικό έρεισμα, οι
απορριπτικές αποφάσεις δεν αιτιολογούνταν κατά τρόπο ακριβή
με συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε να είναι κατανοητή η απόφαση
στους παραπονούμενους.
Όπως έχω αναφέρει και σε άλλες περιπτώσεις, το θέμα της
αιτιολογίας θα είχε αποφευχθεί αν η ΥΔΕΠ, σε γλώσσα απλή και
κατανοητή για τους αιτητές, παρέθετε με ακρίβεια και σαφήνεια,
τις σχετικές νομοθετικές/κανονιστικές πρόνοιες, καθώς και τα
ουσιώδη πραγματικά στοιχεία και δεδομένα κάθε περίπτωσης
(π.χ. προσδιορισμός στοιχείου ακίνητης ιδιοκτησίας και αξίας
αυτού ή τα ακριβή ποσά καταθέσεων και το Τραπεζικό Ίδρυμα
στο οποίο αυτά διατηρούνται) στοιχεία τα οποία, με βάση τις
πρόνοιες του νόμου, δεν επέτρεπαν την έγκριση των αιτήσεων.
Επί τούτου σημειώνεται, ότι η αρχή της επαρκούς και δέουσας
αιτιολόγησης των διοικητικών πράξεων απορρέει από τις
προβλέψεις των άρθρων 26(1) και 28 (1) και (2) των περί των
Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμων του 1999 έως
2014. Η επαρκής και δέουσα αιτιολόγηση των διοικητικών
αποφάσεων είναι απολύτως αναγκαία για την οικοδόμηση
κουλτούρας εμπιστοσύνης του κοινού απέναντι στην ΥΔΕΠ.
Όσον, δε, αφορά τα παράπονα, τα οποία υποβλήθηκαν με τον
ισχυρισμό, ότι οι νομοθετικές πρόνοιες πάνω στις οποίες
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βασίστηκε η απόφαση απόρριψης της αίτησής τους είναι άδικη,
επεξηγήθηκε στους παραπονούμενους ότι:
 η αρχή της νομιμότητας επιτάσσει όπως οι δραστηριότητες
των διοικητικών αρχών, όπως εν προκειμένω της ΥΔΕΠ,
προσδιορίζονται και περιορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία, χωρίς περιθώρια απόκλισης και
 δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης του Επιτρόπου, για
το λόγο ότι ο Επίτροπος, με βάση τους περί Επιτρόπου
Διοικήσεως Νόμους του 1991 έως 2014, δεν ελέγχει τη
Βουλή των Αντιπροσώπων, εκτός και αν πρόκειται για
νομοθεσία, η οποία παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και
θεμελιώδεις ελευθερίες ή άπτεται θεμάτων διάκρισης.
(ii) Καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων
Η ολική μεταρρύθμιση, προ πενταετίας, του συστήματος
κοινωνικής πρόνοιας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα,
δημιούργησε αδυναμίες και ελλείψεις, οι οποίες φαίνεται δεν
ξεπεράστηκαν στην ολότητά τους και ισχύουν μέχρι σήμερα.
Ειδικότερα, σημειώνεται ότι τέτοιες αδυναμίες εντοπίστηκαν στο
σύστημα συλλογής περαιτέρω στοιχείων από τους αιτητές, σε
χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής των αιτήσεων τους. Το θέμα
αυτό, συνεχίζει να τυγχάνει χειρισμού από το Γραφείο μου, και
μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς αναμένεται να υποβληθεί
η τελική μου τοποθέτηση.
Όσον, δε, αφορά στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε ή
πιθανολογήθηκε καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτήσεων, έγινε
παρέμβαση, προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για ταχύτερη
διεκπεραίωσή τους, αφού, ακριβώς, αφορούν στην κάλυψη
βασικών αναγκών των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, επαναλαμβάνω ότι είναι αδήριτη
ανάγκη, όπως η όλη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για παροχή
ΕΕΕ και άλλων κοινωνικών παροχών τυγχάνει συνεχούς μελέτης
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και βελτίωσης, ώστε αυτές να διεκπεραιώνονται το ταχύτερο
δυνατό, σε προκαθορισμένα σύντομα χρονικά διαστήματα.
(iii) Ύψος του παρεχόμενου ΕΕΕ
Αριθμός υποθέσεων αφορούσαν στο ύψος του παρεχόμενου ΕΕΕ.
Οι παραπονούμενοι θεωρούσαν ότι το ύψος της καταβαλλόμενης,
σε αυτούς, παροχής ήταν χαμηλό ή/και ανεπαρκές για τις
ανάγκες τις οποίες η παροχή αποσκοπεί να καλύψει και ζητούσαν
την αύξησή του.
Οι παραπονούμενοι πληροφορήθηκαν ότι τα ποσά του ΕΕΕ
καθορίζονται σε Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις του
Υπουργικού Συμβουλίου (δηλαδή σε δευτερογενή νομοθεσία) και
ότι δεν υπήρχαν περιθώρια παρέμβασης του Επιτρόπου για
αύξηση του ύψους των ποσών, αφού κάτι τέτοιο θα συνιστούσε
υπέρβαση των ορίων της εξουσίας που του παρέχουν οι περί
Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμοι.

Β. Εκθέσεις/ Παρεμβάσεις/Διαμεσολαβητική Δράση


Μη καταβολή αναδρομικών δικαιωμάτων, μετά τον
τερματισμό παροχής δημόσιου βοηθήματος.

Η πολιτική των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας («ΥΚΕ») η
οποία είχε εφαρμοστεί κατά την περίοδο μετάβασης από την
παροχή του Δημοσίου Βοηθήματος στην παροχή του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος («ΕΕΕ») να παραπέμπει τους λήπτες
Δημοσίου Βοηθήματος στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας, για δικαιώματα που είχαν προκύψει πριν την
εφαρμογή, στις 11 Ιουλίου 2014, αποτέλεσε το αντικείμενο
διερεύνησης των παραπόνων αυτών. Συγκεκριμένα, στην
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Έκθεσή μου την οποία υπέβαλα για το θέμα αυτό, σημείωσα τα
εξής:
Η παροχή Δημοσίου Βοηθήματος διέπεται από τον περί Δημοσίων
Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο, ο οποίος δεν έχει καταργηθεί
και εξακολουθούσε να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τη μετάβαση όλων
των δικαιωμάτων στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
Βάσει όμως της πολιτικής που είχαν εφαρμόσει οι ΥΚΕ για μη
έγκριση των όποιων επιπλέον δικαιωμάτων στο δημόσιο βοήθημα
που μπορεί να προέκυπταν, πριν την τελική εξέταση για έγκριση
ή απόρριψη της αίτησης του νυν λήπτη δημοσίου βοηθήματος,
στο ΕΕΕ, οι παραπονούμενοι είχαν αποστερηθεί τα όποια
επιπλέον δικαιώματα είχαν από το Δημόσιο Βοήθημα, χωρίς
τελικά να μπορούν να καλυφθούν από το ΕΕΕ.
Οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος λάμβαναν αυτή την παροχή,
βάσει του περί Δημοσίου Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου και
συνέχιζαν να είναι δικαιούχοι μέχρι την τελική έγκριση ή
απόρριψή τους από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας (ΥΔΕΠ).
Όπως σημειώθηκε στην Έκθεση, η ΥΔΕΠ δεν έχει και δεν μπορεί
να έχει τη δικαιοδοσία αλλά και την εξουσία να παράσχει, είτε
αναδρομικά είτε με άλλο τρόπο, τα όποια δικαιώματα που
πηγάζουν από τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών
Νόμο. Οι δύο εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ΥΚΕ και ΥΔΕΠ, υπάρχουν
και λειτουργούν στη βάση των δικών τους νομοθεσιών
αυτοτελώς και δεν μπορούν να συγχέουν την άσκηση του
ξεχωριστού κοινωνικού τους ρόλου. Ως εκ τούτου, το ποσό που
δικαιωματικά αντιστοιχούσε στο δημόσιο βοήθημα, εφόσον η
εξέταση στην αίτηση του δικαιούχου είχε ήδη ολοκληρωθεί πριν
την έναρξη ισχύος του Νόμου που αφορά στο ΕΕΕ, θα έπρεπε να
καταβαλλόταν πριν την εξέταση της αίτησης που αφορούσε
πλέον στο ΕΕΕ.
Ενόψει των ανωτέρω, έγινε εισήγηση προς τις ΥΚΕ για
επανεξέταση των υποθέσεων ως προς την καταβολή στους
παραπονούμενους εξ ολοκλήρου των δικαιωμάτων τους, όπως
αυτά αναλογούν για τις περιόδους πριν την έναρξη και
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ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων τους για παροχή ΕΕΕ
και ενέπιπταν χρονικά στα ζητήματα του Δημοσίου Βοηθήματος.
Ενδεικτική αποτίμηση θεμάτων του τομέα, τα οποία
αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν, άμεσα, προς όφελος και
ικανοποίηση των παραπονουμένων, είτε με τηλεφωνική
παρέμβαση, είτε με επί τόπου επίσκεψη στα γραφεία των
εμπλεκομένων υπηρεσιών, παρατίθενται πιο κάτω:


Προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε η εξέταση της ένστασης,
η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια Υπουργό και εγκρίθηκε
η παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στον αιτητή.
(Α/Π 1034/2018)



Στη βάση νέων πιστοποιητικών που προσκομίστηκαν,
εγκρίθηκε η παροχή οικονομικής βοήθειας για κάλυψη
εξόδων ενοικίου και καταβολής αναδρομικών στην
αιτήτρια. (Α/Π 1139/2018)



Προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε η επανεξέταση αιτήματος
για καταβολή πανιών στον αιτητή. (Α/Π 1590/2018)



Καταβολή αναδρομικών για κάλυψη των εξόδων φροντίδας
σε λήπτρια Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. (Α/Π
2105/2016)



Προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε η εξέταση αίτησης για
καταβολή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην
αιτήτρια. (Α/Π 1302/2018)



Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου, παράπονο, το οποίο
αφορούσε την κατά λάθος, κατάθεση του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος, στον τραπεζικό λογαριασμό
τρίτου
προσώπου,
αντί
στο
λογαριασμό
της
παραπονούμενης. Η εμπλεκόμενη υπηρεσία αναγνώρισε,
μετά από παρέμβασή μας, το λάθος της και έμβασε στο
λογαριασμό της παραπονούμενης, το απολεσθέν ποσόν.



Η παραπονούμενη υπέβαλε παράπονο, αναφορικά με
καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων
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Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), να εξετάσει την αίτηση που υπέβαλε για
να λάβει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). Μετά από
παρέμβαση του Γραφείου μας, η αίτησή της εγκρίθηκε και
η παροχή ΕΕΕ σε αυτήν καταβάλλεται κανονικά. (Α/Π
945/17)


Υποβλήθηκε παράπονο για καθυστέρηση εξέτασης αίτησης
για ΕΕΕ από την ΥΔΕΠ. Μετά από παρέμβαση του Γραφείου
μας το αίτημα της ικανοποιήθηκε και το παράπονο κατέστη
άνευ αντικειμένου. (Α/Π 570/2018)



Η παραπονούμενη υπέβαλε παράπονο, αναφορικά με
καθυστέρηση της ΥΔΕΠ, να εξετάσει την αίτηση που
υπέβαλε για να λάβει ΕΕΕ. Μετά από παρέμβασή μας προς
την υπηρεσία και προσκόμιση όλων των απαραίτητων
στοιχείων που είχαν ζητηθεί από την παραπονούμενη, το
θέμα διευθετήθηκε και η ίδια έλαβε τα δικαιώματά της
αναδρομικά. (Α/Π 279/2018)



Ο παραπονούμενος υπέβαλε παράπονο, αναφορικά με
καθυστέρηση της ΥΔΕΠ, στο να εξετάσει την αίτηση που
υπέβαλε για να λάβει ΕΕΕ. Μετά την υποβολή ένστασης, εκ
μέρους του παραπονούμενου, κατά της απόφασης
απόρριψης της αίτησής του και την εν μέρει αποδοχή της,
ακολούθησε παρέμβασή μας προς ΥΔΕΠ και ΥΚΕ για
επίσπευση της διαδικασίας επανεξέτασης της αίτησής του,
επιτυχώς (Α/Π 926/2018).



Ο παραπονούμενος υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο μας,
κατά της ΥΔΕΠ, ισχυριζόμενος καθυστέρηση της Υπηρεσίας
στο να εξετάσει τα αναθεωρημένα στοιχεία τα οποία είχε
υποβάλει για κάλυψη επιδόματος ενοικίου, στα πλαίσια του
ΕΕΕ που λαμβάνει. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με
Λειτουργό της ΥΔΕΠ, το Γραφείο μου πληροφορήθηκε ότι
μετά από την προσκόμιση των πρόσθετων στοιχείων που
ζητήθηκαν από τον παραπονούμενο, η ΥΔΕΠ προχώρησε
τον Απρίλιο 2018 στην ανανέωση της περιόδου ενοικίασης
από 23/12/2017 – 23/12/2019. Μετά από παρέμβασή μας,
έχουν καταβληθεί αναδρομικά τα δικαιώματα ενοικίου του
παραπονούμενου, καθώς και όλα τα επιπρόσθετα
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δικαιώματα ανάπηρου ατόμου στο ΕΕΕ που λαμβάνει. (Α/Π
1054/18)




Υποβλήθηκε παράπονο, κατά της αδικαιολόγητης, όπως
ισχυρίστηκε η παραπονούμενη, απόφασης της ΥΔΕΠ να
εγκρίνει την αίτηση που είχε υποβάλει, για να λάβει ΕΕΕ,
από 1η/8/2017 αντί από 1η/2/2017. Μετά από παρέμβασή
μας και την προσκόμιση των πρόσθετων στοιχείων που
ζητήθηκαν, τα δικαιώματά της παραπονούμενης στο ΕΕΕ,
καταβάλλονται απρόσκοπτα και έχει λάβει αναδρομικά, όλα
της τα δικαιώματα, τα οποία αντιστοιχούσαν στην περίοδο
από 1η Φεβρουαρίου 2017 μέχρι 31η Ιουλίου 2017. (Α/Π
50/2018)
Υποβλήθηκε παράπονο κατά της ΥΔΕΠ, αναφορικά με την
καθυστέρηση στην εξέταση των νέων στοιχείων σχετικά με
τη μισθοδοσία του συζύγου της παραπονούμενης, τα οποία
αφορούσαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που
λαμβάνουν ως οικογενειακή μονάδα. Μετά από παρέμβασή
μας, το αίτημά της ικανοποιήθηκε και το αντικείμενο του
παραπόνου της εξέλειψε. (Α/Π 1625/2018)



Η παραπονούμενη υπέβαλε παράπονο, το οποίο αφορούσε
την ΥΔΕΠ, ισχυριζόμενη καθυστέρηση στην εξέταση της
αίτησης που υπέβαλε για αποκατάσταση παρεχόμενου
ποσού εξαρτώμενου προσώπου της οικογενειακής της
μονάδας, στα πλαίσια του ΕΕΕ που λαμβάνει. Μετά από
παρέμβαση του Γραφείου προς την ΥΔΕΠ, το θέμα έχει
διευθετηθεί, αφού μετά την πάροδο των 6 μηνών, ο γιος
της παραπονούμενης, έχει προστεθεί και πάλι στην αίτησή
της, αναδρομικά από την 1η/9/2017 και η ΥΔΕΠ έχει
προχωρήσει στην αναδρομική καταβολή του ποσού που
αφορά στο εξαρτώμενο τέκνο για τους μήνες Σεπτέμβριο
2017 – Ιανουάριο 2018. (Α/Π 691/17)



Υποβλήθηκε παράπονο, το οποίο αφορούσε καθυστέρηση
στην παροχή αναδρομικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων
ενοικίου από την ΥΔΕΠ. Μετά από παρέμβαση του Γραφείου
προς την Υπηρεσία, η παροχή αναδρομικών δικαιωμάτων
ενοικίου διευθετήθηκε και έγινε παρέμβαση προς την ΥΔΕΠ
για επίσπευση της διαδικασίας καταβολής αναδρομικών
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δικαιωμάτων βασικών αναγκών του παραπονούμενου.
(Α/Π 2029/2017)


Ο παραπονούμενος υπέβαλε παράπονο αναφορικά με
άρνηση της ΥΔΕΠ να συζητήσει την παροχή αναδρομικών
δικαιωμάτων ενοικίου, στα πλαίσια του ΕΕΕ που λαμβάνει.
Μετά από παρέμβαση του Γραφείου προς την Υπηρεσία, το
όλο θέμα καταβολής των αναδρομικών του δικαιωμάτων
διευθετήθηκε. (Α/Π 313/2018)



Η Επίτροπος εξέτασε παράπονο, το οποίο αφορούσε στην
καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας (Υ.Δ.Ε.Π) να καταβάλει στην παραπονούμενη
αναδρομικά επιδόματα ενοικίου, που δεν της είχαν
καταβληθεί για περίοδο 4 μηνών, για υποστατικό που αυτή
ενοικίαζε σε δικαιούχο Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
(Ε.Ε.Ε). Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου,
υπήρξε επικοινωνία του Γραφείου της Επιτρόπου με την
Υ.Δ.Ε.Π. η οποία ενημέρωσε την Επίτροπο ότι οφείλονταν
αναδρομικά ενοίκια για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
2016, καθώς η σύμβαση ενοικίασης με την δικαιούχο Ε.Ε.Ε
έληξε στις 31 Αυγούστου 2016. Όπως σημειώθηκε από την
Υ.Δ.Ε.Π, το επίδομα ενοικίου για τον μήνα Ιούνιο 2016
καταβλήθηκε κανονικά στην παραπονούμενη, ενώ τα ποσά
των ενοικίων που αντιστοιχούσαν στους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο 2016, επρόκειτο να της καταβληθούν με την
πληρωμή του μηνός Σεπτεμβρίου 2018. Η εν λόγω
πληρωμή επιβεβαιώθηκε ότι έλαβε χώρα, μέσω
τηλεφωνικής επικοινωνίας με την παραπονούμενη.
Δεδομένης της θετικής εξέλιξης που ακολούθησε την
παρέμβαση
της
Επιτρόπου
στην
υπόθεση,
η
παρακολούθησή της τερματίστηκε (Α/Π 788/2018).



Η Επίτροπος εξέτασε παράπονο που αφορούσε στον
τερματισμό καταβολής επιδόματος ενοικίου προς τον
ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου ο παραπονούμενος διέμενε. Στα
πλαίσια της εξέτασης του παραπόνου, η Επίτροπος
εξασφάλισε τις θέσεις της Υ.Δ.Ε.Π. Από τα στοιχεία που η
υπηρεσία έθεσε υπόψη της Επιτρόπου, διαπιστώθηκε, ότι η
μη καταβολή συγκεκριμένων επιδομάτων ενοικίου προς
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τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο διέμενε ο
παραπονούμενος, σχετιζόταν με το γεγονός ότι ο
ιδιοκτήτης, ενημέρωσε γραπτώς την υπηρεσία για την
πρόθεσή του να τερματίσει τη συμφωνία ενοικίασης μεταξύ
του ιδίου και του παραπονούμενου. Με τη προσκόμιση νέου
έγκυρου
ενοικιαστήριου
εγγράφου
από
τον
παραπονούμενο, η καταβολή επιδόματος ενοικίου ξεκίνησε
εκ νέου, ενώ, μετά την παρέμβαση της Επιτρόπου,
εγκρίθηκε
η
πληρωμή
αναδρομικών
δικαιωμάτων
επιδόματος ενοικίου για την περίοδο για την οποία αυτό
είχε τερματιστεί. Δεδομένης της θετικής εξέλιξης που
ακολούθησε την παρέμβαση της Επιτρόπου στην υπόθεση,
η παρακολούθησή της τερματίστηκε. (Α/Π 1039/2018)


Η παραπονούμενη υπέβαλε παράπονο, αναφορικά με
καθυστέρηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ),
να παρέχουν σε αυτή κάλυψη τροφείων φροντίδας. (ΑΠ
1839/2013). Μετά από παρέμβασή μας προς τις ΥΚΕ, τα
δικαιώματά της στα τροφεία φροντίδας καταβλήθηκαν σε
αυτή αναδρομικά.



Η Επίτροπος εξέτασε παράπονο το οποίο υποβλήθηκε από
πρόσωπο το οποίο λάμβανε δημόσιο βοήθημα, λόγω
μερικής αναπηρίας, σε σχέση με την καθυστέρηση που
σημειωνόταν στην εξέταση του αιτήματός του για
παραχώρηση επιδόματος φροντίδας από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας (Υ.Κ.Ε.). Ως αποτέλεσμα της
καθυστέρησης, ο παραπονούμενος δεν ήταν σε θέση, για
τέσσερεις μήνες, να καταβάλλει τους μισθούς της οικιακής
φροντίστριας την οποία εργοδοτούσε και θεωρούσε ότι
υπήρχε πραγματικός κίνδυνος εγκατάλειψης της εργασίας
της, ενδεχόμενο το οποίο θα τον άφηνε εκτεθειμένο και
ευάλωτο, ενόψει της κατάστασης της υγείας του. Με
παρέμβασή της, η Επίτροπος ζήτησε από τη Διευθύντρια
των Υ.Κ.Ε., να την ενημερώσει για το κανονιστικό/ θεσμικό
έρεισμα της διαδικασίας που ακολουθείται για την έγκριση
και τελική παραχώρηση επιδόματος φροντίδας, δεδομένου
ότι αυτή επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά την ευημερία
των ληπτών του βοηθήματος αλλά και των οικιακών
φροντιστριών, οι οποίοι βρίσκονται από κοινού σε
104

εξαιρετικά ευάλωτη θέση. Υπό το φως των δυσμενών
συνεπειών που μπορεί να επιφέρει η καθυστέρηση που
αναπόφευκτα σημειώνεται στους άμεσα ενδιαφερόμενους,
η Επίτροπος ζήτησε, επίσης, να ενημερωθεί από τη
Διευθύντρια κατά πόσο την προβληματίζει το γεγονός και
κατά πόσο προτίθεται να επισπεύσει τη διαδικασία προς
όφελος της ευημερίας των δικαιούχων. Κατόπιν της
παρέμβασης, η επιταγή που αφορούσε στα αναδρομικά
δικαιώματα του παραπονούμενου για σκοπούς φροντίδας
εκδόθηκε και στάλθηκε στον ίδιο. (Α/Π 1840/2016)


Η παραπονούμενη υπέβαλε παράπονο, το οποίο αφορούσε
την ΥΔΕΠ, ισχυριζόμενη καθυστέρηση στην εξέταση της
αίτησης που υπέβαλε για κάλυψη δημοτικών και άλλων
τελών στα πλαίσια του ΕΕΕ που λαμβάνει. (ΑΠ 1534/2016).
Μετά από παρέμβασή μας, το όλο θέμα διευθετήθηκε, αφού
καταβλήθηκαν στην παραπονούμενη τα ποσά των
δημοτικών τελών για σκύβαλα και για το τέλος ακίνητης
ιδιοκτησίας.



Αναγνωρισμένη πρόσφυγας από το Ιράν υπέβαλε
παράπονο το οποίο αφορούσε στη διακοπή του δημοσίου
βοηθήματος που λάμβανε για την ίδια και τα παιδιά της,
καθώς και στην απόρριψη της αίτησής της για Ε.Ε.Ε., λόγω
του ότι της είχε παραχωρηθεί καθεστώς παραμονής ως
«επισκέπτρια/ μητέρα Κύπριου πολίτη», και με βάση αυτό
το καθεστώς δεν μπορούσε, με βάση τη Νομοθεσία, να
είναι η ίδια βασικός δικαιούχος δημοσίου βοηθήματος/
Ε.Ε.Ε.



Αφού η ίδια εξασφάλισε βεβαίωση από την Υπηρεσία
Ασύλου για το ότι διατηρούσε το καθεστώς της πρόσφυγα,
και την προσκόμισε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
το αίτημα της για επανέναρξη του δημοσίου βοηθήματος το
οποίο λάμβανε η οικογένειά της ικανοποιήθηκε, με
αναδρομική χορήγηση των επιδομάτων στέγασης για το
χρονικό διάστημα που προηγήθηκε. Ακολούθως, η
περίπτωση διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας (Υ.Δ.Ε.Π), για περαιτέρω χειρισμό
και επανεξέταση της αίτησης της παραπονούμενης για
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Ε.Ε.Ε. Η αίτησή της για παραχώρηση Ε.Ε.Ε. εν τέλει
εγκρίθηκε, ωστόσο από το ποσό το οποίο ελάμβανε
αποκόπτονταν συγκεκριμένα ποσά καθώς, όπως ανέφερε η
ίδια, δεν λαμβάνονταν υπόψη όλα τα πραγματικά δεδομένα
της οικογένειας. Κατόπιν της διερεύνησης του παραπόνου,
μέσω αλληλογραφίας με την Υ.Δ.Ε.Π., η Επίτροπος
ενημέρωσε την παραπονούμενη για τους λόγους της
αποκοπής
των
συγκεκριμένων
ποσών,
και
την
καθοδήγησε να γνωστοποιήσει τα πραγματικά δεδομένα
της οικογένειας στην αρμόδια υπηρεσία, προσκομίζοντας
στοιχεία προς τεκμηρίωσή τους, ούτως ώστε να ληφθούν
υπόψη για επαναξιολόγηση των αναγκών της οικογένειας.
(Α/Π 1565/2016).
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ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Α. Εισαγωγή
Στον υπό αναφορά τομέα εντάσσονται παράπονα που αφορούν
θέματα Παιδείας /Εκπαίδευσης και αποτελούν τον πρώτο πυλώνα
του τομέα αυτού και θέματα Υπαλληλικών Σχέσεων που
αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα του. Στον πρώτο πυλώνα
εμπίπτουν θέματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολικών
μονάδων, συμπεριφορών μαθητών και εκπαιδευτών, εμφάνιση
μαθητών, μαθητική στολή, απουσίες μαθητών, ειδική
εκπαίδευση, συνοδοί, εκπαιδευτική ψυχολογία, αξιολογήσεις
εκπαιδευτών, πίνακες διοριστέων, αναγνώριση προϋπηρεσίας,
διορισμοί,
μετακινήσεις,
μεταθέσεις
και
προαγωγές
εκπαιδευτικών και άλλα.
Στον δεύτερο πυλώνα εμπίπτουν θέματα που αφορούν στην
ύπαρξη υπαλληλικής σχέσης, εφόσον στη θέση εργοδότη είναι το
ίδιο το κράτος ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, με κύρια ζητήματα προς διερεύνηση, τις
μετακινήσεις / μεταθέσεις, αλλαγή εργασιακού χώρου, ή/και
καθηκόντων, λόγω προβλημάτων υγείας και πειθαρχικές
διαδικασίες.
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 κατ΄ απόκλιση
από τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας ή των κανόνων
ορθής συμπεριφοράς, ή των αρχών της χρηστής διοίκησης.
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Ενδεικτική αποτίμηση θεμάτων του τομέα:
Εκθέσεις:


Α/Π 917/2018 κ.α. (5 παράπονα) ημερομηνίας 2
Νοεμβρίου 2018, κατά του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου,
αναφορικά με την απόφαση του Πανεπιστημίου
Κύπρου να διαφοροποιήσει, για την ακαδημαϊκή
χρονιά 2018-2019 και σε σχέση με ότι ίσχυε μέχρι
το παρελθόν έτος, τη διαδικασία διεκδίκησης θέσης
μέσω της Β΄και Γ΄ κατανομής, για τους
εθνοφρουρούς, οι οποίοι είχαν παρακαθίσει στις
Παγκύπριες Εξετάσεις το έτος 2017 και θα ήταν
έτοιμοι να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο το
Σεπτέμβριο 2018.

Ειδικότερα, μέχρι και την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018, τις
θέσεις που διατίθεντο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της
διαδικασίας της Β΄ και Γ΄ κατανομής, διεκδικούσαν οι υποψήφιοι
που είχαν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις κατά τη χρονιά
που γινόταν η κατανομή και ήταν έτοιμοι να φοιτήσουν το
Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, καθώς και όσοι άρρενες είχαν
παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις την προηγούμενη (ή και
προηγούμενη) χρονιά, αλλά, λόγω υποχρέωσης στρατιωτικής
θητείας, δεν μπόρεσαν να φοιτήσουν κατά τη χρονιά που
παρακάθισαν στις εξετάσεις, με βάση το βαθμό πρόσβασης που
είχαν εξασφαλίσει.
Εντούτοις, για το έτος 2018-2019 αποφασίστηκε κατά το τέλος
της χρονιάς και εντελώς αιφνιδιαστικά η διενέργεια ξεχωριστής
Β΄ κατανομής για τους άρρενες που είχαν παρακαθίσει στις
Παγκύπριες Εξετάσεις το έτος 2017 και υπηρετούσαν μέχρι το
Σεπτέμβριο 2018 τη στρατιωτική θητεία τους. Σε αυτή την
περίπτωση, μέσω της διαδικασίας Β΄ κατανομής μπορούσε να
καταλάβει (αυτόματα) θέση μόνο όποιος είχε ίση ή υψηλότερη
βαθμολογία από τον τελευταίο εισαχθέντα της τελευταίας
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κατανομής του 2017, του προγράμματος στο οποίο επιθυμούσε
να εισαχθεί το έτος 2018-2019, υπό την προϋπόθεση ότι είχε
παρακαθίσει στα απαιτούμενα, με βάση τον Οδηγό Παγκυπρίων
Εξετάσεων 2017, μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού
πεδίου.
Η απόφαση αυτή απέκλεισε ένα σημαντικό δεδομένο που ίσχυε
μέχρι τα τέλη της σχολικής χρονιάς του 2018, βάσει της οποίας
τα πρόσωπα που υπηρετούσαν την θητεία τους στην Εθνική
Φρουρά, ανέμεναν την δεύτερη αυτή ευκαιρία που ίσχυε κατά
πάγια τακτική.
Όπως σημειώθηκε στην Έκθεση, το ζήτημα συγκρισιμότητας των
βαθμών πρόσβασης του έτους 2017, με αυτούς του έτους 2018,
απασχόλησε τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και την υπηρεσία
εξετάσεων, οι οποίοι κατέληξαν, ότι λόγω της αλλαγής που είχε
λάβει χώρα, η πιο δίκαιη ρύθμιση ήταν αυτή που ακολουθήθηκε,
για την οποία επωφελήθηκαν υποψήφιοι προηγούμενων ετών.
Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατή η υποβολή οποιασδήποτε
εισήγησης για επανεξέταση και τυχόν διαφοροποίηση της
απόφασης που είχε ληφθεί, εφόσον ήδη είχαν αποκτήσει
δικαιώματα τρίτα πρόσωπα.
Τονίστηκε, όμως, ότι παρέμενε το ζήτημα για τις περιπτώσεις των
υποψηφίων του έτους 2017 οι οποίοι, για σκοπούς διεκδίκησης
συγκεκριμένης θέσης, είχαν παρακαθίσει σε εξετάσεις στα ίδια
ακριβώς μαθήματα στα οποία θα μπορούσε να επιλέξει
υποψήφιος του έτους 2018 να εξετασθεί, για διεκδίκηση της ίδιας
θέσης.
Συνακόλουθα και δεδομένου ότι το ακαδημαϊκό έτος είχε ήδη
αρχίσει, για σκοπούς απάμβλυνσης της πικρίας που λόγω των
διαφοροποιήσεων, είχαν υποστεί οι άρρενες που είχαν
παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις το έτος 2017, έγινε
εισήγηση όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου διερευνούσε τη
δυνατότητα παραχώρησης πρόσθετων θέσεων μετεγγραφής
στους υπό αναφορά υποψήφιους των οποίων ο βαθμός
πρόσβασης που είχαν εξασφαλίσει το έτος 2017 δεν ήταν
χαμηλότερος από το βαθμό πρόσβασης με τον οποίο το έτος 2018
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εισήχθη, με τη διαδικασία της Β΄και Γ΄ κατανομής, ο τελευταίος
υποψήφιος σε συγκεκριμένο τμήμα της επιθυμίας τους.
Αυτό θα εξισορροπούσε την δυσμενή θέση στην οποία βρέθηκαν
οι εν λόγω υποψήφιοι με την απόφαση του Πανεπιστημίου
Κύπρου να προβεί στη Β΄και Γ΄ κατανομή, σύμφωνα με την
οποία, αφενός τέθηκε ένα νέο κριτήριο πρόσβασης που απέκλινε
της πρακτικής που για χρόνια ακολουθείτο, αφετέρου αυτό έγινε
την τελευταία στιγμή, κατά παράλειψη της Διοίκησης να λάβει τις
αποφάσεις της έγκαιρα, προκειμένου να αποφευχθεί το κενό που
εν τέλει, δημιουργήθηκε.
Η Έκθεση υποβλήθηκε στον Πρύτανη του Πανεπιστήμιο Κύπρου,
στην Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, καθώς και στον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Εξετάσεων,
για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.


Α/Π 587/2018 ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018,
κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού,
αναφορικά με την άρνησή της να εργοδοτήσει, ως
ναυαγοσώστες, πρόσωπα τα οποία έχουν τύχει
σχετικής εκπαίδευσης από την παραπονούμενη
εταιρεία.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν γεγονός και ότι η
άρνηση αυτή βασίστηκε σε γνωμοδότηση της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής, η οποία επίσης παρέχει
εκπαίδευση σε ενδιαφερόμενους να εργοδοτηθούν ως
ναυαγοσώστες, πως πρόσωπα τα οποία κατέχουν διπλώματα στη
ναυαγοσωστική
που
δεν
«επιβεβαιώνονται»
από
την
Ομοσπονδία, δεν θεωρούνται προσοντούχα.
Μέσα από την Έκθεση αναδείχθηκε η απουσία νομοθετικού
πλαισίου που να διέπει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη και την
εργοδότηση των ναυαγοσωστών. Ακόμα, σε σχέση με την υπό
κρίση περίπτωση, διαπιστώθηκε η έλλειψη δέουσας έρευνας,
αφού η μη εργοδότηση εκπαιδευθέντος από την παραπονούμενη
εταιρεία προσώπου από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
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βασίστηκε αποκλειστικά στη «μη επιβεβαίωση» του διπλώματος
του από την Ομοσπονδία, χωρίς να αναζητηθεί γνώμη
ανεξάρτητου Οργανισμού, αλλά και χωρίς
στην εν λόγω
Ομοσπονδία να αναγνωρίζεται τέτοια αρμοδιότητα. Με την
Έκθεση τονίστηκε η άμεση ανάγκη λήψης μέτρων, που να
αντιμετωπίζουν την πιο πάνω αναφερόμενη έλλειψη νομοθετικού
πλαισίου, την έλλειψη
δέουσας έρευνας και την απουσία
ανεξάρτητης γνώμης ειδικού επί των θεμάτων ναυαγοσωστικής.
Υπεβλήθησαν, συναφώς, οι εξής συστάσεις/ εισηγήσεις:
 O Έπαρχος Λεμεσού, μέχρι τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένης
διαδικασίας, να εγκαταλείψει την τακτική εξέτασης των
αιτήσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών, στη βάση μόνον της
γνωμοδότησης
της
Κυπριακής
Ομοσπονδίας
Ναυαγοσωστικής και να αναζητήσει ανεξάρτητη γνώμη και
από άλλο κατάλληλο φορέα, εντός ή εκτός Κύπρου, ο
οποίος αποδεδειγμένα να μην έχει κανένα συμφέρον ή
ενδιαφέρον επί του θέματος για το οποίο θα γνωμοδοτήσει.
 Ο ίδιος να τροχοδρομήσει τη δημιουργία νομοθετικού
πλαισίου, στο οποίο θα καταγράφονται με τρόπο διαφανή
τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για
απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος ναυαγοσωστικής,
 η πιστοποίηση των διπλωμάτων ναυαγοσωστικής να
ανατεθεί σε ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο, το οποίο
θα κρίνει και θα πιστοποιεί κατά πόσον πληρούνται τα
θεσμοθετημένα κριτήρια, πριν την υποβολή οποιασδήποτε
αίτησης εργοδότησης ναυαγοσώστη, η οποία πιθανόν να
εξετάζεται από την Επαρχιακή Διοίκηση, αν και εφόσον το
Υπουργείο Εσωτερικών την καθορίσει ως το αρμόδιο
όργανο. Αντίγραφο της Έκθεσης κοινοποιήθηκε στο Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, προς ενημέρωσή
του και συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών, ως προς
την υλοποίηση των εισηγήσεων που περιλαμβάνονται σε
αυτήν.
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Περιπτώσεις αναφορικά με τις οποίες, μετά από παρέμβαση
του Γραφείου μας, το παράπονο διευθετήθηκε, προς
ικανοποίηση του/της παραπονούμενου/ης.

1.

Εργαζόμενη στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού υπέβαλε
παράπονο με αντικείμενο τον, κατά την άποψή της,
τεράστιο φόρτο εργασίας, ο οποίος της ανατίθετο και που
ήταν, όπως ανέφερε, ανθρωπίνως αδύνατον να
αντεπεξέλθει σε αυτόν. Χαρακτηριστικά, στην επιστολή
των δικηγόρων της αναφέρετο ότι εκτελούσε τα καθήκοντα
δύο συναδέλφων της, επιπλέον των καθηκόντων που η ίδια
ασκούσε. Μετά την εμπλοκή του Γραφείου μου για σκοπούς
της διερεύνησης του παραπόνου και, αφού διαπιστώθηκε
ότι οι ισχυρισμοί της παραπονούμενης ήταν βάσιμοι, η
κατάσταση οδηγήθηκε στην ομαλότητα και τη νομιμότητα,
αφού ο Κλάδος στον οποίο απασχολείτο η παραπονούμενη
έτυχε ενίσχυσης από άποψη προσωπικού, ενώ μέρος των
καθηκόντων που η ίδια ασκούσε ανατέθηκε σε άλλο μέλος
του προσωπικού. Ακόμα, καθήκοντα που η παραπονούμενη
καλείτο επίσης να ασκεί και που αφορούσαν συγκεκριμένο
Σχέδιο του Οργανισμού, έπαψαν να της ανατίθενται και το
όλο ζήτημα έληξε προς πλήρη ικανοποίηση της
παραπονούμενης. (Α/Π 997/2017)

2.

Άλλη εργαζόμενη και, συγκεκριμένα, νοσηλευτική
λειτουργός σε νοσοκομείο του Δημοσίου μέσω του
δικηγόρου της, υπέβαλε παράπονο αναφορικά με μη
ικανοποίηση αιτήματός της για μετακίνηση, το οποίο βάσιζε
στις οικογενειακές περιστάσεις της. Ενώ αρχικά η
απάντηση η οποία είχε δοθεί ήταν η μετακίνηση της
παραπονούμενης θα αποφασιζόταν μόλις αυτό καθίστατο
δυνατόν, η εμπλεκόμενη υπηρεσία, μετά από παρέμβαση
του Γραφείου μου αποφάσισε τη μετακίνηση της. (Α/Π
196/2018)

3.

Εργαζόμενος στο Στρατό της Δημοκρατίας μου υπέβαλε το
Μάϊο του υπό επισκόπηση έτους παράπονο ότι, από το
Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, υπέβαλε στην
Υπηρεσία του συγκεκριμένο, υπηρεσιακής φύσεως αίτημα,
χωρίς, μέχρι της υποβολής του παραπόνου, να λάβει
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οποιαδήποτε απάντηση επ΄αυτού. Με επιστολή μου έθεσα
υπόψη του εμπλεκόμενου Υπουργείου το παράπονο και
ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσον πράγματι δε
διαβιβάστηκε οποιαδήποτε απάντηση στον παραπονούμενο
καθώς και, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τους λόγους γι΄αυτό.
Μετά την παραλαβή της επιστολής μου, το εμπλεκόμενο
Υπουργείο με πληροφόρησε ότι ο παραπονούμενος
κλήθηκε σε ακρόαση στο Γραφείο του Υπουργού, στον
οποίο εξέθεσε τις θέσεις επί των οποίων στήριζε το αίτημά
του. Εν τέλει, το αίτημα αυτό, δύο περίπου μήνες αργότερα
ικανοποιήθηκε. (Α/Π 673/2018)
4.

Κατ΄οίκον φροντίστρια, μου υπέβαλε παράπονο κατά του
Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Πάφου και του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ισχυριζόμενη ότι,
λόγω μείωσης των αναγκών σε κατ΄οίκον φροντίστριες
στην περιοχή όπου εργάζεται (ένεκα του ότι η παροχή
κατ΄οίκον φροντίδας ανατίθεται, πλέον, σε αρκετές
περιπτώσεις, σε πρώην λήπτριες ΕΕΕ), αποφασίστηκε η
ανάθεση στην ίδια δημοσιοϋπαλληλικών, ουσιαστικά,
καθηκόντων, για δύο μέρες κάθε εβδομάδα, στο Γραφείο
Ευημερίας Πάφου. Αυτή τη διευθέτηση, μάλιστα, όπως
ανέφερε, φαινομενικά αποδέκτηκε ενυπογράφως, στην
πραγματικότητα όμως, εξαναγκάστηκε προς τούτο, από
τους Προϊστάμενους. Ήταν η θέση της παραπονούμενης ότι
δεν νοείται να της ανατίθενται γραφειακά καθήκοντα,
δεδομένου ότι η θέση που κατέχει είναι η πιο πάνω
αναφερόμενη, καθώς και ότι ουδέποτε αποδέκτηκε, με
ελεύθερη βούληση, αυτή την ανάθεση. Ακόμα, ότι, εν πάση
περιπτώσει, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα
οποία δεν της επιτρέπουν να μεταβαίνει στην Πάφο δύο
φορές την εβδομάδα, ενώ η ίδια δεν αρνείτο, αλλά
αντίθετα, πρότεινε να τοποθετηθεί σε θέση καθαρίστριας
στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς, όπου δε θα χρειάζεται
να μετακινείται σε μεγάλες αποστάσεις. Μετά την εκ μέρους
μου αποστολή διερευνητικής φύσεως επιστολών στις
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και όπως η ίδια η παραπονούμενη
με πληροφόρησε, αλλά προέκυψε και μέσα από τις
απαντήσεις
που
οι
πρώτες
μου
απέστειλαν,
αποκαταστάθηκε η τάξη, τόσο με τον ορισμό της
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παραπονούμενης να εκτελεί τα καθήκοντα εκείνα για τα
οποία προσελήφθη και, μάλιστα, σε περιοχή εγγύς στον
τόπο διαμονής της, όσο και με τη δίκαιη κατανομή
καθηκόντων ανάμεσα σε όλες τις κατ΄οίκον φροντίστριες,
που εξυπηρετούσαν την ίδια γεωγραφική περιοχή. (Α/Π
994/18)
5.

Υποβλήθηκαν δύο παράπονα από εκπαιδευτικούς με
προβλήματα υγείας αναφορικά με αποφάσεις μετάθεσής
τους, οι οποίες φαίνονταν να είχαν ληφθεί, χωρίς να
συνεκτιμηθούν
και
τα
προβλήματα
υγείας
των
επηρεαζόμενων.
Αφού
εξετάστηκαν
τα
ιδιαίτερα
περιστατικά της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά και κρίθηκε η
βασιμότητα των παραπόνων αυτών, το Γραφείο μου
προχώρησε σε διαμεσολάβηση, ώστε η ΕΕΥ αποφάσισε τη
μετάθεσή των παραπονούμενων στον τόπο διαμονή τους
ως οι οδηγίες του θεράποντος ιατρού τους. (Α/Π 1204/18
και Α/Π 1527/18)

6.

Λειτουργός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
υπέβαλε παράπονο μετά από απόφαση του Οργανισμού να
ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή του, σύμφωνα με την
οποία η παραπονούμενη, για λόγους υγείας και βάσει
συστάσεων
Ιατροσυμβουλίου,
τοποθετήθηκε
και
εργαζόταν στα γραφεία Επιθεωρητών στη Λάρνακα και να
την καλέσει να εργάζεται πλέον στα κεντρικά γραφεία του
Οργανισμού, στη Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε ουσιαστική
αιτιολόγηση. Μάλιστα, επειδή, μέχρι την υποβολή του
παραπόνου, η Λειτουργός ήδη κατέβαλε προσπάθεια
συμμόρφωσης με τη νέα απόφαση, έθεσε ενώπιον του
Γραφείου μου στοιχεία, βάσει των οποίων η κατάσταση της
υγείας της είχε επιδεινωθεί, λόγω των μετακινήσεων. Το
Γραφείο παρεμβαίνοντας, άμεσα, εισηγήθηκε όπως ο
Οργανισμός παραπέμψει την παραπονούμενη σε εξέταση
από αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο, το οποίο θα ήταν σε θέση να
κρίνει και να αξιολογήσει συνολικά την κατάστασή της. Ο
ΚΟΤ υιοθέτησε την εισήγηση του Γραφείου και αποφάσισε
την εκ νέου παραπομπή της Λειτουργού σε εξέταση από
αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο και την προσωρινή τοποθέτησή
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της στη Λάρνακα, μέχρι τη λήψη απόφασης από αυτό. (Α/Π
266/2018)
7.

Παράπονο εναντίον του Υπουργείου Υγείας που αφορούσε
σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή εργασία. Μετά από παρέμβαση του
Γραφείου μου προς το Υπουργείο Υγείας, υπήρξε δέσμευση
του όπως από τώρα και στο εξής θα καταβάλλεται η
αποζημίωση «ανά μήνα», σύμφωνα με το άρθρο 9 των περί
Προστασίας των Μισθών Νόμων του 2012. (Α/Π 104/18)

8.

Μαθητής υπέβαλε παράπονο το οποίο αφορούσε την
απόρριψη αίτησης του για εγγραφή στον Κλάδο
Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών της Τεχνικής
Σχολής Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας. Μετά από παρέμβαση του
Γραφείου μου το εμπλεκόμενο Υπουργείο επανεξέτασε την
περίπτωση, με θετικό αποτέλεσμα, προς ικανοποίηση του
παραπονούμενου. (Α/Π 1140/18)

9.

Παράπονο
υποβλήθηκε
εναντίον
του
Υπουργείου
Οικονομικών, το οποίο αφορούσε στην απόρριψη του
αιτήματος του παραπονούμενου, το οποίο είχε τεθεί
ενώπιον
του
Υπουργείου
μέσω
του
Υπουργείου
Εσωτερικών, να διορθωθεί ο τίτλος της θέσης του στον
Δήμο Λευκάρων, από Τροχονόμος/Κλητήρας [Κλ. Α1-25(ii)] σε Τροχονόμος [Κλ. Α2-5-7(ii)].
Το Γραφείο,
ασκώντας πίεση προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζήτησε όπως
το αίτημα επανεξεταστεί, δεδομένης της σύμφωνης
γνώμης του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και της
παραδοχής, από πλευράς του Δήμου Λευκάρων, του
λάθους που είχε προηγηθεί κατά την παρουσίαση της θέσης
του παραπονούμενου στον Προϋπολογισμό του Δήμου. Εν
τέλει, ο Υπουργός Οικονομικών ενέκρινε όπως η θέση
Τροχονόμου/Κλητήρα [Κλ. Α1-2-5(ii)] αναβαθμιστεί σε
θέση Τροχονόμου [Κλ. Α2-5-7(ii)] και δόθηκαν οδηγίες
προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για τροχοδρόμηση των
αναγκαίων διαδικασιών για υλοποίηση της απόφασης. (Α/Π
690/16)
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10.

Προβληματισμό
προκάλεσε
η
διαδικασία
που
ακολουθήθηκε και τα κριτήρια αξιολόγησης των
υποψηφίων για σκοπούς προαγωγής στην Αστυνομία.
Παρότι, στην πορεία, διαπιστώθηκε ότι, για το όλο ζήτημα,
εκκρεμούσαν ήδη προσφυγές, ενώπιον του Αρμόδιου
Δικαστηρίου, εντούτοις, το Γραφείο τοποθετήθηκε
γραπτώς προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, θέτοντας
συγκεκριμένες θέσεις για προβληματισμό. Συγκεκριμένα,
τονίστηκε ότι είναι επιβεβλημένη η υποχρέωση της
Επιτροπής Αξιολόγησης να καθορίσει τα συναφή με τα
αστυνομικά καθήκοντα, πτυχία ώστε, κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης και μοριοδότησης των προσόντων των
υποψηφίων, στη βάση των προνοιών των περί Αστυνομίας
(Προαγωγές) Κανονισμών, να διατηρείται μια δίκαιη και
ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υποψηφίων. Επίσης,
σημειώθηκε ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι ένα
συλλογικό όργανο, ανεξαρτήτως εάν απαρτίζεται από
διαφορετικά άτομα, αναλόγως της διαδικασίας και αυτό,
σίγουρα, δεν παρέχει τη δυνατότητα για διαφορετική
αντιμετώπιση των εκάστοτε πτυχίων, καθώς θα πρέπει να
ακολουθείται ενιαία γραμμή στο κατά πόσο ένα πτυχίο είναι
συναφές με τα αστυνομικά καθήκοντα, ή όχι.

11.

Δεδομένου, μάλιστα, του γεγονότος ότι τα μέλη της
Αστυνομίας είναι εναλλάξιμο, εντός της Υπηρεσίας,
προσωπικό, με ορισμένες εξαιρέσεις, η Επίτροπος έκρινε
ότι η απόφαση για τη συνάφεια ενός πτυχίου δεν θα πρέπει
να περιορίζεται στα αστυνομικά καθήκοντα, σε γενικό
πλαίσιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδεχομένως να
δημιουργούνται υποψίες σε σχέση με τις τοποθετήσεις
μελών σε συγκεκριμένες θέσεις, ειδικά σε περιόδους
διαδικασιών προαγωγής. Εξάλλου, ο περιορισμός της
συνάφειας ενός πτυχίου με τα συγκεκριμένα καθήκοντα
ενός υποψηφίου δεν απορρέει ούτε από την ερμηνεία του
Κανονισμού.

12.

Τέλος, τονίστηκε ότι οι θέσεις της Επιτροπής θα πρέπει να
είναι ευθυγραμμισμένες και να υπάρχει συνοχή και
συνέπεια στις αποφάσεις, ώστε να διατηρείται η αξιοπιστία
στις αποφάσεις της και να αποφεύγεται η δημιουργία
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εντυπώσεων για ενδεχόμενες σκοπιμότητες. Με αυτό, δεν
απαγορεύεται, ούτε αποκλείεται η διαφοροποίηση της
θέσης της Επιτροπής σε σχέση με τη συνάφεια ενός
πτυχίου, νοουμένου ότι παρέχεται στοιχειοθετημένη
αιτιολόγηση (Α/Π 1743/2017, Α/Π 1744/2017, Α/Π
1793/2017, Α/Π 1891/2017, Α/Π 52/2018, Α/Π 65/2018).
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Ζ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ –ΠΟΛΙΤΗ
Α. Εισαγωγή
Στον τομέα αυτό εμπίπτουν ζητήματα ή και προβλήματα τα οποία
δημιουργούνται από την καθημερινή επαφή των διοικούμενων με
τον διοικητικό μηχανισμό και αφορούν είτε στην εσφαλμένη
ερμηνεία και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, είτε στη μη
ορθή αντιμετώπιση των πολιτών είτε σε παράλειψη απάντησης
και ενημέρωσης σε περιπτώσεις όπου ζητήθηκε τέτοια
ενημέρωση, είτε σε καθυστέρηση εξέτασης διαφόρων αιτημάτων
τους. Μέσα στα πλαίσια δράσης του τομέα αυτού, επιχειρείται η
απόδοση της ζητούμενης θεραπείας με άμεση παρέμβαση είτε
απευθείας στα γραφεία της εμπλεκόμενης υπηρεσίας, είτε με
τηλεφωνική παρέμβαση, απευθείας με τους αρμόδιους
λειτουργούς των υπηρεσιών αυτών, που χειρίζονται τα υπό
συζήτηση θέματα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ως άνω
παρεμβάσεις μας, είχαν ως αποτέλεσμα, την οριστική επίλυση του
προβλήματος προς πλήρη ικανοποίηση των παραπονούμενων. Σε
άλλες, δε, περιπτώσεις όπου το αντικείμενο τους δεν επέτρεπε
άλλο χειρισμό, έγιναν παρεμβάσεις με γενικευμένες εισηγήσεις
ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.
Πιο κάτω παρατίθεται απόσπασμα από σχετική Έκθεση μου που
υποβλήθηκε εναντίον του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων
Ερευνών, και στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά, περιπτώσεις,
οι οποίες έτυχαν χειρισμού με άμεση παρέμβαση, προς
ικανοποίηση των παραπονούμενων.
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Παράπονο κατά του Τμήματος Αλιείας και θαλάσσιων
Ερευνών, αναφορικά με την απόρριψη αιτήματος πολίτη
για μόνιμο ελλιμενισμό σκάφους στο αλιευτικό καταφύγιο
Ζυγίου.
Συγκεκριμένα, η αίτηση του παραπονούμενου στο Τμήμα για
ελλιμενισμό του σκάφους του, στο εν λόγω καταφύγιο, είχε
υποβληθεί εκπρόθεσμα και, συνεπώς, δεν υπήρχε δυνατότητα
έγκρισής της. Το Τμήμα, όμως, παρέλειψε να ενημερώσει τον
παραπονούμενο για το λόγο που δεν μπορούσε να εγκριθεί το
αίτημά του, καθώς επίσης παρέλειψε να τον ενημερώσει
αναφορικά με την ακολουθητέα διαδικασία για έγκριση τέτοιου
είδους αιτημάτων, με επακόλουθο την αχρείαστη ταλαιπωρία
του. Δηλαδή, παρότι το αίτημά του παραπονούμενου δεν
μπορούσε εξαρχής να εξεταστεί, παρέμεινε για μεγάλο χρονικό
διάστημα μετέωρο ενώπιον του Τμήματος, χωρίς το Τμήμα να τον
ενημερώσει για τον πραγματικό λόγο για τον οποίο δεν ήταν
δυνατή η εξέταση και, κατ΄ επέκταση, η ικανοποίησή του.
Στην Έκθεση επισημάνθηκε η ανάγκη για επαρκή και σαφή
ενημέρωση των πολιτών από τη διοίκηση για την αποφυγή
οποιασδήποτε ταλαιπωρίας και της παράτασης της αγωνίας του
διοικούμενου χωρίς νόμιμο λόγο.
Για αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, έγινε
εισήγηση, όπως το Τμήμα καταστήσει προσβάσιμες, από κάθε
ενδιαφερόμενο, πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία
εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση αδειών ελλιμενισμού σκαφών
ανά έκαστο αλιευτικό καταφύγιο, τους όρους και προϋποθέσεις
για χορήγηση τέτοιων αδειών και τα σχετικά έντυπα, ως επίσης
και να θέτει υπόψη του εκάστοτε αιτητή τα προαναφερθέντα.
(Α/Π 103/2017)
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Παρεμβάσεις – Ικανοποίηση παραπονούμενου


Πρόσωπο το οποίο διαμένει στο εξωτερικό αντιμετώπισε
πρόβλημα στη διαδικασία ανανέωσης του διαβατηρίου του,
καθώς, βάσει ενημέρωσης που έλαβε προφορικά από το
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, δεν
καθίστατο δυνατός ο εντοπισμός των στοιχείων του στο
ηλεκτρονικό σύστημα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού.
Μετά από τηλεφωνική παρέμβαση του Γραφείου,
εντοπίστηκαν τα στοιχεία του παραπονούμενου και η
διαδικασία ανανέωσης του διαβατηρίου του προωθήθηκε
άμεσα, ώστε να του αποσταλεί το διαβατήριο στη χώρα
διαμονής του, το συντομότερο. Επίσης, του επεξηγήθηκε
πως, δεδομένου ότι η ανανέωση του διαβατηρίου
διενεργείται μόνο από το αρμόδιο Τμήμα στην Κύπρο και
δεδομένου ότι αυτό εν τέλει αποστέλλεται στον δικαιούχο
μέσω του διπλωματικού σάκου, αρκετές φορές απαιτούνται
2-3 μήνες, μέχρι το διαβατήριο να φθάσει στον κάτοχό του.
(Α/Π 1528/18)



Μετά από υποβολή παραπόνου από γονείς εθνοφρουρού,
σε σχέση με καθυστέρηση εξέτασης αιτήματος για πρόωρη
απόλυση του γιου τους από την Εθνική Φρουρά, λόγω
οικογενειακών καταστάσεων και προβλημάτων υγείας που
αντιμετώπιζαν ως οικογένεια, το Γραφείο παρενέβη άμεσα
και το αίτημα ικανοποιήθηκε. (Α/Π 1130/2018)



Νέος κάτοχος αυτοκινήτου υπέβαλε παράπονο εναντίον
του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, σε σχέση με την
παράλειψη του Τμήματος να απαντήσει επιστολές του, με
τις οποίες έθετε το ερώτημα κατά πόσο ο ίδιος έφερε την
ευθύνη κάλυψης οφειλών, σε σχέση με το όχημα που
αγόρασε, για τις οποίες υπεύθυνος ήταν ο προηγούμενος
κάτοχος. Μετά από παρέμβαση του Γραφείου μας, το
αρμόδιο
Τμήμα
απάντησε
στις
επιστολές
του
παραπονούμενου και επεξήγησε σε αυτόν τις πρόνοιες τις
ισχύουσας νομοθεσίας (Α/Π 992/2018)



Παράπονο υποβλήθηκε εναντίον της Επαρχιακής Διοίκησης
Λάρνακας, σε σχέση με καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για
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εγγραφή συγκεκριμένου σωματείου. Μετά από παρέμβαση
του Γραφείου, η Επαρχιακή Διοίκηση απάντησε στον
ενδιαφερόμενο, αποστέλλοντας σχετική επιστολή, με την
οποία
ζητούσε,
διαφοροποιήσεις
ή/και
επιπλέον
πληροφορίες, σε σχέση με τα στοιχεία της αίτησης, ούτως
ώστε να καθίστατο δυνατή η περαιτέρω προώθηση ή/και
έγκρισή της (Α/Π 437/18)


Μετά από υποβολή παραπόνου, σε σχέση με καθυστέρηση
που παρατηρείτο
στην καταβολή του ποσού, που
αντιστοιχούσε στις υπηρεσίες που ο παραπονούμενος
προσέφερε κατά τη διεξαγωγή των Παγκυπρίων
Εξετάσεων, για το έτος 2017, το Γραφείο ενήργησε άμεσα
και καταβλήθηκε το ποσό στον παραπονούμενο. (Α/Π
1695/17)



Παράπονο αναφορικά με την απόρριψη αίτησης μαθητή,
για εγγραφή του στον Κλάδο Ξενοδοχειακών και
Επισιτιστικών Τεχνών της Τεχνικής Σχολής, Μακάριος
Γ΄Λευκωσία. Μετά από παρέμβαση του Γραφείου μας, το
εμπλεκόμενο Υπουργείο προχώρησε σε επανεξέταση του
θέματος, με θετικό αποτέλεσμα (Α/Π 1140/2018)



Μετά από απόρριψη του αιτήματος για εγγραφή στο
Μητρώο Εγγεγραμμένων (Ειδικών) Ψυχολόγων, παρά το
γεγονός ότι άλλα πρόσωπα, με τα ίδια προσόντα, δεν
αντιμετώπισαν οποιοδήποτε πρόβλημα, η παραπονούμενη
απευθύνθηκε στο Γραφείο, υποβάλλοντας σχετικό
παράπονο
εναντίον
του
Συμβουλίου
Εγγραφής
Ψυχολόγων. Αφού ακολούθησε εκτενής αλληλογραφία και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Γραφείου και του
Συμβουλίου, το δεύτερο εν τέλει εξέτασε εκ νέου την
περίπτωση της παραπονούμενης, σε συνάρτηση με άλλες
παρόμοιες αιτήσεις, όπως επίσης και στη βάση σχετικής
γνωμάτευσης που έλαβε από τον νομικό του σύμβουλο και
αποφάσισε όπως προχωρήσει στην εγγραφή της
παραπονούμενης στο εν λόγω Μητρώο. (Α/Π 407/2015)



Εξ αφορμής παραπόνων που υποβλήθηκαν εναντίον του
Τμήματος Οδικών Μεταφορών και, συγκεκριμένα, εναντίον
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του Επαρχιακού Γραφείου του Τμήματος στην Πάφο, σε
σχέση με τη συμπεριφορά υπαλλήλων προς το κοινό, αλλά
και ελλιπή ενημέρωση σε σχέση με διαδικασίες και
πληροφορίες που αφορούν στις αρμοδιότητες του
Τμήματος, η οποία εν τέλει οδήγησε σε αχρείαστη
ταλαιπωρία, το Γραφείο απέστειλε επιστολή προς τον
Διευθυντή του Τμήματος, με την παράκληση όπως προβεί
στις δέουσες ενέργειες και δοθούν οι ανάλογες οδηγίες,
ειδικά προς τους Λειτουργούς οι οποίοι έρχονται σε επαφή
με το κοινό, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την
αποφυγή περιστατικών, τα οποία ενδεχομένως να
προκαλέσουν δυσαρέσκεια (Α/Π 1665/17 και Α/Π
1898/17)


Υποβλήθηκε παράπονο για καθυστέρηση εξέτασης
πειθαρχικής διαδικασίας, που εκκρεμούσε ενώπιον του
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Το
Γραφείο διερεύνησε την υπόθεση και ενημέρωσε την
παραπονούμενη σχετικά με τους πραγματικούς λόγους που
προκάλεσαν την εν λόγω καθυστέρηση. Παράλληλα, όμως,
έγινε σύσταση προς το ΕΤΕΚ όπως προωθηθεί η διαδικασία
και ολοκληρωθεί, το συντομότερο. (Α/Π 1678/2017)



Παράπονο κατά των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Όπως ο
παραπονούμενος
υποστήριξε,
παρατηρήθηκε
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση βεβαίωσης, με
σκοπό την εξασφάλιση από τον ίδιο άδειας εξασκήσεως του
επαγγέλματος του Ιδιωτικού Φρουρού Ασφαλείας. Η
εμπλεκόμενη υπηρεσία υποστήριξε ότι είναι αναγκαία
παραπομπή του παραπονούμενου σε Ιατροσυμβούλιο,
χωρίς ωστόσο, να του δοθεί ημερομηνία εξέτασης. Μετά
από παρέμβαση του Γραφείου μας η εμπλεκόμενη Υπηρεσία
ικανοποίησε το αίτημά του. (Α/Π 1848/17)



Παράπονο αναφορικά με την απόφαση για αναστολή της
λειτουργίας του συνεργείου επιθεώρησης οχημάτων του
Τμήματος Οδικών Μεταφορών Πάφου. Το συνεργείο
αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και ανέστειλε τη
λειτουργία του για επίλυση των προβλημάτων που
παρουσιάστηκαν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας και μετά
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από παρέμβαση του Γραφείου μου, το Τμήμα Οδικών
Μεταφορών παρέπεμψε τα οχήματα για έλεγχο, στο
αρμόδιο Τμήμα στη Λεμεσό ή σε ιδιωτικά συνεργεία στην
Πάφο. (Α/Π 189/18)


Παράπονο εναντίον της ΑΗΚ, τεχνικοί της οποίας, όπως
διαπιστώθηκε, απέκοψαν την ηλεκτροδότηση του σπιτιού
της παραπονούμενης ύστερα από απαίτηση τρίτων, οι
οποίοι ισχυρίζονταν ότι είχαν ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο
σπίτι της παραπονούμενης. Δηλαδή, η ΑΗΚ, χωρίς να
διερευνήσει τους εν λόγω ισχυρισμούς, τερμάτισε την
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, στερώντας, χωρίς νόμιμη
αιτιολογική βάση, από την παραπονούμενη, ένα βασικό
αγαθό. Μετά από παρέμβαση του Γραφείου μου, η
εμπλεκόμενη υπηρεσία παραδέχτηκε το λάθος της και
αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση. (Α/Π 644/18)



Παράπονο το οποίο αφορά την απόρριψη σχετικού
αιτήματος απόκτησης κοινωνικής κάρτας καθώς επίσης και
την παράλειψη επικαιροποίησης της ιστοσελίδας των
Υπηρεσιών
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,
όπου
ήταν
αναρτημένα τα προηγούμενα κριτήρια για απόκτηση της
κοινωνικής κάρτας. Η παραπονούμενη κατάγεται από την
Ελλάδα και υπέβαλε αίτημα απόκτησης κοινωνικής κάρτας
το οποίο δεν ικανοποιήθηκε. Παρατήρησε δε ότι, στην
σχετική ιστοσελίδα ήταν αναρτημένα παλαιότερα κριτήρια
για απόκτηση της εν λόγω κάρτας. Κατά την διάρκεια της
έρευνας, η εμπλεκόμενη υπηρεσία αναγνώρισε το λάθος
αυτό και μετά από παρέμβαση του Γραφείου μου
παραχώρησε κοινωνική κάρτα στην παραπονούμενη και
διόρθωσε το λάθος στην ιστοσελίδα της. (Α/Π 786/18)



Ομάδα κατοίκων του Πέρα Χωριού Νήσου (ύψωμα
Λευκαρίτη) υπέβαλε παράπονο κατά του Κοινοτικού
Συμβουλίου, σε σχέση με την μη αποκομιδή σκυβάλων.
Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου, η εμπλεκόμενη
υπηρεσία και η ανάδοχος εταιρεία απέδωσαν το πρόβλημα
στην μορφολογία του εδάφους και στην κατάσταση του
δρόμου, τον οποίο χρησιμοποιεί το σκυβαλοφόρο όχημα.
Στο χώρο διενεργήθηκε επιτόπου έρευνα και διεφάνη ότι,
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υπήρχε περιθώριο εναλλακτικών λύσεων. Η εμπλεκόμενη
υπηρεσία ζήτησε από την εταιρεία την λήψη μέτρων για
επανάληψη των δρομολογίων αποκομιδής των σκυβάλων
(Α/Π 970/18)


Παράπονο
κατά
του
Υπουργείου
Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων το οποίο αφορούσε στις
επανειλημμένες προσπάθειες του παραπονούμενου να
επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την υπηρεσία, χωρίς
αποτέλεσμα. Σε τηλεφωνική παρέμβαση του Γραφείου μου,
η εμπλεκόμενη υπηρεσία υποστήριξε, ότι αυτό οφειλόταν
σε φόρτο εργασίας της συγκεκριμένης ημέρας αλλά και σε
τεχνική αδυναμία του συστήματος. Μετά από παρέμβαση
μας, η υπηρεσία ενημέρωσε για τα πιο πάνω τον
παραπονούμενο καθώς επίσης έλαβε μέτρα για τη μη
επανάληψη του προβλήματος, στο μέλλον. (Α/Π 1156/18)



Παράπονο εναντίον του Τμήματος Χωρομετρίας και
Κτηματολογίου,
που
αφορούσε
προσπάθεια
του
παραπονούμενου να εξυπηρετηθεί τηλεφωνικά πλην όμως
χωρίς αποτέλεσμα. Μετά από παρέμβαση του Γραφείου μου
η εμπλεκόμενη υπηρεσία ανταποκρίθηκε και εξυπηρέτησε
τον παραπονούμενο. (Α/Π 1432/18)



Παράπονο εναντίον του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού αναφορικά με απλήρωτα σχολικά δρομολόγια
με το λεωφορείο. Ο παραπονούμενος υποστήριξε ότι για
μεγάλο χρονικό διάστημα, η εμπλεκόμενη Υπηρεσία δεν
ανταποκρινόταν στα αιτήματά του, να του καταβληθεί το
οφειλόμενο ποσό. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης του
παραπόνου αυτού και μετά από παρέμβαση μας, το ποσό
καταβλήθηκε από την αρμόδια Σχολική Εφορία, προς
ικανοποίηση του παραπονούμενου (Α/Π 1848/19)



Παράπονο εναντίον του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
αναφορικά με υπερβολική καθυστέρηση η οποία, όπως
υποστήριξε ο παραπονούμενος, παρουσιάστηκε στον
ορισμό ραντεβού, σε ειδικό γιατρό. Κατά τη διάρκεια της
διερεύνησης και μετά από παρέμβαση του Γραφείου μου, ο
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παραπονούμενος έλαβε ειδοποίηση και ημερομηνία
εξέτασης με τον ειδικό γιατρό του (Α/Π 1894/18).
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Η. ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ KAI ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Α. Εισαγωγή
Το 2004 και για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με
τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ, όπως
προαναφέρθηκε 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
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 το 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:

129

 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) και
 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 Φορέα
εκτείνεται και καλύπτει τους τομείς της κοινωνικής προστασίας,
κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικών παροχών, 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.
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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
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
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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
απαγορευμένες διακρίσεις.

θεμάτων

που

αφορούν

 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.
 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.
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Β. Εκθέσεις/Παρεμβάσεις
Κατά το 2018, υπό την ιδιότητα της Επιτρόπου ως Φορέα
Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, υποβλήθηκαν οι
πιο κάτω Εκθέσεις/Τοποθετήσεις:


Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης
των Διακρίσεων αναφορικά με τη διασφάλιση χώρου
θρησκευτικής λατρείας στην Πάφο, για τις ανάγκες
των Μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια της γιορτής του
Ραμαζανιού, ημερ. 11 Μαΐου 201854

Η Επίτροπος εξέτασε παράπονο που υποβλήθηκε τον Μάιο του
2018 από το Γραφείο «Religious Track of the Cyprus Peace
Process» (RTCYPP) αναφορικά με το ζήτημα που, τότε, προέκυψε
σε σχέση με την εξεύρεση χώρου λατρείας για τη Μουσουλμανική
κοινότητα στην Πάφο, ενόψει και της έναρξης της γιορτής του
Ραμαζανιού στις 15 Μαΐου 2018.
Σύμφωνα με το παράπονο, από τον Οκτώβριο 2017 οι αρμόδιες
υπηρεσίες είχαν αποφασίσει τον τερματισμό της λειτουργίας του
τεμένους στην Κάτω Πάφο, ενώ οι προσπάθειες που στη συνέχεια
καταβλήθηκαν τόσο από την μουσουλμανική κοινότητα όσο και
από το RTCYPP για την εξεύρεση άλλου χώρου για τις
λατρευτικές ανάγκες των μουσουλμάνων στην Πάφο (περίπου
1500 μέλη), δεν απέδωσαν.
Στην Τοποθέτηση έγινε εκτενής αναφορά στο εθνικό και διεθνές
θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει το δικαίωμα στην ελευθερία της
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Έγινε επίσης αναφορά σε
νομολογία
του
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) (υπόθεση Witnesses and Others v.
Turkey), από την οποία προκύπτει ότι η μη παροχή κατάλληλου
μέρους για εκδήλωση της θρησκευτικής ελευθερίας, (έστω και
απλού χώρου και όχι απαραίτητα χώρου κατάλληλα
54
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διαμορφωμένου ως χώρου λατρείας), δημιουργεί άμεση
παρέμβαση στο δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας. (Άρθρο
9 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) - δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης συνείδησης και
θρησκείας).
Στην Τοποθέτησή της, η Επίτροπος τόνισε ότι το ζήτημα έχριζε
άμεσης εξέτασης και ότι οι αρμόδιες αρχές έπρεπε να λάβουν
αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι θρησκευτικές
και λατρευτικές ανάγκες των μουσουλμάνων της Πάφου - ακόμη
και σε ένα μέρος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προσωρινά
ως χώρος λατρείας. Συνακόλουθα, εισηγήθηκε όπως οι αρμόδιες
αρχές,
προχωρήσουν
σε
όλες
τις
απαιτούμενες
ενέργειες/διευθετήσεις, ώστε, έστω και ως προσωρινή λύση, να
εξευρεθεί κατάλληλος χώρος λατρείας για τη μουσουλμανική
κοινότητα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.
Μετά την υποβολή της Τοποθέτησης και στη βάση των
εισηγήσεων
που
περιλήφθηκαν
σε
αυτήν,
έγιναν
ενέργειες/διευθετήσεις ώστε το Τέμενος Κάτω Πάφου να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί, έστω και ως προσωρινή λύση, ως χώρος
λατρείας από τους Μουσουλμανική Κοινότητα Πάφου, κατά τη
διάρκεια του περασμένου Ραμαζανιού. 15 Μαΐου μέχρι 14 Ιουνίου
2018).


Διάκριση λόγω φύλου στην εργασία55

Παράπονο που υποβλήθηκε στο Γραφείο μας για διάκριση λόγω
φύλου στην εργασία, αφορούσε στην απόφαση του Γενικού
Χημείου να απορρίψει εισήγηση της παραπονούμενης για
τροποποίηση του χρόνου έναρξης του συμβολαίου αγοράς
υπηρεσιών απ’ αυτήν για λόγους μητρότητας, παρότι το Γενικό
Χημείο της είχε κατακυρώσει τη σχετική προσφορά για αγορά
υπηρεσιών.

55
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Ενόψει δε της απόφασης του Διευθυντή των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι η απασχόληση της παραπονούμενης
στο Γενικό Χημείο ήταν «απασχόληση μισθωτού προσώπου» και
κατ’ επέκταση «σχέση εξαρτημένης εργασίας», μπορούσαν να
τύχουν εφαρμογής, στην προκειμένη περίπτωση, οι σχετικές
διατάξεις «του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του περί Προστασίας της
Μητρότητας Νόμου».
Συνακόλουθα, η άρνηση έγκρισης από το Γενικό Χημείο του
σχετικού αιτήματος της παραπονούμενης για παράταση χρόνου
έναρξης της εργασίας της, λόγω άδειας μητρότητας, συνιστούσε
«παραβίαση των διατάξεων του περί Προστασίας της Μητρότητας
Νόμου σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του περί Ίσης Μεταχείρισης
Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση Νόμου, που απαγορεύει τη λιγότερη ευνοϊκή
μεταχείριση εγκύων ή μητέρων και εμπίπτουν στις διακρίσεις
λόγω φύλου».
Η παραπονούμενη, «λόγω τοκετού και μητρότητας και συνεπώς
λόγω φύλου, στερήθηκε/απώλεσε πρόσβαση/θέση σε εργασία,
για την οποία είχε κριθεί ως κατάλληλη, για λόγους που
σχετίζονται με τη μητρότητα και, συγκεκριμένα, με την νομικά
κατοχυρωμένη άδεια μητρότητας». Ως εκ τούτου στην περίπτωσή
της, υπήρξε «παραβίαση της νομικής απαγόρευσης των
διακρίσεων λόγω φύλου στην απασχόληση».
Ενόψει των ανωτέρω, η Επίτροπος υπέβαλε τη σχετική Έκθεση
της στο Διευθυντή Γενικού Χημείου και τον πληροφόρησε, βάσει
του άρθρου 22 του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και
Ορισμένων άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου, για την
πρόθεση της να προβεί, σε σύσταση για ζητήματα που άπτονται
των δικαιωμάτων μητρότητας. Τον κάλεσε δε σε διαβούλευση
«για σκοπούς συζήτησης και εξεύρεσης λύσης προς
αποκατάσταση
της
οποιοσδήποτε
αδικίας
υπέστη
η
παραπονούμενη».
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Στέρηση διορισμού λόγω άδειας μητρότητας56

Παιδίατρος που βρισκόταν σε άδεια μητρότητας υπέβαλε
παράπονο στο Γραφείο μας αναφορικά με την πρόθεση των
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να
πληρώσουν τη θέση διορισμού που της είχαν αρχικά προσφέρει
με άλλο ιατρό, εάν δεν αναλάμβανε καθήκοντα ενόσω διαρκούσε
η άδεια μητρότητας της.
Η Επίτροπος σε σχετική παρέμβαση της προς την εμπλεκόμενή
Υπηρεσία, σημείωσε πως τυχόν απόφαση της να προσφέρει
«διορισμό στην κενή θέση παιδιάτρου στο Νοσοκομείο
Παραλιμνίου σε άλλο/η γιατρό, για το λόγο και μόνο ότι η
παραπονούμενη μπορεί να μη διακόψει την άδεια μητρότητας της
για να αναλάβει τα καθήκοντα της θέσης στις αρχές Οκτωβρίου,
θα
συνεπάγεται
λιγότερο
ευνοϊκή
μεταχείριση
της
παραπονούμενης λόγω μητρότητας και άμεση απαγορευμένη σε
βάρος της διάκριση, βάσει του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών
και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση Νόμου [Ν. 205(Ι)/2002]».
Ο πιο πάνω Νόμος, «αποσκοπεί στην εφαρμογή της αρχής της
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, μεταξύ άλλων, σε σχέση
με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και απαγορεύει
οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, αναφορικά με τα ζητήματα
αυτά, ιδίως σε συσχετισμό με την έγγαμη ή την οικογενειακή
κατάσταση. Αναφέρει, επίσης, ότι τυχόν λιγότερο ευνοϊκή
μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας,
συνιστά διάκριση. Η δε δυσμενής μεταχείριση γυναίκας σε
κατάσταση εγκυμοσύνης, τοκετού, γαλουχίας ή μητρότητας όσον
αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε απασχόληση, τους
όρους και τις συνθήκες εργασίας, τεκμαίρεται ότι οφείλεται σε
τέτοια κατάσταση εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο».
Περαιτέρω δε, «διάκριση λόγω φύλου είναι κάθε άμεση ή έμμεση
διάκριση και οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας
56
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που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, το τοκετό, τη γαλουχία, τη
μητρότητα ή ασθένεια οφειλόμενη στην εγκυμοσύνη ή στον
τοκετό».
Η Επίτροπος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Φορέας
Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων βάσει του
Ν.205(Ι)/2002 και του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και
Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου, εισηγήθηκε
στην
εμπλεκόμενη
Υπηρεσία
«όπως
προσληφθεί
η
παραπονούμενη στη κενή θέση παιδιάτρου στο Νοσοκομείο
Παραλιμνίου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι … θα είναι με άδεια
μητρότητας και όπως αναλάβει τα καθήκοντα της με τη λήξη της
άδειας αυτής».


Διαδικασία για την πλήρωση θέσεων στην
Αστυνομία57

Στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εξειδικευμένου
μηχανικού ελικοπτέρων στην Αστυνομία, η παραπονούμενη
έπρεπε να υποβαλλόταν σε ακτινογραφία θώρακος και σε
γυναικολογική εξέταση, αλλά επειδή διένυε τον πέμπτο μήνα της
κύησης της, αποφασίστηκε να κάνει τις εξετάσεις μετά τον
τοκετό.
Μέλος όμως της Επιτροπής Αξιολόγησης, την ενημέρωσε ότι
επειδή θα υποβαλλόταν στις πιο πάνω εξετάσεις σε
μεταγενέστερο στάδιο, θα της προσφερόταν ο διορισμός επίσης
σε κατοπινό στάδιο, σε σχέση με τους δύο άλλους άντρες
υποψήφιους.
Η Επίτροπος, σε σχετική παρέμβαση της προς τον Αρχηγό
Αστυνομίας, σημείωσε πως ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και
Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση
Νόμος «ορίζει ότι άνδρες και γυναίκες απολαύουν ίσης
μεταχείρισης, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στην
απασχόληση και την εργασία, τους όρους και τις συνθήκες
57
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εργασίας … απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου όσον αφορά
την πρόσβαση στην απασχόληση, τους όρους και τις συνθήκες
εργασίας».
Βάσει δε του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του πιο πάνω Νόμου,
«απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, (α) ως προς
την πρόσβαση σε απασχόληση ή σε θέση εργασίας, μόνιμη ή
προσωρινή ή έκτακτη, ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, πλήρους
ή μερικής, συνεχούς ή μη απασχόλησης, σε όλες τις βαθμίδες της
επαγγελματικής ιεραρχίας και (β) ως προς τον καθορισμό και την
εφαρμογή των όρων και των συνθηκών απασχόλησης. Η εν λόγω
απαγόρευση αφορά ιδίως το περιεχόμενο, τη διατύπωση ή και
την εφαρμογή, μεταξύ άλλων, όρων εσωτερικών κανονισμών
επιχειρήσεων, ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή
συμφωνιών πάσης φύσεως, τα ωράρια απασχόλησης, τα πάσης
φύσεως πλεονεκτήματα ή παροχές που συνδέονται με κάθε θέση
ή βαθμίδα απασχόλησης καθώς και τις άδειες για οποιαδήποτε
αιτία».
Συνεπώς, η πρόθεση της Αστυνομίας να αναμένει την λήξη της
άδειας μητρότητας για τον διορισμό της παραπονούμενης στην
υπό πλήρωση θέση, θα στοιχειοθετεί δυσμενή μεταχείριση της
λόγω εγκυμοσύνης και μητρότητας και θα συνιστά άμεση
απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου. Το αποτέλεσμα μιας
τέτοιας τυχόν απόφασης της Αστυνομίας, να αναστείλει, δηλαδή,
τον διορισμό της παραπονούμενης στη θέση μηχανικού
ελικοπτέρων μέχρι να πραγματοποιηθούν οι ιατρικές εξετάσεις,
θα την θέσει μεταγενέστερα σε μειονεκτική θέση ως προς την
αρχαιότητα της».
Περαιτέρω, επειδή η πρόσληψη της παραπονούμενης θα γινόταν
σε διαφορετικό χρόνο από το χρόνο πρόσληψης άλλων δυο
επιτυχόντων υποψήφιων, με αποτέλεσμα την αρχαιότητα τους
έναντι της, «για το λόγο και μόνο ότι η ίδια δεν ήταν δυνατό να
υποβληθεί στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις κατά τον ίδιο
χρόνο που υποβλήθηκαν εκείνοι, εξαιτίας της εγκυμοσύνης της»,
η εν λόγω αρχαιότητα «θα οφείλεται αποκλειστικά στην
εγκυμοσύνη της και θα προκύψει σε βάρος της άμεση διάκριση
λόγω φύλου, η οποία, βάσει του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών
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και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Εκπαίδευση Νόμου, είναι απαγορευμένη».

Επαγγελματική

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος εισηγήθηκε την πρόσληψη της
παραπονούμενης «με τη διαλυτική αίρεση ότι δε θα συνεχίσει εάν
οι ιατρικές εξετάσεις αποτύχουν σε κατοπινό και μεταγενέστερο
στάδιο», καθώς και όπως «μετά το πέρας των υπολειπόμενων
ιατρικών εξετάσεων και νοουμένου ότι το αποτέλεσμα τους θα
είναι θετικό, ο διορισμός που θα αποφασιστεί να προσφερθεί στην
παραπονούμενη, αρχίζει από την ημερομηνία που άρχισε ο
διορισμός των άλλων επιτυχόντων στην ίδια διαδικασία
υποψηφίων».


Συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής58

Τον Απρίλιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει
την πρόταση μιας δέσμης μέτρων (νομοθετικών και μη
νομοθετικών) για τη στήριξη της συμφιλίωσης επαγγελματικής
και προσωπικής ζωής για γονείς και άτομα που παρέχουν
φροντίδα. Μεταξύ αυτών ήταν η πρόταση για Οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους
γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας
2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (COM (2017) 253 final &
2017/0085 (COD)).
Ενόψει της συζήτησης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο της ΕΕ και της προθεσμίας για υποβολή
τροποποιήσεων επί της πρότασης, η Επίτροπος, ως Φορέας
Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, απέστειλε σχετικές
επιστολές προς τους Κύπριους Ευρωβουλευτές, στις οποίες
σημείωσε πως «οι προτάσεις της Επιτροπής για άδειες και
ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας είναι πολύ σημαντικές, καθότι,
αφενός, βασίζονται στα υφιστάμενα δικαιώματα τα οποία θα
ενισχυθούν σε ορισμένα σημεία και αφετέρου στην εισαγωγή
Α.Ο.Μ. 4.2.15/5 ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018 και Α.Ι.Μ. 5.7.02.07
ημερομηνίας 17 Απριλίου 2018
58
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νέων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα
στους γονείς και στα άτομα που έχουν ευθύνες φροντίδας να
συνδυάζουν καλύτερα την εργασία τους και τα καθήκοντα
παροχής φροντίδας με γενικό στόχο να εξασφαλιστεί η αρχή της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε σχέση με τις ευκαιρίες
στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στο χώρο εργασίας».
«Η θέσπιση της προτεινόμενης Οδηγίας», πρόσθεσε η Επίτροπος,
«θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη, περιλαμβανομένων και των
προτεινόμενων διατάξεων της στο άρθρο 15 αναφορικά με τις
αρμοδιότητες των φορέων ισότητας των κρατών μελών όπως
του/της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στην περίπτωση της Κύπρου».
Σε σχέση ειδικότερα, με το άρθρο 15 της προτεινόμενης Οδηγίας,
η Επίτροπος σημείωσε ότι το Γραφείο της συμφωνεί με την
πρόταση του Equinet για τροποποίηση του.


Υπεράριθμη θέση σε Στρατιωτική Σχολή

Στις 19 Μαρτίου 2014 και μετά από υποβολή παραπόνου,
υποβλήθηκε, από την προκάτοχο της θέσης μου, στο Υπουργείο
Άμυνας, Έκθεση, σύμφωνα με την οποία η πρόβλεψη περί
ελάχιστου ύψους 1,63 μ. ήταν αυθαίρετη και συνιστούσε έμμεση
διάκριση σε βάρος των γυναικών υποψηφίων για εισδοχή στις
στρατιωτικές σχολές και, ότι, συνεπώς, παραβίαζε την αρχή της
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε
επαγγελματική εκπαίδευση.
Αμέσως μετά, υποβλήθηκε τελική σύσταση στο Υπουργείο όπως
«σε σχέση με μελλοντικές διαδικασίες εισαγωγής υποψήφιων στις
στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, προχωρήσει στη διενέργεια,
εντός του έτους (2014), επίσημης στατιστικής έρευνας, με στόχο
τη λήψη συγκριτικών δεδομένων και εξαγωγή αξιόπιστων
ευρημάτων, προκειμένου να καταλήξει σε ένα επιστημονικά
αποδεκτό σύστημα μέτρησης ύψους και βάρους, που να
ανταποκρίνεται στην ανατομική κατάσταση του μέσου Κύπριου
και της μέσης Κύπριας».
140

Κατάληξη της υπόθεσης εκείνης ήταν η διαφοροποίηση, από το
έτος 2015, της πρόβλεψης περί κατώτατου αποδεκτού ύψους για
τις γυναίκες υποψήφιες (από 1,63 σε 1,60 μ.). Η
παραπονούμενη, είχε, στο μεταξύ, καταφύγει στη Δικαιοσύνη,
πετυχαίνοντας, στις 10 Φεβρουαρίου 2017, την ακύρωση της
απόφασης αποκλεισμού της, λόγω ύψους, από τη διεκδίκηση
θέσης στις Στρατιωτικές Σχολές κατά το στάδιο της Υγειονομικής
Εξέτασης.
Ακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και
παραπονούμενης, η οποία υποστηρίζε ότι, από πλευράς
Υπουργείου Άμυνας, δεν υπήρξε συμμόρφωση στην πιο πάνω
αναφερόμενη Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, εξ ού και η
ίδια, το Φεβρουάριο του υπό επισκόπηση έτους, επανήλθε στο
Γραφείο μου, υποβάλλοντας παράπονο (ΑΠ 353/2018).
Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου μελετήθηκε, μεταξύ άλλων,
η αλληλογραφία που η παραπονούμενη και το εμπλεκόμενο
Υπουργείο είχαν ανταλλάξει. Από πλευράς του τελευταίου
γινόταν αναφορά σε αλυσιτέλεια, λόγω χαμηλής βαθμολογίας
που η παραπονούμενη είχε εξασφαλίσει στις Παγκύπριες
Εξετάσεις του έτους 2014. Ότι, δηλαδή, ουσιαστικά, περιθώριο
συμμόρφωσης με την Απόφαση, εκ των πραγμάτων, δεν υπήρχε,
λόγω της χαμηλής αυτής βαθμολογίας. Και ήταν σ΄ αυτό,
ακριβώς, το σημείο που η εμπλοκή του Γραφείου ήταν
καταλυτικής σημασίας για την κατάληξη του θέματος.
Με
επιστολή μου επισημάνθηκε εκ νέου ότι η παραπονούμενη είχε
αποκλειστεί κατά το στάδιο της Υγειονομικής Εξέτασης, το
αποτέλεσμα της οποίας καθορίζει αποφασιστικά το κατά πόσον
ο/η υποψήφιος/α για τις Στρατιωτικές Σχολές, σε περίπτωση
αποτυχίας σ’ αυτό το στάδιο, θα εξακολουθεί να είναι στη
συνέχεια, υποψήφιος/α γι’ αυτές ή όχι, ότι, δηλαδή, στη γραπτή
εξέταση, η οποία ακολούθησε, η παραπονούμενη δε
διαγωνιζόταν, καν, για τις Στρατιωτικές Σχολές, αφού είχε κριθεί
ως αποτυχούσα στην Υγειονομική Εξέταση.
Αναφέρθηκε ότι αυτό, πρωτίστως, υποστηριζόταν από την ίδια
την Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου επί της Προσφυγής
της παραπονούμενης με την οποία κρίθηκε ότι το επίδικο κριτήριο
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του κατώτατου ύψους χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία
παραβιάζει το Σύνταγμα και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού, για
να προχωρήσει στην συνέχεια το Δικαστήριο πως: «… Η
κατάληξη μου αυτή επηρεάζει καταλυτικά την τελική απόφαση
αποκλεισμού της αιτήτριας στο στάδιο των Υγειονομικών
Εξετάσεων, από το Υπουργείο Άμυνας». Σημειώθηκε ότι, όπως
προκύπτει από το απόσπασμα της απόφασης, αλλά ακόμα και από
τα πρακτικά της διαδικασίας, η “τελική απόφαση” αφορούσε το
στάδιο των Υγειονομικών Εξετάσεων, γι’ αυτό και έγινε και
παραδεκτό το αιτητικό της προσφυγής που προσέβαλλε ζητήματα
ανισότητας στο στάδιο εκείνο, εφόσον ο αποκλεισμός της κατ’
αυτό το στάδιο ήταν που προσεβλήθη και ακυρώθηκε.
Δευτερευόντως, επισημάνθηκε ότι αποτελεί εφαρμογή πρόνοιας
του ίδιου του Οδηγού Εξετάσεων του έτους 2014 σύμφωνα με
τον οποίο «Η χρονική σειρά διεξαγωγής των Προκαταρκτικών
Εξετάσεων είναι Υγειονομική Εξέταση, Αθλητική και Ψυχοτεχνική
Δοκιμασία. Οι υποψήφιοι προχωρούν στην επόμενη εξέταση,
νοουμένου ότι εκπληρώνουν την προηγούμενη με επιτυχία.»
Είναι πρόδηλο, αναφέρθηκε, ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να
κριθούν ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, για να
προχωρήσουν στην επόμενη εξέταση. Στα αποτελέσματα των
Προκαταρκτικών αυτών εξετάσεων, τα οποία, με βάση τον
εκάστοτε ισχύοντα Οδηγό Εξετάσεων κοινοποιούνται στους
υποψήφιους και δημοσιεύονται από το Υπουργείο Άμυνας
συνήθως πριν την ολοκλήρωση των Παγκύπριων Εξετάσεων,
παρουσιάζονται μόνο οι επιτυχόντες στις Προκαταρκτικές
Εξετάσεις, κάτι που αποδεικνύει ότι πριν την ολοκλήρωση, αν όχι
και πριν την έναρξη του γραπτού μέρους των Παγκύπριων
Εξετάσεων, είναι ήδη γνωστό στους υποψήφιους το αν, οι
συμμετέχοντας σε αυτές (παγκύπριες εξετάσεις) διαγωνίζονται
για σκοπούς πρόσβασης στις Στρατιωτικές Σχολές ή, απλώς, για
απόλυση και/ή πρόσβαση σε άλλες Σχολές, Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Εισήγηση μας ήταν πως η παραπονούμενη πρόδηλα είχε ήδη
αποκλειστεί από τις Στρατιωτικές Σχολές πριν την συμμετοχή της
στις Παγκύπριες Εξετάσεις, καθ’ ότι δεν εκπλήρωσε το
προηγούμενο στάδιο με επιτυχία.
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Ως εκ τούτου, μετά από σχετική ανάλυση των πιο πάνω, η οποία
κατέληξε σε εισήγηση/σύσταση μας, το εμπλεκόμενο Υπουργείο
παραχώρησε στην παραπονούμενη υπεράριθμη θέση σε
Στρατιωτική Σχολή και η τελευταία άρχισε τη φοίτηση της
σ΄αυτήν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.


Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την
Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και
της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία

Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα
Ανδρών και Γυναικών, 2014-2017, του Εθνικού Μηχανισμού για
τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως (δράση 4.4.4.), η Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Φορέας Ισότητας και
Καταπολέμησης των Διακρίσεων ανέλαβε την ετοιμασία του
Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της
Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια
Υπηρεσία.
Ο Κώδικας, είναι αναγκαίο εργαλείο στην ενεργοποίηση του περί
Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου (Ν.205(Ι)/2002) και της
νομοθεσίας αναφορικά με πειθαρχικά αδικήματα στη δημόσια
υπηρεσία. Σκοπός του Κώδικα είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση
της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης – και ως
πειθαρχικό αδίκημα - στην εργασία στη δημόσια υπηρεσία, για
επιτυχή εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σεβασμό
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εμπέδωσης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Απώτερος δε στόχος του Κώδικα, είναι να γίνει κατανοητό ότι η
σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση αντιβαίνουν προς
την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, αποτελούν
διάκριση λόγω φύλου και μορφή έμφυλης βίας, που προσβάλει
την αξιοπρέπεια των θυμάτων. Στο Κώδικα, τονίζεται ότι
οποιαδήποτε πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης, παρενόχλησης ή
άλλης δυσμενούς μεταχείρισης λόγω απόκρουσης τέτοιας πράξης
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ή λόγω υποβολής σχετικής καταγγελίας (θυματοποίηση) συνιστά
ποινικό αδίκημα και απαγορεύεται.
Στις 8 Ιουλίου 2018, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέστειλε σχετική επιστολή στο
Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με την επικείμενη παρουσίαση
της Πρότασης της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για την
υιοθέτηση του Κώδικα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του ημερομηνίας Ιουλίου
2018 (αρ. απόφασης 85.394), αποφάσισε «(α) να εγκρίνει την
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υιοθέτηση του Κώδικα…(β) όπως όλα τα Υπουργεία, Τμήματα,
Υπηρεσίες, Ανεξάρτητα Γραφεία και Υπηρεσίες συνεργαστούν για
την εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την
Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της
Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, με ιδιαίτερη έμφαση στην
υποχρέωση της κάθε Αρμόδιας Αρχής στη λήψη μέτρων για
πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και
παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, έτσι ώστε να συμβάλει η
δημόσια διοίκηση στην εξάλειψη τέτοιων φαινομένων στη
Δημόσια Υπηρεσία, (γ) να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς όπως
ενημερώσουν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου τους, για την
εφαρμογή του εν λόγω Κώδικα Πρακτικής».
Στο μεταξύ, στις 11 Ιουλίου 2018, η Επίτροπος παρουσίασε τον
Κώδικα κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου
Επιτρόπου
Διοικήσεως.
Στη
δημοσιογραφική
διάσκεψη
παρευρέθηκαν και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, η Υπουργός
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα
Αιμιλιανίδου και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση κ. Λουίζα
Ζαννέτου.
Στην παρουσίασή της, η Επίτροπος σημείωσε πως «στα πλαίσια
προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, ως Φορέας
Ισότητας και Καταπολέµησης των Διακρίσεων αναλάβαμε την
υλοποίηση της δράσης µε αρ. 4.4.4. του Στρατηγικού Σχεδίου
Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών για την περίοδο
2014 - 2017, του Εθνικού Μηχανισµού για τα Δικαιώµατα της
Γυναίκας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δηµόσιας Τάξης, για
την εισαγωγή και διάδοση του Κώδικα Πρακτικής για την
Πρόληψη και την Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης
και της Παρενόχλησης στη Δηµόσια Υπηρεσία».
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Ο Κώδικας, πρόσθεσε η Επίτροπος, αποτελεί ένα «εύχρηστο
εργαλείο για καλύτερη κατανόηση των διατάξεων της εθνικής
νοµοθεσίας και της ανεπίσηµης και επίσηµης διαδικασίας
διερεύνησης καταγγελιών. Αποσκοπεί επίσης στην ενηµέρωση
όλων των εργαζομένων στη δηµόσια υπηρεσία σε σχέση µε τους
θεσµούς του κράτους που επιλαµβάνονται καταγγελιών ή
µπορούν να παρέχουν σχετικές πληροφορίες».
«Από την εμπειρία µας», συμπλήρωσε η Επίτροπος, «στην
εξέταση τέτοιων καταγγελιών παρενόχλησης και σεξουαλικής
παρενόχλησης διεφάνη ότι ένα βασικό κενό ήταν η διαπίστωση
παραλείψεων και ο µη ικανοποιητικός χειρισμός των καταγγελιών
τους από την αρμόδια αρχή».
«Ο Κώδικας που παρουσιάζεται σήμερα», κατέληξε η Επίτροπος,
«έρχεται να καλύψει αυτό το κενό µε τις διαδικασίες που προνοεί
για την εξέταση τέτοιων παραπόνων και να αποτελέσει ένα πολύ
σημαντικό εργαλείο τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο
και για τον εργοδότη».

146

Γ. Διαμεσολαβητική Δράση
Στη βάση των θεσμικών δυνατοτήτων, η Επίτροπος Διοικήσεως,
υπό την ιδιότητα του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των
Διακρίσεων, έδωσε και κατά το έτος 2018 ιδιαίτερη 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.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε διαμεσολάβηση/
παρέμβαση του Φορέα με θετική κατάληξη, είναι οι ακόλουθες:
 η μείωση
περιοχή.59

της

τιμολόγησης

νερού

σε

συγκεκριμένη

 η ικανοποίηση αιτήματος για διευκολύνσεις στην πληρωμή
διδάκτρων σε Ανώτερη σχολή εκπαίδευσης.60
 η παροχή υπηρεσιών από την Α.Τ.Η.Κ., χωρίς την
καταβολή οποιασδήποτε εγγύησης, σε Ευρωπαίο πολίτη και
η επανεξέταση της πολιτικής της Α.Τ.Η.Κ. για παροχή
υπηρεσιών σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που
διαμένουν στην Κύπρο.61
 η πρόσβαση αναγνωρισμένης πρόσφυγα, intersex ατόμου,
σε ορμονοθεραπεία.62
 η λήψη μέτρων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
για τη στήριξη σχολείου στο οποίο φοιτούσαν παιδιά Ρομά
και η διασφάλιση του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση
για την σχολική χρονικά που θα ακολουθούσε, καθώς και

59
60
61
62

Α.Κ.Ρ.
Α.Κ.Ρ.
Α.Κ.Ρ.
Α.Κ.Ρ.

38/2014, Α.Κ.Ρ. 80/2015
49/2015
63/2017
65/2015
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η λήψη μέτρων για τη διευθέτηση στέγασης οικογενειών
Ρομά.63
 η ικανοποίηση αιτήματος τρανς ατόμου για αλλαγή
ονόματος στην ταυτότητά του.64

Δ. Ενέργειες για Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση
Ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, ο
Επίτροπος
Διοικήσεως
και
Προστασίας
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, συνέχισε και κατά το 2018, την πολύπλευρη
δράση του για σκοπούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της
κοινωνίας των πολιτών για θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων του.
Ενδεικτικά, το 2018, πραγματοποιήθηκαν, για τον πιο πάνω
σκοπό, οι ακόλουθες δράσεις:


Ένταξη της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες
Πολιτικές

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως,
το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, η Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και η Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ),
στο πλαίσιο των δράσεων τους για την ένταξη της διάστασης του
φύλου στο σύνολο των πολιτικών (gender mainstreaming) και
ιδιαίτερα στη Δημόσια Διοίκηση, διοργάνωσαν δημοσιογραφική
διάσκεψη με τίτλο «Ένταξη της Διάστασης του Φύλου στις
Δημόσιες Πολιτικές».
Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 και στα
πλαίσια της απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
63
64

Α.Κ.Ρ. 31/2016
Α.Κ.Ρ. 113/2016
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Δημοσίας Τάξεως και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ακολούθησε παρουσίαση του Οδηγού Ένταξης της Διάστασης του
Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές και του σχεδίου δράσης για το
σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τη Διευθύντρια, κ. Σουζάνα
Παύλου και τη Συντονίστρια Πολιτικής, κ. Τζόζη Χριστοδούλου
του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου


Σειρά σεμιναρίων με θέμα την καταπολέμηση της
σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

Στα πλαίσια των δράσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και
Καταπολέμησης των Διακρίσεων, Λειτουργός του Γραφείου
πραγματοποίησε
σειρά
εκπαιδεύσεων
σε
μέλη
της
Συνδικαλιστικής Σχολής της ΣΕΚ με θέμα την καταπολέμηση της
σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, έγινε παρουσίαση του
θεσμικού πλαισίου, της εμπειρίας του Γραφείου Επιτρόπου
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της
κυπριακής νομολογίας και άλλων σχετικών πληροφοριών.
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Οκτωβρίου και
στις 6, 8 και 29 Νοεμβρίου 2018, στη Λάρνακα, Λευκωσία, Πάφο,
Παραλίμνι και Λεμεσό, αντίστοιχα.
1.

Σε τακτική βάση κατά το 2018, Λειτουργοί του Γραφείου
Επιτρόπου Διοικήσεως, πραγματοποίησαν διαλέξεις στην
Αστυνομική Ακαδημία σε στελέχη της Αστυνομίας, για
θέματα Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

2.

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε, στις 27/2/2018, στο
Μαθητικό Συνέδριο του Γυμνασίου Νεάπολης στη Λεμεσό,
με τίτλο «Αποβολή στο Ρατσισμό», με αφορμή την
υιοθέτηση και εφαρμογή, από το σχολείο, του Κώδικα κατά
του Ρατσισμού και Οδηγού διαχείρισης Ρατσιστικών
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Περιστατικών στα Σχολεία, και πραγματοποίησε σχετική
παρουσίαση.
3.

Λειτουργοί
του
Γραφείου,
πραγματοποίησαν
στις
19/3/2018, εκπαιδευτικό εργαστήρι σε παιδιά του 4 ου
Δημοτικού Σχολείου Αγλατζιάς για θέματα ρατσισμού και
διακρίσεων.

4.

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε και εκφώνησε
χαιρετισμό σε εκπαιδευτική ημερίδα του Οργανισμού
Cardet με θέμα: «ΛΟΑΤΙ Πρόσφυγες: Δικαιώματα,
Πρακτικές, και πολιτικές προτάσεις για εισαγωγή πλαισίου
ενημέρωσης και ενσωμάτωσής τους στην Κύπρο»
(1/6/2018).

5.

Λειτουργός
του
Γραφείου
συμμετείχε
σε
σειρά
συναντήσεων του Δικτύου Πρόληψης και Καταπολέμησης
του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού, το οποίο
έχει συσταθεί ως πρωτοβουλία του Προγράμματος
«HOMBAT: Combating HOMophoBic And Transphobic
bullying in schools».

6.

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε και εκφώνησε
χαιρετισμό εκ μέρους της Επιτρόπου σε εκπαιδευτικό
σεμινάριο που διοργάνωσε ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός
Cardet με θέμα «LGBTI Refugees: Rights, Practices and
Policy Proposals introducing a framework of information
and their inclusion in Cyprus». (1/6/2018).

7.

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε Εκδήλωση του
Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
(Cyprus
Refugee Council) με θέμα «Το Άσυλο στην Κύπρο:
Προκλήσεις και Προοπτικές» (23/5/2018).

8.

Λειτουργός του Γραφείου ΕΔ συμμετείχε και εκφώνησε
χαιρετισμό εκ μέρους της Επιτρόπου σε εκδήλωση του
Ομίλου ΛΟΑΤ+ και Φίλων του Πανεπιστημίου Κύπρου με
θέμα «Νομική και Κοινωνική Αποδοχή Τρανς Ατόμων στην
Κύπρο» (20/11/2018).
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9.

Δημοσιογραφική Διάσκεψη με τίτλο «Ένταξη της
Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές» του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Γραφείο μας
(19/12/2018).

10.

Συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα «Εξάλειψη των
Στερεοτύπων και των Κοινωνικών Προκαταλήψεων στη
Δημόσια Διοίκηση» (10 Δεκεμβρίου 2018).

11.

Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα "Not on Our Watch!
Equality
Bodies
Fighting
Hate
Speech"
που
συνδιοργανώθηκε από το Equinet και το National Office
against Racial Discrimination (UNAR), στη Ρώμη (1921/11/2018).

12.

Διάλεξη
με
θέμα
«Διακρίσεις
Συμπεριφορές» (16/11/2018).

13.

Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα «Equality Bodies
Countering Ethnic Profiling» στις Βρυξέλλες (89/11/2018).

14.

Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα «Tackling Discrimination
and Ensuring Protection for carers in Europe», στις
Βρυξέλλες (18-19/10/2018).

15.

Συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Equinet,
στις Βρυξέλλες (7/11/2018).
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και

Ρατσιστικές

16.

Δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση του Κώδικα
Πρακτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση σεξουαλικής
παρενόχλησης και παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία
(11/07/2018).

17.

Ομιλία σε φόρουμ με θέμα την προστασία της
μητρότητας που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ισότητας
των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική
Εκπαίδευση (21/06/2018).

18.

Συμμετοχή σε σεμινάριο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας
(European Commission against Racism and Intolerance ECRI), στο Στρασβούργο (24/05/2018).

19.

Ομιλία σε φόρουμ εργασίας «Gender and Women’s Rights
Working Group» του Euro-Med Human Rights Network,
που διοργάνωσε το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών
Κοινωνικού Φύλου (27/04/2018).

20.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη Στρατηγική
Αξιοποίηση (από τα Equality Bodies) των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης (3-5/04/2018).

21.

Παρουσίαση σε Μαθητικό Συνέδριο του Γυμνασίου
Νεάπολης στη Λεμεσό με τίτλο «Αποβολή στο Ρατσισμό»,
με αφορμή την υιοθέτηση και εφαρμογή από μέρους του
σχολείου του «Κώδικα κατά του Ρατσισμού & Οδηγού
διαχείρισης ρατσιστικών περιστατικών στα σχολεία»
(27/02/2018).

22.

Συμμετοχή σε δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργάνωσε
η ΕΙΦ, για την παρουσίαση της μελέτης με τίτλο «Κυπριακή
Νομοθεσία και Νομολογία: Το αδίκημα της σεξουαλικής
παρενόχλησης και η προστασία της μητρότητας»
(20/03/2018).
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23.

Σεμινάρια εκπαίδευσης δημόσιων λειτουργών για τα
θέματα εκφοβισμού στο χώρο εργασίας (19 Ιανουαρίου,
1η, 22 Φεβρουαρίου, 19 Απριλίου και 21 Ιουνίου 2018).

24.

Επιπρόσθετα, με σκοπό την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση σε θέματα διακρίσεων, το Γραφείο
συνέχισε και κατά το 2018 να έχει συναντήσεις και
συνεργασίες με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και
άλλους οργανωμένους φορείς. Επίσης, η Επίτροπος
Διοικήσεως και Λειτουργοί του Γραφείου της, συμμετείχαν
σε συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό.

Περαιτέρω, το Γραφείο συνέχισε και κατά το 2018 να παρέχει
πληροφορίες και στοιχεία για θέματα ρατσισμού και διακρίσεων
σε διάφορους φορείς που απευθύνονται απευθείας προς αυτόν,
όπως: διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, δημόσιους και
ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και ενδιαφερόμενους
πολίτες. Για την παραχώρηση των πληροφοριών αυτών, αρκετές
φορές συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια και συντάχθηκαν
επιστολές που περιείχαν στατιστικά στοιχεία για τη δράση του
Γραφείου και πληροφορίες για υποθέσεις που εξετάστηκαν και
Εκθέσεις που υποβλήθηκαν.
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Δ. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο EQUINET
H Επίτροπος Διοικήσεως, υπό την ιδιότητά της ως Φορέας
Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, είναι μέλος του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Equinet (European Network of Equality
Bodies) από το 2007.
Στο Δίκτυο αυτό, συμμετέχουν οι
ανεξάρτητες αρχές/οργανισμοί που έχουν αρμοδιότητα την
υλοποίηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών κατά των διακρίσεων στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Equality Bodies). 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
και διοργανώνονται εξειδικευμένα συνέδρια και εκπαιδευτικά
σεμινάρια. Κατά το 2018, ο Φορέας συμμετείχε στην Ομάδα
Εργασίας του Δικτύου Equinet για την Επικοινωνία (Equinet’s
Working Group on Communication Strategies and Practices) και
την Ομάδα Εργασίας για Νομικά Θέματα (Equinet’ s Legal
Working Group). Επίσης, η Επίτροπος Διοικήσεως και Λειτουργοί
του Γραφείου της συμμετείχαν κατά το 2018 σε συναντήσεις και
σεμινάρια που διοργάνωσε το Δίκτυο Equinet.
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Παρουσία σε συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
της Βουλής των Αντιπροσώπων
1.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και
Επιτρόπου Διοικήσεως


2.

H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών
και Επιτρόπου Διοικήσεως στις 25 Απριλίου 2018, για
συζήτηση των θεμάτων (α) «ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και (β) Εκθέσεις
Επιτρόπου Διοικήσεως, της Αρχής Ισότητας και της Αρχής
κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων».

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών
και Γυναικών


Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 26
Φεβρουαρίου και στις 19 Μαρτίου 2018, για συζήτηση της
πρότασης νόμου για τροποποίηση του άρθρου 169Α του
περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, που αφορά στον ιατρικό
τερματισμό της εγκυμοσύνης και τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες αυτός επιτρέπεται.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 5
Μαρτίου 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το
Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων
2014-2017.
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3.

Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 21
Μαΐου 2018, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη
ενίσχυσης του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων:


Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 20 Φεβρουαρίου 2018, κατά
τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η τροποποίηση του περί
Πατρότητας Νόμου και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόμου.
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Θ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ
ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Η ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ
Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η Κύπρος κύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την
Καταπολέμηση των Βασανιστηρίων με τους Νόμους 235/90,
35(ΙΙΙ)/90 και 36(ΙΙΙ)/2002.
Στη συνέχεια, με τον Νόμο 2(III)/2009, που τέθηκε σε ισχύ με
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27
Μαρτίου 2009, η Κύπρος κύρωσε και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο
στη Σύμβαση αυτή.
Σκοπός του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου είναι η δημιουργία ενός
συστήματος τακτικών επισκέψεων, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο,
σε τόπους όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας τους, με κύρια
επιδίωξη την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών
σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης.
Για τον σκοπό αυτό, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, στο οποίο έχει
προσχωρήσει η Κύπρος, προνοεί τα ακόλουθα:
α.

Τη σύσταση δεκαμελούς Υποεπιτροπής για την Πρόληψη
των Βασανιστηρίων, ως διεθνούς σώματος, στο οποίο τα
κράτη-μέρη θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε
τόπους στέρησης της ελευθερίας, για τη διενέργεια
επισκέψεων
και
να
παρέχουν
κάθε
απαραίτητη
πληροφορία.
Η Υποεπιτροπή έχει το καθήκον να
συμβουλεύει και να υποστηρίζει με οποιοδήποτε τρόπο της
ζητηθεί, ή με οποιοδήποτε τρόπο η ίδια κρίνει σκόπιμο,
τους εθνικούς φορείς πρόληψης, που ιδρύονται βάσει του
Πρωτοκόλλου.

β.

Την εγκαθίδρυση εθνικού φορέα για την πρόληψη των
βασανιστηρίων.
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Ως τέτοιος φορέας πρόληψης καθορίστηκε με τον παραπάνω
κυρωτικό Νόμο, ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι κυριότερες πρόνοιες του Κυρωτικού Νόμου που αφορούν στον
Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
είναι οι εξής:
 Ο Επίτροπος ορίζεται ως το εθνικό σώμα επισκέψεων που
προβλέπεται στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο και ο οποίος θα
ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου.
 Για την εκπλήρωση του ρόλου του, ο Επίτροπος
εξουσιοδοτείται να επισκέπτεται ελεύθερα, σε τακτικά
χρονικά διαστήματα, τους τόπους κράτησης, με σκοπό τον
έλεγχο του σεβασμού στις πρόνοιες της Σύμβασης,
 Κατά τις εν λόγω επισκέψεις, ο Επίτροπος έχει ελεύθερη
πρόσβαση σε όλους τους χώρους και εγκαταστάσεις κάθε
τόπου κράτησης και δικαιούται να έχει εμπιστευτικές κατ’
ιδίαν συνεντεύξεις, με οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει
σκόπιμο. Καθίσταται υποχρεωτικό για τις αρμόδιες αρχές
τους κράτους να παραχωρούν στον Επίτροπο τις
πληροφορίες που καταγράφονται στο Πρωτόκολλο.
 Μετά το πέρας κάθε επίσκεψης, ο Επίτροπος συντάσσει
Έκθεση, στην οποία καταγράφονται οι παρατηρήσεις, τα
συμπεράσματα και οι εισηγήσεις του. Ακολούθως, κάθε
αρμόδια αρχή που φέρει την ευθύνη για τον τόπο
κράτησης, υποχρεούται να υποβάλει έκθεση για τα μέτρα
που έλαβε με βάση την έκθεση ή τις συστάσεις του
Επιτρόπου.
 Ο Επίτροπος εξουσιοδοτείται να υποβάλλει εισηγήσεις για
βελτίωση της νομοθεσίας και να εκφράζει απόψεις στη
Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την εξέταση σχετικών
νομοσχεδίων.
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 Ο Επίτροπος Διοικήσεως επιβάλλεται να φέρει σε γνώση
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή/και της
Ανεξάρτητης
Αρχής
Διερεύνησης
Ισχυρισμών
και
Παραπόνων κατά της Αστυνομίας περιπτώσεις ισχυρισμών
κρατουμένων για πράξεις παραβίασης 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.
ΙΙ. Επισκόπηση κυριότερων δράσεων του Εθνικού
Μηχανισμού Πρόληψης
 Το διήμερο 12 - 13 Μαρτίου 2018, Λειτουργοί του
Γραφείου της Επιτρόπου συμμετείχαν στο διεθνές
συνέδριο που διοργανώθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό για
την πρόληψη των Βασανιστηρίων της Γερμανίας (NPM
Germany) στο Τρίερ, με θέμα «Παρακολούθηση των
στεγών ηλικιωμένων» (Monitoring Homes for Elderly)
 Την περίοδο μεταξύ Μαΐου - Σεπτέμβριου 2018, Λειτουργοί
του Γραφείου της Επιτρόπου πραγματοποίησαν αριθμό
επισκέψεων σε ιδιωτικές Στέγες Ηλικιωμένων, στις
Επαρχίες
Λευκωσίας,
Λεμεσού
και
Λάρνακας.
Συγκεκριμένα
πραγματοποιήθηκαν
οι
ακόλουθες
επισκέψεις:
 Στις 3 Μαΐου 2018 διενεργήθηκε επίσκεψη στη Στέγη
Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς.
 Στις 8 Μαΐου 2018 διενεργήθηκε επίσκεψη στη Στέγη
Ευγηρίας «Μεγάλη Οικογένεια» στη Δασούπολη.
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 Στις 10 Μαΐου 2018 διενεργήθηκε
Μέλαθρο Ευγηρίας Λάρνακας.

επίσκεψη

στο

 Στις 10/5/2018 διενεργήθηκε επίσκεψη στη Στέγη
«Απόστολος Λουκάς» στην Αραδίππου.
 Στις 10 Μαΐου 2018 διενεργήθηκε επίσκεψη στη Στέγη
«Τέρρα Σάντα» στη Λάρνακα.
 Στις 15 Μαΐου 2018 διενεργήθηκε επίσκεψη στη Στέγη
Άγιος Νικόλας στη Λεμεσό.
 Στις 15 Μαΐου 2018 διενεργήθηκε επίσκεψη στη Στέγη
Αγία Ζώνη στη Λεμεσό.
 Στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 διενεργήθηκε επίσκεψη στο
Μέλαθρο Ευγηρίας στο Ζακάκι.
 Στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 διενεργήθηκε επίσκεψη στο
Μέλαθρο Ευγηρίας στην Επισκοπή.
 Στις 5 Οκτωβρίου 2018, διενεργήθηκε Επίσκεψη στα
Αστυνομικά Κρατητήρια Πέρα Χωρίου Νήσου
 Στις 2 Νοεμβρίου 2018 διενεργήθηκε από την Επίτροπο και
Λειτουργό του Γραφείου της
Επίσκεψη στον Χώρο
Κράτησης Μεταναστών, στη Μενόγεια
 Το διήμερο 5 - 7 Νοεμβρίου 2018, Λειτουργός του
Γραφείου συμμετείχε σε συνέδριο / εκπαιδευτικό σεμινάριο
που
διοργανώθηκε
από
το
Διεθνές
Ινστιτούτο
Διαμεσολαβητών (Ιnternational Οmbudsman Ιnstitute)
στην Κοπεγχάγη, με θέμα «Strengthening the follow-up to
NPM recommendations».
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ΙΙΙ. Συνοπτική αναφορά στις σημαντικότερες Εκθέσεις
και Δραστηριότητες του Μηχανισμού
(Α) Επισκέψεις σε Στέγες Ηλικιωμένων
Αφορμή για τις επισκέψεις που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο
Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2018, αποτέλεσαν ορισμένα (μεμονωμένα)
περιστατικά θανάτου ατόμων σε στέγες ηλικιωμένων, καθώς και
καταγγελίες που είχε, κατά καιρούς, δεχθεί το Γραφείο μου, για
ταπεινωτική μεταχείριση ηλικιωμένων που διαμένουν σε στέγες
φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων.
Οι επισκέψεις στους εν λόγω χώρους κρίθηκαν αναγκαίες λόγω
της περιορισμένης θεατότητάς τους η οποία καθιστά τα άτομα
που διαμένουν σε αυτούς ιδιαίτερα ευάλωτα σε καταπατήσεις
δικαιωμάτων αλλά και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
ατόμων αυτών, μεγάλος αριθμός των οποίων έχουν περιορισμένη
κινητικότητα,
μειωμένη
αντίληψη
και
ελαττωμένα
αντανακλαστικά.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων ως Εθνικός Μηχανισμός
Πρόληψης των Βασανιστηρίων, διενεργήθηκαν επισκέψεις σε
εννέα, συνολικά, στέγες ηλικιωμένων στις Επαρχίες Λευκωσίας,
Λεμεσού και Λάρνακας, από Λειτουργούς του Γραφείου.
Από τις επισκέψεις διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων:
 η απουσία τυπικής διαδικασίας εισδοχής/συναίνεσης των
ηλικιωμένων στις στέγες,
 η ανάγκη για πιο εμπεριστατωμένη αρχική, επαναληπτική
και ειδική εκπαίδευση των ατόμων που εργάζονται σε
αυτές,
 η απουσία εξατομικευμένων πλάνων φροντίδας,
 η χρήση μέτρων σωματικού περιορισμού,
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 η ανεπαρκής κρατική εποπτεία των στεγών,
 η ανάγκη αναβάθμισης/ανακαίνισης εγκαταστάσεων,
 η ελλιπής τήρηση μητρώων και προσωπικών φακέλων των
ενοίκων,
 η διαμονή ψυχικά ασθενών εντός των στεγών,
 η έλλειψη δημιουργικής απασχόλησης των ενοίκων.
Ειδικότερη και εκτενέστερη καταγραφή των παρατηρήσεων, των
συμπερασμάτων και των εισηγήσεων, θα περιληφθούν στην
Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης του 2019.
(Β) Επίσκεψη στα κρατητήρια του Αστυνομικού Σταθμού
Ορόκλινης
Β1. Η διενέργεια της επίσκεψης στα κρατητήρια του Αστυνομικού
Σταθμού Ορόκλινης αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ
άλλων, περιστατικό αυτοκτονίας κρατουμένου, στα εν λόγω
κρατητήρια. Η επίσκεψη διενεργήθηκε από δύο Λειτουργούς του
Γραφείου περί τα τέλη του 2017 και η σχετική Έκθεση
υποβλήθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης και
κοινοποιήθηκε Αρχηγό Αστυνομίας τον Απρίλιο του 2018 ( αρ.
φακ.: ΕΜΠ 2.17) .
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι Λειτουργοί επιθεώρησαν τους
χώρους των κρατητηρίων και τους φακέλους των κρατουμένων
και συνομίλησαν με τον υπεύθυνο του σταθμού.
Την ημέρα της επίσκεψης δεν υπήρχαν κρατούμενοι στο Σταθμό,
καθώς, είχαν εκδοθεί οδηγίες για μη χρήση των κελιών του
Αστυνομικού Σταθμού λόγω προβλημάτων στο αποχετευτικό
σύστημα των κρατητηρίων, που είχαν ως αποτέλεσμα έντονη
δυσοσμία στον χώρο. Η επίσημη χωρητικότητα των κρατητηρίων
είναι δύο άτομα (σε δύο ατομικά κελιά), ενώ ο Σταθμός έχει
οριστεί ως κρατητήριο για γυναίκες. Σύμφωνα με οδηγίες του
Αρχηγού Αστυνομίας, η διάρκεια της κράτησης προσώπων στον
συγκεκριμένο Σταθμό δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες λόγω
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έλλειψης εξωτερικού χώρου άσκησης/προαυλισμού των ατόμων
που κρατούνται σε αυτόν.
Όπως διαπιστώθηκε από την επιθεώρηση των βιβλίων και
φακέλων που τηρούνται εντός του Σταθμού, στην πράξη ο εν
λόγω χώρος χρησιμοποιείται κυρίως για την κράτηση αντρών
ενώ, τις περισσότερες φορές, η διάρκεια της κράτησης
ξεπερνούσε τις 48 ώρες.
Διαπιστώθηκε ότι, σε αρκετές
περιπτώσεις, η κράτηση προσώπων διήρκεσε και για πολύ
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από 4 ημέρες μέχρι και 8 ημέρες.
Παρατηρήθηκε δε, ότι εντός των κελιών υπήρχαν παράθυρα
καλυμμένα με σιδερένια πλέγματα, τα οποία εμπόδιζαν τόσο την
είσοδο φυσικού φωτός όσο και τον φυσικό εξαερισμό του χώρου
των κρατητηρίων.
Από την επιθεώρηση των σχετικών φακέλων, προέκυψε, επίσης,
ότι υπήρξαν περιστάσεις κράτησης στον ίδιο χώρο ποινικών
κρατουμένων με πρόσωπα υπό απέλαση, ενώ διαπιστώθηκε ότι
υπήρξαν περιπτώσεις, έστω και μεμονωμένες, που κρατήθηκαν
γυναίκες και άντρες ταυτόχρονα στον χώρο των κρατητηρίων (σε
διαφορετικά κρατητήρια).
Σε αρκετούς από τους φακέλους που επιθεωρήθηκαν, δεν είχαν
καταχωριστεί όλα τα υπογραμμένα έγγραφα που πρέπει να
παραδίδονται στον κρατούμενο κατά την έναρξη της κράτησης,
ενώ υπήρχαν και ελλιπώς συμπληρωμένα Έντυπα Συνέντευξης
Κρατούμενου.
Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι εφαρμόζεται η πρακτική χορήγησης
της φαρμακευτικής αγωγής στους κρατούμενους από μέλη της
Αστυνομίας και ότι στα εν λόγω κρατητήρια είχαν στερηθεί την
ελευθερία τους και άτομα με αναπηρία. Παρά ταύτα, δεν έχουν
ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα διασφάλισης της προσβασιμότητας
ατόμων με αναπηρία και δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε εύλογες
προσαρμογές προς αποφυγή ανισοτήτων μεταξύ κρατουμένων με
αναπηρία και κρατουμένων χωρίς αναπηρία.
Βάσει των στοιχείων που εξετάστηκαν, η Επίτροπος Διοικήσεως
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο χώρος
των Αστυνομικών
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Κρατητηρίων του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης δεν ήταν
κατάλληλος για κράτηση ατόμων που στερούνται της ελευθερίας
τους πέραν του 24ώρου, καθώς οι συνθήκες κράτησης δεν ήταν
συμβατές με την σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς αρχές
μεταχείρισης κρατουμένων, κυρίως λόγω έλλειψης εξωτερικού
χώρου άσκησης, και συνιστούν εξευτελιστική μεταχείριση και
παραβίαση βασικών δικαιωμάτων των κρατουμένων.
Η Επίτροπος Διοικήσεως υπέβαλε σύσταση προς το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως αρμόδια Αρχή, όπως
επανεξετάσει τον τρόπο λειτουργίας των εν λόγω Κρατητηρίων
και καθορίσει τη μέγιστη διάρκεια της κράτησης ανάλογα με τις
συνθήκες που επικρατούν στον χώρο. Εάν κριθεί σκόπιμη η
χρήση του εν λόγω χώρου πέραν των 24 ωρών, η Επίτροπος
σημείωσε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που
έχουν εντοπιστεί και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για
βελτίωση των συνθηκών κράτησης και μεταχείρισης των
κρατουμένων, με τρόπο που να διασφαλίζει το σεβασμό της
αξιοπρέπειάς τους καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής τους.
Με την υποβολή της Έκθεσης, ζητήθηκε από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, να ενημερώσει την Επίτροπο
Διοικήσεως για τις θέσεις του και τις ενέργειες στις οποίες
προχώρησε ή προτίθεται να προχωρήσει, στη βάση των
εισηγήσεών της.
Β2. Θέσεις και ενέργειες της αρμόδιας Αρχής μετά την υποβολή
των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως:
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:
 Αναφορικά με την διάρκεια κράτησης προσώπων, στα μέλη
που υπηρετούν σε Αστυνομικούς Σταθμούς με Κρατητήρια,
αποστάλθηκε, εκ νέου, η Εγκύκλιος του Αρχηγού
Αστυνομίας, με την οποία καθορίστηκαν τα Αστυνομικά
Κρατητήρια που είναι κατάλληλα για κράτηση
α) μέχρι 24 ωρών και
165

β) πέραν των 24 ωρών,
με οδηγίες για πιστή εφαρμογή της.
 Διορθώθηκε η βλάβη στο αποχετευτικό σύστημα των
κρατητηρίων του εν λόγω Αστυνομικού Σταθμού.
 Αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα παράθυρα με συρόμενα,
για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση σε φυσικό φωτισμό και
αερισμό.
 Διοργανώθηκε σεμινάριο για εκπαίδευση των μελών της
Αστυνομίας με θέμα «Δικαιώματα, Χειρισμός Κρατουμένων
και Συνθήκες Κράτησης».
 Αποστάλθηκε αίτημα στο Υπουργείο Υγείας, για εκπαίδευση
μελών της Αστυνομίας, που εργάζονται σε χώρους όπου
άτομα στερούνται της ελευθερίας τους, στις βασικές αρχές
χορήγησης / λήψης και φύλαξης φαρμάκων και
 Τα μέλη της Αστυνομίας ενημερώθηκαν, εκ νέου, για τη
σχετική νομοθεσία, σε θέματα ενημέρωσης των
κρατουμένων για τα δικαιώματά τους και τους κανόνες
κρατητηρίου.
 Στα μέλη που υπηρετούν σε Αστυνομικούς Σταθμούς με
κρατητήρια, δόθηκαν οδηγίες για μεταφορά κρατουμένων
με αναπηρίες, σε Αστυνομικά Κρατητήρια άλλων Επαρχιών,
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κράτηση των εν
λόγω προσώπων.
 Μεταφράστηκε και σε μορφή γραφής Braille, το έντυπο
«Δικαιώματα Κρατουμένων», για διασφάλιση των
δικαιωμάτων των κρατουμένων με οπτική αναπηρία. Το
έντυπο ήταν ήδη διαθέσιμο σε είκοσι γλώσσες.
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(Γ) Επίσκεψη στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πέρα Χωρίου
Νήσου
H διενέργεια της επίσκεψης στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πέρα
Χωρίου Νήσου, αποφασίστηκε με αφορμή παράπονο που
υποβλήθηκε αναφορικά με τη διαβίωση συγκεκριμένου
κρατούμενου στον εν λόγω χώρο. Η επίσκεψη κρίθηκε αναγκαία
και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων, για τη
διαπίστωση των γενικότερων συνθηκών κράτησης και
διασφάλισης των δικαιωμάτων των κρατουμένων, στις 5
Οκτωβρίου 2018.
Κατά την επίσκεψη, διαπιστώθηκε ότι τα Αστυνομικά Κρατητήρια
Πέρα Χωρίου Νήσου, με σχετική απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, είχαν κηρυχθεί ως φυλακή,
βάσει του άρθρου 3 των περί Φυλακών Νόμων.
Κατά την επιθεώρηση των κρατητηρίων/κελιών, διαπιστώθηκε
ότι τα παράθυρα των κελιών ήταν καλυμμένα με σιδερένια
πλέγματα, τα οποία περιόριζαν αισθητά την είσοδο φυσικού
φωτός, και εμπόδιζαν τον εξαερισμό του χώρου. Τα κελιά είχαν
συρόμενα παράθυρα, αυτά, όμως, άνοιγαν στον κοινόχρηστο
(κλειστό) χώρο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση των
κρατουμένων σε καθαρό αέρα. Σιδερένια πλέγματα, καθώς και
γυαλί ασφαλείας, υπήρχε και στην οροφή των κοινόχρηστων
χώρων όπου οι κρατούμενοι γυμνάζονται και απασχολούνται, με
αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατή ούτε στους χώρους αυτούς, η
πρόσβαση σε φυσικό αερισμό.
Επιπλέον, ο χώρος των κρατητηρίων δεν διέθετε εξωτερικό χώρο
άσκησης, με αποτέλεσμα οι κρατούμενοι να παραμένουν καθ’ όλη
τη διάρκεια της κράτησής τους εντός του χώρου των
κρατητηρίων χωρίς οποιαδήποτε επαφή με τον έξω κόσμο, χωρίς
φυσικό φως και χωρίς καθαρό αέρα. Κατά την επίσκεψη,
διαπιστώθηκε, επίσης, ότι εντός του χώρου κράτησης δεν
υπήρχαν ουσιαστικά μέσα ενασχόλησης.
Οι χώροι που
διαμορφώθηκαν ως χώροι ψυχαγωγίας και γυμναστικής
παρέμεναν σχεδόν κενοί, με μοναδικές προσθήκες ένα τραπέζι με
κάποια καθίσματα, τηλεόραση και μερικά όργανα γυμναστικής.
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Από την επιθεώρηση των φακέλων κρατουμένων προέκυψε ότι
όλοι οι κρατούμενοι είχαν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψή
εάν/όταν αυτό απαιτείτο. Παρά ταύτα, κατά τη συνομιλία που
είχαν οι Λειτουργοί του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης με τους
κρατούμενους, αναφέρθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις
υποβολής τέτοιου αιτήματος, παρατηρήθηκε υπέρμετρη
καθυστέρηση στην μεταφορά τους στο Νοσοκομείο ή σε ιατρό.
Σε ότι αφορά τον χώρο όπου πραγματοποιούνταν οι επισκέψεις,
διαπιστώθηκε ότι αυτός ήταν ιδιαίτερα μικρός και περιελάβανε
μόνο ένα γραφείο με λίγες καρέκλες. Επιπρόσθετα, λόγω της
θέσης του χώρου αυτού, ο οποίος βρισκόταν δίπλα από το
γραφείο των μελών της ΜΜΑΔ, οι κρατούμενοι στερούνταν, σε
μεγάλο βαθμό, την αναγκαία ιδιωτικότητα κατά τις επισκέψεις
τους.
Βάσει των πιο πάνω παρατηρήσεων, η Επίτροπος Διοικήσεως
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υποδομές των Αστυνομικών
Κρατητηρίων Πέρα Χωρίου Νήσου, δεδομένου ότι αυτά
λειτουργούσαν ως φυλακές, παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις και
ανεπάρκειες και για το λόγο αυτό, ο χώρος δεν μπορούσε να
κριθεί συμβατός με τις βασικές αρχές που διέπουν τη μεταχείριση
των κρατουμένων και με τα διεθνή πρότυπα για τους χώρους
κράτησης.
Ειδικότερα, η Επίτροπος Διοικήσεως σημείωσε ότι οι ελλείψεις
που υπήρχαν όσον αφορά τον φυσικό αερισμό και φωτισμό του
χώρου κράτησης και, κατ΄ επέκταση, η μη διασφάλιση των
κατάλληλων συνθηκών υγιεινής, καθώς και η έλλειψη
ουσιαστικής ενασχόλησης των κρατουμένων, καθιστούσαν τον
χώρο αυτό ακατάλληλο για κράτηση κρατουμένων που εκτίουν
δια βίου ή πολύμηνες/πολυετείς ποινές φυλάκισης.
Ως εκ τούτου, η Επίτροπος Διοικήσεως, υπέβαλε εισήγηση στον
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως αρμόδια Αρχή,
όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση φυσικού
αερισμού και φωτισμού στον χώρο κράτησης και τη διαμόρφωση
εξωτερικού χώρου για να διασφαλιστεί το δικαίωμα των
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κρατουμένων για μια, τουλάχιστον, ώρα άσκησης/αυλισμού
(ΕΜΠ 2.07).
Επιπλέον, εισηγήθηκε όπως ληφθούν μέτρα για την παροχή
δημιουργικής
ενασχόλησης
και
δραστηριοτήτων
στους
κρατούμενους, ενώ για τον χώρο επισκέψεων ανέφερε ότι αυτός
πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η
ιδιωτικότητα. Σε ότι φορά στην μεταφορά κρατουμένων για
ιατρική εξέταση, η Επίτροπος Διοικήσεως υπέδειξε στην αρμόδια
αρχή ότι αυτή πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό μετά την
υποβολή σχετικού αιτήματος.
Αναμένεται από την αρμόδια αρχή σχετική πληροφόρηση για τις
θέσεις και τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε ή προτίθεται να
προχωρήσει, στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεών της Επιτρόπου
Διοικήσεως.

ΙV. Συμμετοχή σε συνέδρια/εκπαιδεύσεις/ εκδηλώσεις


Στις 12 - 13 Μαρτίου 2018, Λειτουργοί του Γραφείου
συμμετείχαν σε διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από
τον Εθνικό Μηχανισμό για την Πρόληψη των
Βασανιστηρίων της Γερμανίας (NPM Germany), μαζί με τον
Αυστριακό Διαμεσολαβητή (Austrian Ombudsman), με
θέμα «Παρακολούθηση των στεγών για ηλικιωμένους»
(Monitoring Homes for Elderly), στην Ακαδημία
Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τρίερ.



Στις 7 - 9 Νοεμβρίου 2018, Λειτουργός του Γραφείου
συμμετείχε στο εκπαιδευτικό εργαστήριο για τους Εθνικούς
Μηχανισμούς Πρόληψης Βασανιστηρίων (NPMs), με θέμα
«Strengthening the follow-up to NPM recommendations»,
το οποίο διοργανώθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο
Διαμεσολαβητών (IOI), σε συνεργασία με τον Δανό
Διαμεσολαβητή (Danish Parliamentary Ombudsman), στην
Κοπεγχάγη.
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V. Συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς Φορείς
Συνεργασία με την Αστυνομία
Η στενή και αγαστή συνεργασία με την Αστυνομία συνεχίστηκε
και κατά το 2018. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των
Βασανιστηρίων, συνεργάζεται στενά με όλα τα Τμήματα της
Αστυνομίας και, ιδιαίτερα, με το Γραφείο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, τους κατά τόπους Αστυνομικούς Σταθμούς, καθώς
και με το Κέντρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στην
Μεννόγια για την παροχή απόψεων και κατευθυντήριων
γραμμών σε θέματα σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των
ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους ποινικής ή
διοικητικής.
Η Επίτροπος Διοικήσεως κλήθηκε, ως Εθνικός Μηχανισμός
Πρόληψης, να υποβάλει τις απόψεις και τις θέσεις της, για τον
κτηριακό σχεδιασμό της νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης
Μόρφου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επίτροπος προέβη σε
επισημάνσεις, όσον αφορά τις κτηριακές απαιτήσεις, οι οποίες
απαιτείται να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα σεβασμού
των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και
στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τα μέλη της
Αστυνομίας, αλλά και για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, που
ενδεχομένως να κρατούνται στον εν λόγω χώρο, στο μέλλον.
Στη βάση των επισημάνσεων της Επιτρόπου, η Αστυνομία
συγκάλεσε διευρυμένη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
11 Μαΐου 2018, για συζήτηση των εισηγήσεων και των πρακτικών
μέτρων υλοποίησης τους, όσον αφορά στο νέο κτίριο της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου.
Ήταν με ιδιαίτερη ικανοποίηση που χαιρετίστηκαν από πλευράς
Επιτρόπου τα μέτρα που ήδη τροχοδρομήθηκαν, για πλήρη
συμμόρφωση με τις εισηγήσεις της.
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Ως προς το θέμα της καθαριότητας του Χώρου Κράτησης
Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγια, το 2018 η
Επίτροπος κλήθηκε από την αστυνομία να εκφέρει τις απόψεις σε
σχέση με την εισήγηση της Γενικής Λογίστριας της
Δημοκρατίας όπως η καθαριότητα του χώρου γίνεται από τους
τους κρατούμενους με μικρή αμοιβή με πρόγραμμα απασχόλησης
αντί της αγοράς υπηρεσιών που ισχύει μέχρι σήμερα.
Ανταποκρινόμενη η Επίτροπος, υπό την ιδιότητα της ως Εθνικός
Μηχανισμός Πρόληψης διαφώνησε με την εν λόγω εισήγηση
αναφέροντας ότι τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να αποκλειστεί,
καθώς θέτει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με τις διεθνείς
αρχές μεταχείρισης κρατουμένων και ενδεχομένως να οδηγήσει
σε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, θέση με την οποία
συμφώνησε και η Αστυνομία και ως εκ τούτου η εισήγηση δεν
υιοθετήθηκε τελικά.
Κατά το 2018 ζητήθηκε η συνδρομή της Επιτρόπου σε σχέση με
τις προδιαγραφές/ προϋποθέσεις ώστε να είναι συμβατά
με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα που θα πρέπει να
πληρούν τα υπό κατασκευή ειδικά διαμορφωμένα
κρατητήρια για πρόσωπα που χρήζουν υποχρεωτικής
νοσηλείας, βίαιων / επικίνδυνων κρατουμένων ή
κρατουμένων που έχουν τάσεις αυτοκτονίας.
Η Επίτροπος λαμβάνοντας υπόψη από τη μια τον προληπτικό
ρόλο που καλείται να επιτελέσει όσον αφορά τυχόν παραβιάσεις
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και από την άλλη τις διακριτές της
αρμοδιότητες ως προς την υποβολή εισηγήσεων προς τις
αρμόδιες αρχές, παρέθεσε τα σχόλια της αναφορικά με το θέμα,
οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:
1.

Η δημιουργία ειδικών κρατητηρίων-κελιών επιδιώκει να
ανταποκριθεί
στις
ανάγκες
τριών
διαφορετικών
κατηγοριών κρατουμένων: των κρατουμένων που
αναμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης
τους για τυχόν έκδοση διατάγματος υποχρεωτικής
νοσηλείας (βάσει του περί Υποχρεωτικής Νοσηλείας
Νόμου),
των
κρατουμένων
με
βίαιη/επικίνδυνη
συμπεριφορά προς άλλους και των κρατουμένων με τάσεις
αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονίας.
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2.

Ως εκ τούτου, επεσήμανε ότι θα πρέπει να ληφθεί δεόντως
υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ειδικών χώρων, ότι οι τρεις
αυτές κατηγορίες εμφανίζουν διακριτά χαρακτηριστικά,
γεννούν εξατομικευμένες ανάγκες όσον αφορά τον
χειρισμό τους και απαιτούν ξεχωριστές διαδικασίες. Για το
λόγο αυτό, υπόβαλε τις απόψεις για την καθεμία από αυτές
ξεχωριστά.

3.

Συγκεκριμένα για τους Κρατούμενους για τους οποίους
υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία υποχρεωτικής
νοσηλείας, ανέφερε ότι το θέμα χρήζει περαιτέρω
νομοθετικής ρύθμισης και διασαφήνισης σε συνεργασία με
το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας λαμβάνοντας δεόντως υπόψη
τις πρόνοιες της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ και
έχοντας ως πρωταρχικό γνώμονα την παροχή ενός
περιβάλλοντος που δεν θα επιδεινώσει την κατάσταση της
ψυχικής υγείας του ατόμου που αναμένει την αξιολόγηση
του για ενδεχόμενη υποχρεωτική ψυχιατρική νοσηλεία. Η
περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος αυτού θα
ξεκαθαρίσει και τον ρόλο που η Αστυνομία καλείται να
διαδραματίσει στις περιπτώσεις αυτές καθώς και τις
ανάγκες σε ειδικούς χώρους για την τυχόν κράτηση
ατόμων με θέματα ψυχικής υγείας.

4.

Για
τους
Κρατούμενους
που
εμφανίζουν
βίαιη/επιθετική συμπεριφορά προς άλλους, η
Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι εν προκειμένω,
θα μπορούσε να εξεταστεί η χρήση ειδικών χώρων, οι
οποίοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρώτιστα την ασφάλεια
του ίδιου του κρατούμενου από τυχόν αυτοτραυματισμό
αλλά και την ευταξία στον χώρο κράτησης. Ως εκ τούτου,
τέτοιοι χώροι θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε όλα τα
τεχνικά χαρακτηριστικά αντιβανδαλικής και αντιπυρικής
φύσης, χωρίς να υστερούν όσον αφορά το μέγεθος,
φωτισμό και αερισμό από άλλα κελιά. Όσον αφορά τη
χρήση των ειδικών αυτών χώρων καθώς και τις διαδικασίες
που θα πρέπει να ακολουθούνται για την τοποθέτηση ενός
κρατουμένου σε αυτούς, επεσήμανε ότι θα πρέπει να
τύχουν σχετικής και ενδελεχούς ρύθμισης, κατά προτίμηση
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με σχετικές νομοθετικές διατάξεις ή κατ’ ελάχιστον με
σχετική εγκύκλιο μέχρι την υιοθέτηση νόμου. Κατ’ αρχήν,
θα πρέπει να περιληφθεί σχετική πρόβλεψη που να προνοεί
τη δυνατότητα τοποθέτησης ενός κρατουμένου στον εν
λόγω ειδικό χώρο, καθώς και τις συμπεριφορές που μπορεί
να προκαλέσουν μια τέτοια απόφαση. Περαιτέρω, οι
διαδικασίες που θα προβλεφθούν θα πρέπει να καθορίζουν
τουλάχιστον το υπεύθυνο μέλος της Αστυνομίας για τη
λήψη της απόφασης τοποθέτησης και εξόδου από τον
ειδικό χώρο, την τήρηση λεπτομερούς αρχείου για τη
χρήση του, το ανώτατο διάστημα παραμονής στον ειδικό
χώρο, τα δικαιώματα επαφών του κρατούμενου, ιατρική
παρακολούθηση κατά την παραμονή,
τον τρόπο
επιτήρησης του κρατούμενου, την ενημέρωση του
κρατούμενου για την απόφαση τοποθέτησης στον ειδικό
χώρο και τυχόν δυνατότητες αμφισβήτησης της από τον
κρατούμενο.
5.

Σε σχέση δε με την τρίτη κατηγορία, Κρατούμενοι
που εμφανίζουν τάσεις αυτοτραυματισμού ή
αυτοκτονίας, η Επίτροπος παρέπεμψε στο εγχειρίδιο το
οποίο είχε ετοιμάσει το Γραφείο της σε συνεργασία με το
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
&
Δημόσιας
Τάξης,
«Κατευθυντήριες Αρχές για την Πρόληψη Αυτοκτονιών σε
φυλακές και χώρους κράτησης».
Το συγκεκριμένο
εγχειρίδιο σκόπευε στην καταγραφή των απαραίτητων
διαδικασιών, πρακτικών και μέτρων που πρέπει να
εφαρμόζονται σε όλους τους χώρους κράτησης όσον
αφορά την διαχείριση κρατουμένων που εμφανίζουν
ενδείξεις τάσεων αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονίας. Ως εκ
τούτου, οι εν λόγω Κατευθυντήριες Αρχές εμπεριέχουν το
σύνολο των διαδικασιών που σύμφωνα με την Επίτροπο,
θα πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή για την αξιολόγηση, την
παρακολούθηση και τον χειρισμό τέτοιων κρατουμένων.

6.

Τέλος,
όσον
αφορά
τη
χρήση
συστημάτων
παρακολούθησης εντός των ειδικών χώρων για όλες τις
κατηγορίες κρατουμένων, παρέπεμψε σε διαβούλευση με
την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα για τη διασαφήνιση των νομικών παραμέτρων
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που προκύπτουν επισημαίνοντας ωστόσο ότι, σε κάθε
περίπτωση, τα συστήματα παρακολούθησης δεν θα πρέπει
να υποκαθιστούν την παρουσία και επιτήρηση από τα μέλη
της Αστυνομίας και η εφαρμογή τέτοιων μέτρων
δικαιολογείται μόνο εφόσον πρώτα έχουν εξαντλητικά
εφαρμοστεί λιγότερο επαχθείς μέθοδοι ενώ, σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται η περιορισμένη,
ελεγχόμενη και ασφαλής εφαρμογή τους και να είναι
αναγκαία και ανάλογη με τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Σε σχέση δε με τη συνεργασία με τους κατά τόπους Αστυνομικούς
Σταθμούς, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως διαπιστώθηκε κατά την
επίσκεψη που διενεργήθηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού
Σταθμού Κοφίνου ( ΕΜΠ 2.18 ) τον Αύγουστο του 2019, οι
εισηγήσεις της Επιτρόπου σε σχέση με τη διαμόρφωση του
εξωτερικού
χώρου
άσκησης
των
κρατουμένων
υιοθετήθηκαν πλήρως.
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Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με το Νόμο 58(Ι) του 2011, τροποποιήθηκε ο περί Επιτρόπου
Διοικήσεως Νόμος και δόθηκαν στον Επίτροπο Διοικήσεως
αρμοδιότητες, οι οποίες προηγουμένως ασκούνταν από τον
Εθνικό Οργανισμό Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Με την τροποποίηση αυτή, ο Επίτροπος Διοικήσεως
μετονομάζεται σε Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του παραχωρείται η εξουσία να
ετοιμάζει αυτεπάγγελτα εκθέσεις με απόψεις, εισηγήσεις και
προτάσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν
εμπίπτουν στις ανάλογες εξουσίες που έχει, βάσει άλλων Νόμων.
Πιο συγκεκριμένα, εξουσιοδοτείται:
i. Να εξετάζει αυτεπάγγελτα και να ετοιμάζει εκθέσεις με
απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις για θέματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
ii. 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.
iii. Για τους πιο πάνω σκοπούς, να έχει επαφές και
διαβουλεύσεις με μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς,
οργανώσεις
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
και
άλλα
οργανωμένα σύνολα.
iv. Να παρίσταται σε συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις διεθνών
οργανισμών
ή
εθνικών
οργανισμών
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και να συνεργάζεται με αυτούς.
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Α. Τοποθετήσεις / Παρεμβάσεις


Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα της
Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αναφορικά με το δικαίωμα σε δημόσιο
θηλασμό, ημερ. 21 Μαΐου 201865

Αφορμή για την Τοποθέτηση αποτέλεσε η τροποποίηση του
Ποινικού Κώδικα, ώστε να συμπεριλαμβάνει, ανάμεσα στα
ποινικά
αδικήματα
που
προβλέπει,
το
αδίκημα
της
«Παρεμπόδισης μητέρας που θηλάζει». Ειδικότερα, το άρθρο 99Β
προνοεί ως εξής:
«99Β. Όποιος δημόσια και κατά τρόπο που ενέχει απειλητικό ή
υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα προφέρει οποιαδήποτε λέξη
ή δηµιουργεί ήχο, ώστε να ακούγεται από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο ή προβαίνει σε χειρονοµία ή τοποθετεί οποιοδήποτε
αντικείµενο ή διανέμει γραπτά κείμενα ή κείμενα με
εικονογραφήσεις ή συμπεριφέρεται απρεπώς ή προβαίνει σε
οποιαδήποτε άλλη πράξη με σκοπό να παρεμποδίσει μητέρα η
οποία θηλάζει, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει
τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).»
Η πιο πάνω εξέλιξη υπογραμμίστηκε από την Επίτροπο ως
εξαιρετικά σημαντική, ενώ χαιρετίστηκε η ψήφιση, από το
νομοθετικό σώμα, της σχετικής ποινικής διάταξης. Επιπρόσθετα,
η Επίτροπος υπογράμμισε την ανάγκη η διάταξη αυτή να
πλαισιωθεί από σειρά μέτρων, που θα ενδυναμώνουν τις γυναίκες
στην απόφασή τους για θηλασμό και θα αναδεικνύουν ότι η
επιλογή αυτή αποτελεί άσκηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, που
συνδέεται και με την υποχρέωση σεβασμού και προώθησης της
ισότητας των φύλων.
Η Επίτροπος τόνισε ότι ο μητρικός θηλασμός αναγνωρίζεται ως
αναπόσπαστο κομμάτι του δικαιώματος στην υγεία του παιδιού
65
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και της μητέρας, και επεσήμανε, επιπλέον, ότι ο απρόσκοπτος και
ανεμπόδιστος θηλασμός σε δημόσιους χώρους αρχίζει πλέον να
καθιερώνεται και ως μέρος του δικαιώματος της γυναίκας να
προστατεύεται από έμφυλες διακρίσεις. Και τούτο, γιατί το
δικαίωμα κάθε μητέρας να θηλάζει δημόσια συνδέεται με το
δικαίωμα κάθε γυναίκας να συμμετέχει στη δημόσια ζωή,
συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας, χωρίς να ντρέπεται ή να
τυγχάνει διακρίσεων εξαιτίας μιας επιλογής της, συνυφασμένης
με τη μητρότητα, με την αυτοδιάθεσή του σώματός της και, κατ’
επέκταση, με το φύλο της.
Για να εμπεδωθεί και να προαχθεί η πιο πάνω θέση, απαιτείται,
όπως τόνισε η Επίτροπος, πρωτίστως να καταπολεμηθούν τα
έμφυλα και σεξιστικά στερεότυπα, από τα οποία εκπηγάζει η
αποστροφή προς τη γυναίκα που θηλάζει δημόσια το παιδί της.
Τα στερεότυπα αυτά συνδέονται με την αντίληψη ότι ο θηλασμός
είναι κάτι «προκλητικό», «ντροπιαστικό» ή «ανάρμοστο» και ότι
γι’ αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά πίσω από
κλειστές πόρτες. Απορρέουν, δε, από τη «σεξουαλικοποίηση» του
γυναικείου σώματος, η οποία, ανέχεται, ή ακόμα και επικροτεί,
την προβολή του γυναικείου στήθους αποκλειστικά ή κατά κύριο
λόγο ως «ερωτικού αντικειμένου».
Συνακόλουθα, η Επίτροπος σημείωσε ότι, πέραν της διαδικασίας
προώθησης της εφαρμογής του άρθρου 99Β του Ποινικού Κώδικα
εκεί όπου παρατηρούνται τέτοιες ενέργειες ή συμπεριφορές,
ταυτόχρονα απαιτείται και η εμπεριστατωμένη ενημέρωση των
γυναικών και η ενθάρρυνσή τους να καταγγέλλουν οποιεσδήποτε
παρενοχλητικές συμπεριφορές αντιμετωπίσουν. Προς τον σκοπό
αυτό, χρειάζεται να γνωστοποιηθεί με επάρκεια και
αποφασιστικότητα στον πληθυσμό ότι οποιεσδήποτε εχθρικές
ενέργειες ή συμπεριφορές εναντίον μητέρων που θηλάζουν
δημόσια, συνιστούν ποινικά κολάσιμες πράξεις και τιμωρούνται.
Είναι επίσης σημαντικό, όπως τονίστηκε, να απευθυνθεί
ειδικότερη ενημέρωση προς τους δημόσιους υπαλλήλους, οι
οποίοι εξυπηρετούν ή έρχονται σε επαφή με το κοινό, καθώς,
επίσης, και προς άλλους φορείς ή οργανωμένα σύνολα, όπως
είναι οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις.
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Εισήγηση της Επιτρόπου ήταν όπως οι αρμόδιες κρατικές αρχές,
συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων Υγείας, Δικαιοσύνης &
Δημόσιας Τάξης και Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, να προβούν σε κάθε αναγκαία συνεργασία, ώστε να
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την εμπέδωση του δικαιώματος
και την καλλιέργεια του σεβασμού αυτού από τρίτους, αφού
χωρίς τη λήψη τέτοιων μέτρων το νεοεισαχθέν, στην έννομη μας
τάξη, ποινικό αδίκημα της «Παρεμπόδισης μητέρας που θηλάζει»
κινδυνεύει να αποδειχθεί ήσσονος πρακτικής σημασίας.


Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη
Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναφορικά με τις
Συνθήκες Φιλοξενίας και Στήριξης στο Κέντρο
Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς
Προστασίας στην Κοφίνου, ημερ. 22 Μαΐου 201866

Δεδομένου του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, ως
Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και με
αφορμή επισκέψεις που έγιναν στο χώρο φιλοξενίας στην
Κοφίνου όσο και δημοσιεύματα, κατά τον κρίσιμο χρόνο, σε
σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης ατόμων που φιλοξενούνται στο
Κέντρο, αλλά και συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα ενώπιον της
Βουλής των Αντιπροσώπων γύρω από το θέμα, ετοιμάστηκε και
υποβλήθηκε η πιο πάνω Τοποθέτηση.
Σε αυτήν καταγράφηκαν οι διαπιστώσεις της Επιτρόπου
αναφορικά με θέματα που αφορούσαν τον πληθυσμό του
Κέντρου, κατά τον κρίσιμο χρόνο, τις εκεί παρεχόμενες
υπηρεσίες (σίτιση, καθαριότητα, ιατρική φροντίδα/στήριξη,
παροχή επιδομάτων/διευκολύνσεων, κοινωνική στήριξη), τις
υλικοτεχνικές υποδομές, θέματα που αφορούσαν στην φιλοξενία
στο Κέντρο ευάλωτων ομάδων, τη διαχείριση του Κέντρου και τη
στήριξη ατόμων που εξέρχονται από αυτό.

66
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Στην Τοποθέτηση παρατέθηκαν διαπιστώσεις σε σχέση με
σημαντικά προβλήματα και παθογένειες στη λειτουργία του
Κέντρου, κατά το χρόνο της έρευνας που διενεργήθηκε:
Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν προβλήματα/ελλείψεις
διαφάνηκε ότι υπήρχαν σε σχέση, μεταξύ άλλων, με:

που

 τη διαχείριση της λειτουργίας του Κέντρου από ιδιωτικούς
φορείς, στη βάση σύντομης διάρκειας συμβολαίων,
 το επίπεδο συντήρησης των υλικοτεχνικών υποδομών του
Κέντρου και την εξεύρεση έγκαιρων και μόνιμων λύσεων
στα προβλήματα που παρουσιάζονται,
 την παροχή επαρκών υπηρεσιών καθαριότητας στους
κοινόχρηστους χώρους,
 τη λειτουργία του Κέντρου για μεγάλα χρονικά διαστήματα
σε συνθήκες πληρότητας με αποτέλεσμα τη δημιουργία
εντάσεων και τη στέρηση δυνατότητας φιλοξενίας σε άλλα
άτομα που την έχουν ανάγκη,
 την έγκαιρη αναγνώριση ευάλωτων προσώπων και την
κάλυψη των ειδικότερων τους αναγκών,
 την παροχή επαρκούς ιατρικής φροντίδας και ψυχικής
στήριξης,
 τη μη ύπαρξη επαρκών προγραμμάτων για τη ψυχαγωγική,
εκπαιδευτική ή/και δημιουργική απασχόληση των
διαμενόντων στο Κέντρο,
 την παροχή επαρκούς υποστηρικτικού πλαισίου σε άτομα
που εξέρχονται του Κέντρου, σε σχέση με την ομαλή
ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνία και την ανεξάρτητη
διαβίωσή τους εκτός Κέντρου,
 την έλλειψη επαρκούς
εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

συντονισμού

μεταξύ

των

Κατά το χρόνο ετοιμασίας της Τοποθέτησης, το Υπουργικό
Συμβούλιο, σε συνεδρία του ημερ. 14 Μαρτίου 2018, προχώρησε
στη λήψη απόφασης σε σχέση με το Κέντρο, στη βάση σχετικής
Πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνακόλουθα, στην
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Τοποθέτηση έγινε αναφορά στην απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και χαιρετίστηκε η έκδοσή της.
Οι εξελίξεις σε σχέση με τις συνθήκες φιλοξενίας και στήριξης στο
Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας
στην Κοφίνου, παρακολουθούνται στενά από το Γραφείο της
Επιτρόπου.

Δράσεις

Ενδεικτικά, το 2018, πραγματοποιήθηκαν, προς το σκοπό
προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ακόλουθες
δράσεις:


Διοργανώθηκε Εκστρατεία για τα 70 χρόνια από την
υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας
πραγματοποιήθηκε
εναρκτήρια
εκδήλωση
(στις
5/12/2018) με θέμα «Η Προστασία των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 70 χρόνια μετά». Ακολούθησαν σειρά
ενημερωτικών εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους στις 5,
7, 8, 14, 15 και 21/12/2018.
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Σε τακτική βάση κατά το 2018, Λειτουργοί του Γραφείου
Επιτρόπου Διοικήσεως, πραγματοποίησαν διαλέξεις στην
Αστυνομική Ακαδημία σε στελέχη της Αστυνομίας, για
θέματα προστασίας και σεβασμού των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ENNHRI
Τέλος, η Επίτροπος, δεδομένων των αρμοδιοτήτων της ως Εθνική
Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) είναι μέλος του
ENNHRI (European Network of National Human Rights
Institutes), στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση και η προαγωγή
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή
περιοχή, συνδράμοντας τις προσπάθειές του για τον πιο πάνω
σκοπό.
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ΙΑ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ,
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Α. Εισαγωγή
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).
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, διαφώτιση και ενημέρωση 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.
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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
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.
Ειδικότερα, οι κύριες θεματικές που απασχόλησαν το Γραφείο
κατά το έτος 2018, αφορούσαν στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ
στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, το δικαίωμά τους στην
εκπαίδευση και τον αθλητισμό, καθώς και το δικαίωμα τους σε
επαρκές βιοτικό επίπεδο μέσω της πρόσβασης τους σε αναγκαίες
κοινωνικοοικονομικές παροχές.
Σημειώνεται ότι το 2017, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ατόμων
με Αναπηρία του ΟΗΕ είχε δημοσιεύσει τις Καταληκτικές
Παρατηρήσεις της, σε σχέση με την Πρώτη Έκθεση της Κύπρου
στον ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης. Στις εν λόγω
Παρατηρήσεις, η Επιτροπή επεσήμανε τις ανησυχίες της σε σχέση
με την εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης στην Κύπρο και
υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την κατεύθυνση της
πλήρους συνάρτησης των ακολουθούμενων πρακτικών και της
οικείας νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Σύμβασης.
Οι Καταληκτικές Παρατηρήσεις, καθώς και τα Γενικά Σχόλια που
κατά καιρούς έχει εκδώσει η Επιτροπή για την πληρέστερη
ερμηνεία συγκεκριμένων άρθρων της Σύμβασης, αποτέλεσαν και
κατά το 2018, το κύριο εργαλείο του Γραφείου κατά την
παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης,
τόσο κατά την εξέταση παραπόνων που είχαν υποβληθεί στην
Επίτροπο όσο και στο πλαίσιο των αυτεπάγγελτων παρεμβάσεων
της Επιτρόπου.
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Β. Εκθέσεις/Παρεμβάσεις/Διαμεσολαβητική Δράση
1. Ελλιπής προσβασιμότητα του αθλητικού κέντρου
«Σπύρος Κυπριανού»67
Παράπονο που υποβλήθηκε στην Επίτροπο από την Επαρχιακή
Επιτροπή Λεμεσού της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης
Αναπήρων (Π.Ο.Α.Α.) αφορούσε στην ελλιπή προσβασιμότητα
του αθλητικού κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. Το
αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» τελεί υπό τη διαχείριση
του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, κεντρική αίθουσα αθλοπαιδιών – ομαδικών
αθλημάτων, δημοσιογραφικά θεωρεία, ιατρείο και κυλικείο.
Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διερεύνηση του παραπόνου, το εν
λόγω αθλητικό κέντρο διαθέτει ικανοποιητικούς χώρους
στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), και
χώρους διακίνησης ΑμεΑ, αλλά δεν ήταν ευχερής η πρόσβαση
των ΑμεΑ στις κερκίδες με τα καθίσματα για την παρακολούθηση
δραστηριοτήτων ισότιμα με κάθε άλλο πρόσωπο, λόγω της
ύπαρξης σκαλιών. Ως επακόλουθο, τα ΑμεΑ οδηγούνταν στην
αρένα του σταδίου που βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, με
αποτέλεσμα να εκτίθεντο σε κίνδυνο όσον αφορά την σωματική
τους ακεραιότητα και, συνακόλουθα, να υφίσταντο άνιση
μεταχείριση λόγω της έλλειψης εύλογης προσαρμογής για τις
ανάγκες της διαφορετικότητάς τους.
Ειδικότερα, στη βάση της κοινωνικής θεώρησης της αναπηρίας,
είναι κεντρικής σημασίας βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, «η προσβασιμότητα,
μεταξύ άλλων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και αποτελεί
μια από τις γενικές αρχές της, για το λόγο ότι αποτελεί την
αφετηρία για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία να
ασκούν και να απολαμβάνουν αδιακρίτως τα ανθρώπινα
δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες».
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Η προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον, «μπορεί να
προσφέρει σε κάθε πολίτη την ευκαιρία για αυτόνομη, ελεύθερη
και απρόσκοπτη διακίνηση με ασφάλεια σε κάθε χώρο
κοινωνικών και άλλων δραστηριοτήτων». Το δε άρθρο 9 της
Σύμβασης, καθορίζει ενδεικτικά τις ελάχιστες υποχρεώσεις των
Κρατών Μερών για λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε τα άτομα με
αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν σε όλες τις
πτυχές της ζωής.
Με το άρθρο 30 της Σύμβασης, διασφαλίζεται «το δικαίωμα
συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, τη ψυχαγωγία, τις
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και τον αθλητισμό» και προς
τούτο, τα Κράτη καλούνται «να διασφαλίσουν, περαιτέρω, ότι τα
άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε αθλητικές και
ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις».
Για την άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματος, θα πρέπει
«οι εγκαταστάσεις διεξαγωγής των δραστηριοτήτων στις οποίες
αφορά, να είναι πλήρως προσβάσιμες για όλα τα άτομα με
αναπηρία και ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας τους,
απαλλαγμένες εμποδίων που παρακωλύουν την άφιξη στο χώρο
που βρίσκονται, τη στάθμευση, την είσοδο, την έξοδο, την
ασφαλή διακίνηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο τους, τη
χρήση οποιουδήποτε εσωτερικού χώρου».
Η απουσία εύλογης προσαρμογής, όπως στην προκειμένη
περίπτωση, οδηγεί στον αποκλεισμό των ΑμεΑ και στην απουσία
δυνατότητας άσκησης του αναγνωρισμένου δικαιώματός τους για
συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την ψυχαγωγία, τις
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και τον αθλητισμό. Ο
αποκλεισμός, όμως, των ΑμεΑ από την άσκηση οποιουδήποτε
δικαιώματος,
ελλείψει
προσβασιμότητας,
συνεπάγεται
απαγορευμένη, δυνάμει της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, διάκριση σε βάρος τους
και παραβίαση των αρχών της μη διάκρισης και ισότητας
ευκαιριών.
Βάσει των ανωτέρω, η εισήγηση προς τον ΚΟΑ της Επιτρόπου
στη σχετική έκθεση της ήταν όπως «προγραμματίσει και
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υλοποιήσει άμεσα, τη διαδικασία λήψης διορθωτικών μέτρων για
την εξάλειψη των εμποδίων που στερούν ή περιορίζουν τα άτομα
με αναπηρία να παρακολουθούν απρόσκοπτα και σε ίση βάση με
τα άτομα χωρίς αναπηρία τις αθλητικές δραστηριότητες της
επιλογής τους, χωρίς να διατρέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο».

2. Χειρισμός αίτησης αθλητή τοξοβολίας με αναπηρίες
για συμμετοχή του σε διεθνή διοργάνωση68
Παράπονο που στρεφόταν κατά της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) αφορούσε στην ανεπαρκή στήριξη που
διαχρονικά παρείχε σε αθλητή τοξοβολίας που είναι ΑμεΑ ώστε
να μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού ΑμεΑ
και, μέσω της συμμετοχής του, να μπορέσει να κατηγοριοποιηθεί
για να εξασφαλίσει συμμετοχή στους παραολυμπιακούς αγώνες.
Όπως διαπιστώθηκε, λόγω λανθασμένων χειρισμών της ΚΟΤΟΞ
αποκλείστηκε η συμμετοχή του αθλητή σε αθλητική διοργάνωση
στο εξωτερικό, καθότι του είχε υποδείξει λανθασμένη προθεσμία
υποβολής της αίτησης του, με επακόλουθο να υποστεί οικονομική
ζημιά, αφού είχε ήδη αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια και είχε
προπληρώσει το κόστος συμμετοχής του στους αγώνες.
Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην πολιτιστική ζωή,
ψυχαγωγία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμό,
κατοχυρώνεται στο άρθρο 30 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Βασικός στόχος του εν
λόγω άρθρου «είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ στις
πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες και
μέσω αυτής η ενθάρρυνση, ενδυνάμωση και εμπέδωση της
ένταξής τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, κατά
ισότιμο τρόπο με τον υπόλοιπο πληθυσμό».
Σε σχέση ειδικότερα με τον αθλητισμό, στην παράγραφο 5 του
εν λόγω άρθρου προβλέπονται τα εξής:
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«Με σκοπό τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες να
συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους, σε ψυχαγωγικές
δραστηριότητες
ελεύθερου
χρόνου
και
αθλητικές
δραστηριότητες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν τα
κατάλληλα μέτρα, ώστε:
α. Να ενθαρρύνουν και να προάγουν τη συμμετοχή, σε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη έκταση, των ατόμων με αναπηρίες στις
κυριότερες αθλητικές δραστηριότητες, σε όλα τα επίπεδα,
β. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν την
ευκαιρία να διοργανώνουν, αναπτύσσουν και συμμετέχουν σε
αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ειδικά για άτομα με
αναπηρίες και, για το σκοπό αυτό, να ενθαρρύνουν την παροχή,
σε ίση βάση με τους άλλους, κατάλληλων οδηγιών, κατάρτισης
και πόρων,
γ. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση
σε αθλητικές ψυχαγωγικές και τουριστικές εγκαταστάσεις,
δ. Να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν ίση
πρόσβαση με τα υπόλοιπα παιδιά στη συμμετοχή στο παιχνίδι,
στην αναψυχή και στον ελεύθερο χρόνο και σε αθλητικές
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων
στο σχολικό σύστημα,
ε. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση
στις
υπηρεσίες
όσων
εμπλέκονται
στη
διοργάνωση
ψυχαγωγικών, τουριστικών, δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου
και αθλητικών δραστηριοτήτων».
Οι ειδικότερες υποχρεώσεις για το κράτος που απορρέουν από
την παράγραφο (5) του άρθρου 30 της Σύμβασης, «αποσκοπούν
στη διασφάλιση του δικαιώματος των ΑμεΑ να συμμετέχουν στον
αθλητισμό στη βάση της ισότητας των ευκαιριών, να λαμβάνουν
κρατική στήριξη και να αντιμετωπίζονται ως ίσοι με όλους τους
υπόλοιπους. Υπό αυτή την έννοια, οι αθλητές με αναπηρία έχουν
το δικαίωμα να θεωρούνται κεντρικό και αναπόσπαστο κομμάτι
του αθλητισμού και θα πρέπει να διευκολύνονται να συμμετέχουν
σε όλα τα αθλήματα και σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τις
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επιλογές τους. Κατά συνέπεια, το κράτος οφείλει για τον σκοπό
αυτό, να προωθεί τις κατάλληλες οδηγίες και να παρέχει σχετική
καθοδήγηση, να οργανώνει την αναγκαία κατάρτιση όσων
εμπλέκονται και να διαθέτει επαρκείς πόρους».
Στην υπό εξέταση περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι ο αποκλεισμός
της συμμετοχής του αθλητή στην αθλητική διοργάνωση της
Τσεχίας τον Ιούνη του 2017, οφειλόταν σε λανθασμένους
χειρισμούς της ΚΟΤΟΞ και ως εκ τούτου, στην Έκθεση της
Επιτρόπου έγινε εισήγηση για εξέταση του ενδεχομένου
αποκατάστασής της, είτε από την ΚΟΤΟΞ είτε απευθείας από τον
ΚΟΑ.
Πέραν της πιο πάνω εισήγησης και για σκοπούς βελτίωσης και
ενίσχυσης της προστασίας του δικαιώματος των ΑμεΑ στον
αθλητισμό, έγινε εισήγηση όπως «ο ΚΟΑ, σε διαβούλευση με τις
αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις
των
ΑμεΑ,
προχωρήσει
υιοθετώντας στη στρατηγική και στις δράσεις του μια πιο ολιστική
και δικαιωματική προσέγγιση, η οποία θα είναι συμβατή με τη
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
Ειδικότερα, θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η ισότιμη
πρόσβαση και συμμετοχή των ΑμεΑ στον αθλητισμό αποτελεί
ανθρώπινο δικαίωμά τους και όχι απλώς κοινωνική προσφορά
του κράτους».
Συγκεκριμένα ο ΚΟΑ, ως ο κατεξοχήν υπεύθυνος κρατικός
φορέας για τον αθλητισμό, «θα πρέπει, αφενός, να προάγει τη
συμμετοχή των αθλητών με αναπηρίες σε αθλητικές
δραστηριότητες και διοργανώσεις, και, αφετέρου, να διασφαλίζει
πρακτικά τη συμμετοχή αυτή, μέσω της θέσπισης σαφών
διαδικασιών, της παροχής επαρκούς καθοδήγησης στις αθλητικές
ομοσπονδίες και στους ίδιους τους αθλητές και της διάθεσης
ικανοποιητικών πόρων».
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3. Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ)
στις παραλίες69
Η Επίτροπος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος
Μηχανισμός για την Προώθηση, Προστασία και Παρακολούθηση
της Εφαρμογής της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, προέβη
αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση του θέματος της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στις παραλίες.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο αριθμός των προσβάσιμων
παραλιών αυξάνεται ανά έτος και έχουν συντελεστεί σημαντικά
βήματα για τη διεύρυνση της προσβασιμότητας των παραλιών
από ΑμεΑ, καθότι στις εν λόγω παραλίες φαίνεται ότι υπάρχει μια
αλυσίδα προσβασιμότητας και διευκολύνσεων που ξεκινά από το
χώρο στάθμευσης για τα ΑμεΑ μέχρι την πρόσβασή τους στην
παραλία και ακολούθως στη θάλασσα, ως επίσης και προς τους
χώρους υγιεινής για ΑμεΑ.
Εντούτοις, μεγάλος αριθμός παραλιών εξακολουθούν να μην
είναι προσβάσιμες ή/και η προσβασιμότητά τους να είναι μερική,
αφού διαθέτουν μόνο ράμπες πρόσβασης μέχρι την παραλία αλλά
όχι μέχρι τη θάλασσα.
Από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες και, ειδικότερα από το άρθρο 9 της Σύμβασης,
απορρέει η υποχρέωση του Κράτους για διασφάλιση της
προσβασιμότητας των ΑμεΑ, σε ίση βάση με τους άλλους στο
φυσικό περιβάλλον και σε εξωτερικές εγκαταστάσεις, καθώς και
«για σκοπούς προαγωγής της ισότητας και εξάλειψης των
διακρίσεων εις βάρος των ΑμεΑ, τα κράτη θα πρέπει να
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να τους παρέχονται
εύλογες
προσαρμογές.
Η
άρνηση
παροχής
εύλογων
προσαρμογών στα ΑμεΑ συνιστά, σύμφωνα με τη Σύμβαση,
απαγορευμένη διάκριση, καθότι συντελεί στον αποκλεισμό ή/και
περιορισμό του δικαιώματος των ΑμεΑ να απολαμβάνουν ή/και
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να ασκούν σε ίση βάση με άλλους τα ανθρώπινα δικαιώματα
τους».
Επί του προκειμένου, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρίες του ΟΗΕ στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της τον
Απρίλιο του 2017, σε σχέση με την αρχική Έκθεση της Κύπρου,
«εξέφρασε την ανησυχία της, για τα ανεπαρκή ολοκληρωμένα
και υποχρεωτικά μέτρα τα οποία να διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ
έχουν πρόσβαση πάνω σε ισότιμη βάση με τους άλλους στο
εξωτερικό περιβάλλον και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες».
Συνέστησε, δε, όπως «το Κράτος, σε στενή συνεργασία με τις
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία,
ενισχύσει τις προσπάθειές του για τη βελτίωση της
προσβασιμότητας και την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένης
τυποποίησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε
εξωτερικά περιβάλλοντα».
Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που «η απαγόρευση, βάσει του
περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, της διέλευσης
μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων τροχοφόρων από την
παραλία, περιλαμβάνει και τα τροχοκαθίσματα (αυτόματα ή
χειροκίνητα), ως η θέση της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου
(Ο.ΠΑ.Κ.), δημιουργεί, σύμφωνα και με τις πρόνοιες της
Σύμβασης και τις επισημάνσεις της Επιτροπής στο Γενικό σχόλιο
με αρ. 2 (2014), διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ».
Ομοίως, «η πλήρης απαγόρευση της διέλευσης ζώων από την
παραλία, χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση για τους σκύλους-οδηγούς
ατόμων με οπτική αναπηρία, επίσης συνιστά διάκριση εις βάρος
των ΑμεΑ, καθότι στερεί ή αποτελεί τροχοπέδη για τα άτομα που
διακινούνται με τη βοήθεια σκύλου-οδηγού, να μεταβαίνουν
στην παραλία με ανεξαρτησία και, κατ’ επέκταση να έχουν πλήρη
και ισότιμη πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον».
Όπως, επίσης, προέκυψε από τη διερεύνηση του θέματος, οι
ράμπες/διάδρομοι πρόσβασης των ΑμεΑ και των ατόμων με
μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ) προς την παραλία, πολύ πιθανό να
μην πληρούν οποιαδήποτε πρότυπα προσβασιμότητας και,
συνακόλουθα, να μη διασφαλίζεται επαρκώς η αλυσίδα
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προσβασιμότητας των ΑμεΑ και των ΑΜΚ από το χώρο
στάθμευσης μέχρι και τη θάλασσα.
Για το συγκεκριμένο ζήτημα, επισημάνθηκε η υποχρέωση με
βάση τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες «για εισαγωγή καθολικά σχεδιασμένων προϊόντων
(στην υπό εξέταση περίπτωση ραμπών/διαδρόμων) που θα
δύνανται να τα χρησιμοποιούν όλα τα άτομα ανεξαιρέτως,
περιλαμβανομένων των ΑμεΑ, καθώς επίσης και η αναγκαιότητα
που επισημάνθηκε στο Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής, για
καθορισμό πρότυπων προσβασιμότητας που θα λαμβάνουν
υπόψη την ποικιλομορφία των ΑμεΑ» αφού με τον τρόπο αυτό
«δεν θα συντελείται διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ που η αναπηρία
τους δεν είναι κινητική, καθότι δεν θα στερούνται της ευχέρειας
για αυτόνομη και αξιοπρεπή πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον».
Για σκοπούς, δε, πληρέστερης υλοποίησης των υποχρεώσεων
του Κράτους που καθορίζονται από τη Σύμβαση για την
πραγμάτωση των δικαιωμάτων όλων των ΑμεΑ, ώστε οι παραλίες
να είναι πλήρως προσβάσιμες, η Επίτροπος, στη σχετική Έκθεσή
της υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις, τόσο προς τον ΚΟΤ
(πλέον Υφυπουργείο Τουρισμού) και την Κεντρική Επιτροπή
Παραλιών όσο και προς τις παράκτιες τοπικές αρχές.
Οι εισηγήσεις της Επιτρόπου αφορούσαν αφενός στη βελτίωση,
όπου χρειάζεται, της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες,
ώστε αυτές να καθίστανται πλήρως προσβάσιμες μέχρι την
θάλασσα, καθώς και τη συνέχιση των ενεργειών για αύξηση των
προσβάσιμων παραλιών, καθώς και για διασφάλιση ότι οι
υφιστάμενες αλυσίδες προσβασιμότητας είναι ολοκληρωμένες
και πλήρεις και, αφετέρου, στη διασφάλιση της ύπαρξης
διαθέσιμων χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ πλησίον της
ράμπας/διαδρόμου πρόσβασης και ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι
εφικτή η πρόσβαση των ΑμεΑ από το χώρο στάθμευσης μέχρι την
παραλία και τη θάλασσα αλλά και στους χώρους υγιεινής για
ΑμεΑ.
Η Επίτροπος εισηγήθηκε, περαιτέρω, την εξέταση της υιοθέτησης
διεθνών προτύπων για την κατασκευή ραμπών/διαδρόμων στις
παραλίες, καθώς και την τροποποίηση του περί Προστασίας της
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Παραλίας Νόμου, «ώστε να εξαιρείται η απαγόρευση χρήσης
τροχοκαθισμάτων επί της παραλίας καθώς επίσης να επιτρέπεται
η διέλευση σκύλων-οδηγών από την παραλία όταν αυτοί
ενεργούν ως οδηγοί ΑμεΑ, στα πλαίσια πάντα των σχετικών
διατάξεων που καθορίζονται στον περί Προστασίας και Ευημερίας
των Ζώων Νόμο».
Καταληκτικά, η εισήγηση της Επιτρόπου προς τις παράκτιες
τοπικές αρχές ήταν «να προβούν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει,
στις αναγκαίες ενέργειες (α) για επιμόρφωση των ατόμων που
απασχολούνται στις παραλίες εντός των διοικητικών τους ορίων,
ώστε να μπορούν να παρέχουν, όπου και όταν χρειάζεται, την
απαραίτητη βοήθεια και στήριξη στα ΑμεΑ και τα ΑΜΚ που
μεταβαίνουν στις παραλίες και (β) για τη διασφάλιση ότι η
προσβασιμότητα των ΑμεΑ και των ΑΜΚ προς την παραλία είναι
ανά πάσα στιγμή απρόσκοπτη και χωρίς οποιαδήποτε εμπόδια».
4. Καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων ατόμων με
αναπηρία για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος και αναπηρικού επιδόματος70
Παράπονα που υποβλήθηκαν στο Γραφείο μας αφορούσαν
καθυστέρηση εκ μέρους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
(ΥΚΕ) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας
(ΥΔΕΠ), κατά την εξέταση αιτήσεων ατόμων με αναπηρίες για
παροχή είτε αναπηρικού επιδόματος είτε του εν λόγω επιδόματος
και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).
Ειδικότερα, με βάση τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, σε
κάθε δικαιούχο ΕΕΕ που είναι άτομο με αναπηρία, παρέχεται και
αναπηρικό επίδομα. Για το λόγο αυτό, οι αιτητές/τριες ΕΕΕ και
αναπηρικού Επιδόματος, παραπέμπονται από την ΥΔΕΠ στο
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ),
όπου λειτουργεί το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, για την
Έκθεση με αρ. φακ. Σ.Α.Α. 88/2017 ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018 και
Έκθεση με αρ. φακ. Σ.Α.Α. 42/2017, Σ.Α.Α. 125/2017 ημερομηνίας 24
Σεπτεμβρίου 2018
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αξιολόγηση της αναπηρίας τους, πριν από τη λήψη απόφασης
στην αίτησή τους, για να αποφασιστεί αν εμπίπτουν στην έννοια
του όρου «άτομο με αναπηρία», όπως αυτή καθορίζεται στο
άρθρο 2 του Νόμου.
Όσον αφορά ειδικά στην ημερομηνία έναρξης της καταβολής του
ΕΕΕ στους /στις αιτητές/ριες που κρίνονται από την ΥΔΕΠ
δικαιούχοι, είναι σχετικό το άρθρο 8 (3) (β) του Νόμου, το οποίο,
προβλέπει, ότι το ΕΕΕ «καταβάλλεται σε δικαιούχο από την
πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται έκαστου μήνα κατά
τον οποίο υπέβαλε αίτηση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
ανεξάρτητα από το αν έχει καταστεί δικαιούχος σε χρόνο
μεταγενέστερο της πρώτης ημέρας του δεύτερου μήνα που έπεται
έκαστου μήνα κατά τον οποίο υπέβαλε αίτηση για παροχή
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος: Νοείται ότι, οι πιο πάνω
διατάξεις εφαρμόζονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής
ήταν δικαιούχος για ολόκληρη την περίοδο για την οποία
καταβάλλεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα».
Εντούτοις, όταν τα άτομα με αναπηρία αναμένουν την εξέταση
των αιτήσεων τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ τα πλείστα
εξ’ αυτών δεν έχουν δικά τους εισοδήματα, συνεπάγεται τη
στέρησή τους από στοιχειώδεις για τη διαβίωση τους παροχές,
καθώς και εξάρτηση τους από τις οικογένειες τους ή/και
επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών των οικογενειών τους,
ενώ η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες αποβλέπει στην προστασία και του βιοτικού επιπέδου
των οικογενειών τους.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 28 της Σύμβασης, «κατοχυρώνεται
το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες για επαρκές βιοτικό
επίπεδο για τα ίδια και τις οικογένειες τους, περιλαμβανομένων,
επαρκούς σίτισης, ένδυσης και κατοικίας και για διαρκή βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης τους. Τα κράτη μέρη θα πρέπει να
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν και
προάγουν την πραγμάτωση του συγκεκριμένου δικαιώματος».
Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο ίδιο άρθρο στα άτομα με
αναπηρίες και τις οικογένειες τους, που ζουν σε συνθήκες
φτώχειας, σε σχέση με τα οποία τα κράτη μέρη «πρέπει να
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λαμβάνουν μέτρα για να έχουν τα άτομα αυτά πρόσβαση σε
βοήθεια από το κράτος για τα έξοδα που σχετίζονται με την
αναπηρία τους, περιλαμβανομένων επαρκούς κατάρτισης,
καθοδήγησης, οικονομικής βοήθειας και παροχής φροντίδας».
Η Επιτροπή Ατόμων με Αναπηρίες του ΟΗΕ στις Καταληκτικές
Παρατηρήσεις του Απριλίου 2017, σε σχέση με την πρώτη
Έκθεση της Κύπρου μετά την κύρωση της Σύμβασης, σημείωσε
το ΕΕΕ αλλά και την ανησυχία της «για το γεγονός ότι ένας
μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρίες έχει ιδιαίτερα χαμηλό
εισόδημα καθώς και για το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από το
εισόδημά τους, τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν ικανοποιητικό
βιοτικό επίπεδο σε σύγκριση με άλλα άτομα σε παρόμοια
κατάσταση διαβίωσης, μεταξύ άλλων, επειδή υποχρεούνται να
πληρώνουν εν μέρει για τα απαραίτητα έξοδα που συνδέονται με
την αναπηρία…».
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή συνέστησε στην Κύπρο «να
εφαρμόσει σταδιακά μέτρα για τη διασφάλιση ικανοποιητικού
εισοδήματος στα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να μειωθεί
σημαντικά το χάσμα των εξόδων μεταξύ ατόμων με αναπηρία και
χωρίς αναπηρία», καθώς και «να προσδιορίσει ένα κατώτατο όριο
κοινωνικής προστασίας που δεν επηρεάζεται από έξοδα
σχετιζόμενα με την αναπηρία και τις βοηθητικές συσκευές και
πληρωμές από τους χρήστες για κοινωνικές υπηρεσίες και
υποστήριξη,
προκειμένου
να
μετριαστούν
τα
κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα τα οποία προκύπτουν από
τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες».
Ενόψει των ανωτέρω, και αφού επισημάνθηκαν οι καθυστερήσεις
στην προώθηση των αιτήσεων των παραπονούμενων, η
Επίτροπος στις σχετικές Εκθέσεις της εισηγήθηκε την προώθηση
της εξέτασης του ζητήματος της αναδρομικής καταβολής στους
παραπονούμενους
αναπηρικού
επιδόματος
βάσει
της
ημερομηνίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων τους.
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5. Στασιμότητα μαθητή με ΔΕΠΥ λόγω μη πλήρους
φοίτησης εξαιτίας αδικαιολόγητων απουσιών71
Συγκεκριμένος μαθητής λόγω Διαταραχής Ελλειμματικής
Προσοχής
και
Υπερκινητικότητα
(ΔΕΠΥ),
παρουσίαζε
παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα, καθώς και γνωστικές
αδυναμίες και μαθησιακές δυσκολίες – ζητήματα τα οποία ήταν
γνωστά στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε στη Λευκωσία. Πολλές
από τις συμπεριφορές του, για τις οποίες είτε τιμωρήθηκε
πειθαρχικά με δικαιολογημένες απουσίες, είτε εγκατέλειπε το
μάθημα και άρα χρεώθηκε με αδικαιολόγητες απουσίες,
«οφείλονταν στα χρόνια και σοβαρά, όπως χαρακτηρίζεται, από
την Εκπαιδευτική Ψυχολόγο που τον παρακολουθούσε,
προβλήματα».
Περαιτέρω δε, ο μαθητής μέχρι το τέλος του πρώτου σχολικού
τετραμήνου είχε σχεδόν συμπληρώσει το ανώτατο όριο των
αδικαιολόγητων απουσιών, γεγονός για το οποίο οι γονείς του
φαίνεται να ήταν ενήμεροι. Ενδεχομένως, τότε «να
εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια τόσο των γονέων όσο και του
ίδιου του μαθητή να μη σημειωθούν άλλες αδικαιολόγητες
απουσίες, κάτι που όμως δεν έγινε κατορθωτό».
Η Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, η οποία παρακολουθούσε τον
μαθητή, σε σχετικό της σημείωμα επεσήμανε «τη σοβαρή
προσπάθεια που αυτός κατέβαλλε και τόνισε την ανάγκη το θέμα
των απουσιών του να αξιολογηθεί από τον καθηγητικό σύλλογο
με επιείκεια, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να παρακαθίσει σε
εξετάσεις στη β’ εξεταστική και όχι να μείνει στάσιμος, ώστε να
προληφθούν περισσότερες δυσκολίες».
Εντούτοις, η εισήγηση αυτή, είτε αγνοήθηκε, είτε δεν
αξιολογήθηκε επαρκώς κατά τη διαδικασία λήψης της σχετικής
απόφασης από τον Καθηγητικό Σύλλογο. Το γεγονός αυτό, «σε
συνδυασμό με το ότι δεν αναζητήθηκαν από το σχολείο άλλες
ηπιότερες, πιο επιεικείς και πιο κατάλληλες για την περίπτωση
71

Έκθεση με αρ. φακ. Σ.Α.Α. 86/2017, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018
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του μαθητή λύσεις… καθιστά την τελική απόφαση που λήφθηκε
δυσανάλογη».
Με βάση τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 1990 έως 2016, οι οποίοι ίσχυαν
κατά τον κρίσιμο για την υπόθεση χρόνο, «μαθητές που
σημείωσαν αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο των 51
παρέμεναν στάσιμοι, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να
παραπεμφθούν σε εξετάσεις προαγωγής. Ωστόσο, σε ειδικές
περιπτώσεις
δεόντως
αιτιολογημένες,
μαθητών
που
παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, με την προσκόμιση
ιατρικού πιστοποιητικού, ο καθηγητικός σύλλογος είχε την
διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει διαφορετικά από ότι
προαναφέρεται».
Στην προκειμένη όμως περίπτωση, ο Καθηγητικός Σύλλογος
«εφάρμοσε απαρέγκλιτα τον πιο πάνω Κανονισμό, κρίνοντας ότι
ο αριθμός των απουσιών του μαθητή, δεδομένου ότι ήταν
μεγαλύτερος του 51, δεν του επέτρεπε να πάρει οποιαδήποτε
άλλη απόφαση παρά μόνο την παραμονή του στην ίδια τάξη,
χωρίς δικαίωμα να παρακαθίσει σε εξετάσεις».
Εντούτοις και με βάση τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο
μαθητής, ο Καθηγητικός Σύλλογος θα μπορούσε, στα πλαίσια της
διακριτικής του ευχέρειας, είτε να θεωρούσε κάποιες από τις
απουσίες του μαθητή ως δικαιολογημένες, είτε να θεωρούσε τις
υποδείξεις και εισηγήσεις της Εκπαιδευτικής Ψυχολόγου που
παρακολουθούσε τον μαθητή και είχε επισημάνει την ανάγκη το
θέμα των απουσιών του να αξιολογείτο με επιείκεια, ως
ικανοποιητική απόδειξη του ότι απουσίες του συνδέονταν με τα
προβλήματα που αντιμετώπιζε και δεν θα έπρεπε να κρίνονταν
με αυστηρότητα, εφόσον υπήρχε ιδιαίτερο ζήτημα που
διαφοροποιούσε την κατάσταση σε σχέση με τις άλλες.
Το 2017, τέθηκαν σε εφαρμογή νέοι Κανονισμοί για τη
Λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, με τους
οποίους «κατέστη πλέον σαφές πως τα σοβαρά προβλήματα
υγείας συμπεριλαμβάνουν και τα προβλήματα ψυχικής υγείας και
πως αρκεί η τεκμηρίωσή τους έπειτα από παρακολούθηση από
την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας». Η εν λόγω εξέλιξη
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«είναι θετική, αν και ενδεχομένως στην πρόνοια αυτή θα έπρεπε
να περιληφθούν, επίσης ρητά, και τα προβλήματα που
σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ».
Οι πιο πάνω νέοι Κανονισμοί, στο βαθμό που άπτονται ζητημάτων
που μπορούν να ενταχθούν στον ορισμό της «αναπηρίας» όπως
προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες, θα πρέπει να ερμηνεύονται και να
εφαρμόζονται σε συμφωνία με τη Σύμβαση.
Παρότι στους εν λόγω Κανονισμούς δεν έχουν συμπεριληφθεί
ρητές αναφορές σε σχέση με θέματα αναπηρίας και ειδικότερα,
ως προς την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει όλα τα
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει την πλήρη απόλαυση από
παιδιά με αναπηρίες όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου και του
δικαιώματος στην εκπαίδευση, σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά,
εντούτοις το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να
διασφαλίζει, ότι η εφαρμογή των Κανονισμών σε μαθητές με
αναπηρίες θα πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα της Σύμβασης.
Ειδικότερα και για την πλήρη και ορθή εφαρμογή των νέων
Κανονισμών,
θα
πρέπει
το
αρμόδιο
Υπουργείο
«να
καταπολεμήσει τόσο πιθανά θέματα άγνοιας των εκπαιδευτικών,
σε σχέση με ειδικά ζητήματα συμπεριφορών μαθητών που
σχετίζονται με προβλήματα ψυχικής υγείας, όσο και στερεότυπα
ή προκαταλήψεις που ενδεχομένως παρεμβάλλονται στη σωστή
εκτίμηση και αξιολόγηση των ζητημάτων αυτών».
Το δε εκπαιδευτικό σύστημα και η διδασκαλία, θα πρέπει «να
μπορούν να προσαρμόζονται, ώστε να είναι σε θέση να
περιλάβουν τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε μαθητή και να
άρουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν αυτή την πιθανότητα».
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6. Ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε βρεφοκομικούς και
παιδοκομικούς σταθμούς72
Παράπονο που υποβλήθηκε αφορούσε στην άρνηση ιδιωτικού
Βρεφοκομικού
Σταθμού
να
εγγράψει
το
παιδί
των
παραπονούμενων, που είναι άτομο με Σύνδρομο Down.
Συγκεκριμένα, oι γονείς τρίχρονου παιδιού με σύνδρομο Down
είχαν αποταθεί σε ιδιωτικό βρεφο/παιδοκομικό σταθμό για τη
φοίτηση του παιδιού τους και έλαβαν την απάντηση ότι αυτό θα
μπορούσε να γίνει μόνο υπό τον όρο συνοδείας του παιδιού από
φροντιστή. Οι γονείς υποστήριξαν ότι ο όρος αυτός ήταν
αποκλειστική απόρροια του γεγονότος ότι το παιδί τους έχει
σύνδρομο Down και οφείλεται στη στερεοτυπική αντίληψη ότι
ένα παιδί με σύνδρομο Down πρέπει να έχει ειδική ή και
«χωριστή» (segregated) μεταχείριση και θεώρησαν ότι η
απαίτηση που είχε τεθεί από τον Σταθμό συνιστούσε
αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση και έμμεση απόρριψη του
αιτήματος για εγγραφή του παιδιού στον εν λόγω Σταθμό. Από
την άλλη πλευρά, ο Σταθμός υποστήριξε ότι ο προαναφερόμενος
όρος είχε τεθεί εξαιτίας του ότι το παιδί δεν περπατούσε και ήταν
υπέρβαρο. Εντούτοις, η αιτιολογία της Διεύθυνσης του Σταθμού
δεν ήταν πειστική και γ’ αυτό δεν μπορούσε να αποκλειστεί ότι η
θέση που είχε εκφράσει να οφειλόταν σε λανθασμένη ή/και
προκατειλημμένη αντίληψη σε σχέση με το σύνδρομο Down ή
την αναπηρία ευρύτερα.
Στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία διέπει τους όρους λειτουργίας
των Σταθμών, «δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε πρόνοιες, οι
οποίες να υλοποιούν την υποχρέωση του κράτους, που απορρέει
από τη σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ, για λήψη όλων των αναγκαίων
μέτρων προς διασφάλιση της πλήρους απόλαυσης από παιδιά με
αναπηρίες όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών
ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην
εκπαίδευση, σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά. Κατ’ επέκταση, δεν
προνοούνται οποιεσδήποτε ρυθμίσεις για αξιολόγηση των
72
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αναγκών των προνηπίων και νηπίων με αναπηρία, ώστε να
αποφασίζεται από τις συναρμόδιες κρατικές αρχές, σε συνεργασία
με τους γονείς και τους ιδιωτικούς Σταθμούς, η κατά περίπτωση
παροχή των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών και η αντίστοιχη
οικονομική, όπου απαιτείται, κάλυψή τους».
Η θέσπιση, όμως, ενός τέτοιου ολιστικού και νομοθετικά
κατοχυρωμένου πλαισίου φοίτησης «είναι απαραίτητη, ώστε να
διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η εξατομικευμένη παροχή
κατάλληλης φροντίδας και η πλήρης συμπερίληψη χωρίς
διακρίσεις των παιδιών με αναπηρίες στις προσχολικές δομές και
κοινότητες. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται και θα
διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση των παιδιών με αναπηρίες στην
προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση, αλλά και η συνολική
ένταξή τους στην κοινωνία, καθώς επίσης και η αποτροπή και
καταπολέμηση φαινομένων διαχωρισμών, αποκλεισμών και
στερεοτύπων».
Η εισήγηση της Επιτρόπου στην Έκθεση της, προς τον Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτει η λειτουργία
των Βρεφικών και Παιδοκομικών Σταθμών, ήταν να προβεί στη
λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε κατά το συντομότερο
δυνατόν να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία (περί Παιδιών
Νόμος).
7. Απόρριψη αιτήματος εφέδρου με σοβαρή ψυχική
αναπηρία να παραδώσει τον οπλισμό με τον οποίο
ήταν χρεωμένος73
Παράπονο που υποβλήθηκε κατά του Υπουργείου Άμυνας,
αφορούσε στην απόρριψη από την στρατιωτική μονάδα στην
οποία υπηρετεί ως έφεδρος ο παραπονούμενος, του αιτήματός
του για να παραδώσει τον οπλισμό με τον οποίο ήταν χρεωμένος.
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Ο παραπονούμενος είναι άτομο με σοβαρής μορφής ψυχική
αναπηρία, η οποία πιστοποιήθηκε από το Κέντρο Αξιολόγησης της
Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με
Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και με βάση σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, υποφέρει
από
συμπτώματα
χρόνιας
αγχώδους
διαταραχής
και
καταθλιπτικής συνδρομής, ακολουθεί χρόνια φαρμακοθεραπεία
και από το Φεβρουάριο του 2016, η κατάσταση του είχε
επιδεινωθεί δραματικά.
Περαιτέρω δε, ο παραπονούμενος είναι λήπτης Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος και αναπηρικού επιδόματος.
Κατόπιν σχετικής παρέμβασης του Γραφείου μας προς το
Υπουργείο, το ΓΕΕΦ προέβη στη διερεύνηση της περίπτωσης του
παραπονούμενου και η μονάδα του τον κάλεσε και παρέδωσε τον
οπλισμό του, ενώ ο ίδιος παραπέμφθηκε στο Στρατιωτικό
Νοσοκομείο (106 ΣΝΕ) για εξέταση από την Επιτροπή Εξέτασης
Σωματικής Ικανότητας και του χορηγήθηκε διετής αναβολή για
λόγους υγείας από την υποχρέωση παρουσίασης σε ασκήσεις
εφεδρείας.
8. Υπόμνημα αναφορικά με τη διαμόρφωση νέας
νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και παροχές προς τα
άτομα με αναπηρίες74
Για σκοπούς διαμόρφωσης νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και
παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες, το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάλεσε τους πολίτες και
τα οργανωμένα σύνολα σε δημόσια διαβούλευση, μέσω της
συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου.
Το πιο πάνω ζήτημα άπτεται δικαιωμάτων, τα οποία ρυθμίζονται
από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες και ως εκ τούτου η Επίτροπος, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την
74
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Προώθηση, Προστασία και Παρακολούθηση της Σύμβασης του
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, προέβη σε
σχετική Παρέμβαση προς το Υπουργείο.
Στην Παρέμβαση της, η Επίτροπος σημείωσε πως η διαμόρφωση
από το Υπουργείο μιας νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και
παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες «οφείλει να είναι απολύτως
συμβατή με τα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία και να αποσκοπεί στην
πλήρη πραγμάτωση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλα
τα άτομα με αναπηρίες χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους με
βάση την αναπηρία».
Ειδικότερα, ενώ η Σύμβαση κατοχυρώνει δικαιώματα για όλα τα
άτομα με αναπηρίες, ανεξαρτήτως του είδους ή του βαθμού της
αναπηρίας τους, «με την ρύθμιση που ακολουθείται τώρα σε
εθνικό επίπεδο, τα άτομα με ηπιότερη βλάβη από κάποια άλλα
στερούνται την οικονομική στήριξη που τους είναι απαραίτητη
ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν επιμέρους δικαιώματά τους
που απορρέουν από την Σύμβαση».
Περαιτέρω, η Σύμβαση εισάγει στο διεθνές σύστημα προστασίας
ανθρωπίνων δικαιωμάτων το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας,
αλλά «με την πρακτική που ακολουθείται και η οποία απορρέει
από τους διάφορους ορισμούς της αναπηρίας που εφαρμόζονται,
καθώς επίσης και από τον τρόπο αξιολόγησης της αναπηρίας,
έχουμε εφαρμογή αποκλειστικά του ιατρικού μοντέλου της
αναπηρίας, το οποίο παραγνωρίζει τις ανάγκες του προσώπου
που προκύπτουν λόγω των κοινωνικών και άλλων εμποδίων».
Συνακόλουθα, ένα πρόσωπο με ηπιότερη βλάβη μπορεί να έχει
ακριβώς την ίδια αναπηρία με κάποιο άλλο πρόσωπο με
σοβαρότερη βλάβη, «επειδή τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και
οι ανάγκες που έχουν είναι οι ίδιες (π.χ. ανάγκη για
εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κλπ). Εντούτοις, το πρόσωπο με
ηπιότερη βλάβη δεν λαμβάνει καμιά οικονομική στήριξη για να
έχει πρόσβαση στις θεραπευτικές παρεμβάσεις που χρειάζεται
ενώ το πρόσωπο με τη σοβαρότερη βλάβη λαμβάνει. Συνεπώς,
θεμελιώνεται, αφενός, παραβίαση της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα ΑμεΑ, και αφετέρου διάκριση εις βάρος μιας ομάδας
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ατόμων ΑμεΑ έναντι άλλων». Πιο συγκεκριμένα, ομάδες ατόμων
με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις ή νοσήματα ή και ηλικιωμένων
προσώπων που μπορεί να έχουν σοβαρές διαταραχές και να
αυτοεξυπηρετούνται καθόλου ή ελάχιστα, που αντιμετωπίζουν
σωρεία περιβαλλοντικών εμποδίων στην ίση μεταχείρισή τους σε
ό,τι αφορά την καθημερινή τους διαβίωση και έχουν απόλυτη
ανάγκη εξειδικευμένης και εξατομικευμένης φροντίδας,
πρακτικής βοήθειας και εξυπηρέτησης, αποκλείονται από
σημαντικά επιδόματα ή άλλη οικονομική και κοινωνική στήριξη.
Ως εκ τούτου, «οι πιο πάνω αρχές και διαπιστώσεις θα πρέπει να
ληφθούν επαρκώς υπόψη στα πλαίσια της διαμόρφωσης της νέας
νομοθεσίας και πολιτικής από το Υπουργείο. Ταυτόχρονα, θα
πρέπει να συνεκτιμηθούν στον μέγιστο βαθμό … οι θέσεις των
Οργανώσεων … καθώς και της ΚΥΣΟΑ, η οποία βάσει του περί της
Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε
Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμου του 2006,
καθιερώνεται ως κοινωνικός εταίρος του κράτους σε θέματα που
αφορούν άτομα με αναπηρία».
9. Υπόμνημα σε σχέση με τη διαβούλευση για τη
διαμόρφωση νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση
των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες
εκπαιδευτικές ανάγκες75
Ενόψει της διαβούλευσης για τη διαμόρφωση νέας πολιτικής για
την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία ή άλλες
εκπαιδευτικές ανάγκες, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
ζήτησε τις απόψεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της
ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την Προώθηση, Προστασία και
Παρακολούθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες.
Στο σχετικό υπόμνημα της προς το Υπουργείο, η Επίτροπος έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 24 της Σύμβασης, με το οποίο
75
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«αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην
εκπαίδευση και, με σκοπό την πραγμάτωση του δικαιώματος
αυτού χωρίς διάκριση και στη βάση των ίσων ευκαιριών,
θεσπίζεται η υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν περιεκτικό
σύστημα εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και δια βίου εκπαίδευση
που κατευθύνεται: (α) στην πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπινων
δυνατοτήτων και αίσθησης αξιοπρέπειας και αξίας του εαυτού,
και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρώπινης διαφορετικότητας, (β)
στην
ανάπτυξη
της
προσωπικότητας,
ταλέντων
και
δημιουργικότητας των ατόμων με αναπηρίες, όπως επίσης και
των πνευματικών και σωματικών τους ικανοτήτων, στο μέγιστο
δυνατόν, και (γ) στην διευκόλυνση ατόμων με αναπηρίες να
συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία».
Όπως αναλύεται περαιτέρω στο εν λόγω άρθρο, «κατά την
πραγμάτωση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, τα κράτη
διασφαλίζουν ότι (α) Άτομα με αναπηρίες δεν αποκλείονται από
το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση την αναπηρία, και ότι
παιδιά με αναπηρίες δεν αποκλείονται από δωρεάν και
υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, με βάση την αναπηρία, (β) Άτομα με αναπηρίες
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περιεκτική, ποιοτική και δωρεάν
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ίση
βάση με άλλους στις κοινότητες στις οποίες ζουν, (γ) Παρέχεται
εύλογη διευκόλυνση για τις ανάγκες του προσώπου, (δ) Άτομα
με αναπηρίες λαμβάνουν την απαιτούμενη υποστήριξη, εντός του
γενικού εκπαιδευτικού συστήματος, για να διευκολύνουν την
αποτελεσματική τους εκπαίδευση, και (ε) Αποτελεσματικά μέτρα
εξατομικευμένης υποστήριξης, παρέχονται σε περιβάλλοντα που
μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική εξέλιξη, που είναι
σύμφωνα με τον στόχο της πλήρους ένταξης».
Στο Γενικό Σχόλιο υπ. αρ. 4(2016), επί του άρθρου 24 της
Σύμβασης, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ
σημείωσε πως «το δικαίωμα στην ενιαία/συμπεριληπτική
εκπαίδευση περικλείει ένα μετασχηματισμό της κουλτούρας, της
πολιτικής και της πρακτικής σε όλες τις δομές τυπικής και άτυπης
εκπαίδευσης ώστε να είναι σε θέση να περιλάβουν τις
διαφορετικές απαιτήσεις και ταυτότητες κάθε μαθητή, μαζί με μία
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δέσμευση για άρση όλων των εμποδίων που δυσχεραίνουν αυτή
την πιθανότητα».
Με βάση επίσης το Γενικό Σχόλιο της
Επιτροπής, «η τοποθέτηση μαθητών με αναπηρίες στις γενικές
τάξεις, η οποία δεν συνοδεύεται με δομικές αλλαγές στην
οργάνωση, αναλυτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και μαθησιακές
στρατηγικές κ.α., δεν συνιστά συμπερίληψη...το δικαίωμα στη
μη-διάκριση…περιλαμβάνει το δικαίωμα μη διαχωρισμού και το
δικαίωμα παροχής εύλογων προσαρμογών και πρέπει να γίνεται
αντιληπτό
στα
πλαίσια
του
καθήκοντος
διασφάλισης
προσβάσιμου
μαθησιακού
περιβάλλοντος
και
εύλογων
προσαρμογών».
Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της, σε σχέση με την αρχική
Έκθεση της Κύπρου, ανέφερε σε σχέση με το άρθρο 24 και το
δικαίωμα στην εκπαίδευση πως «ανησυχεί βαθύτατα για την
απουσία στην εθνική νομοθεσία μιας ξεκάθαρης και
εφαρμοσμένης έννοιας της ενιαίας εκπαίδευσης στο γενικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Σημειώνει με ανησυχία ότι η έννοια του
διαχωρισμού στην εκπαίδευση εξακολουθεί να παραμένει
ριζωμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα, γεγονός που αντανακλάται
συχνά και από τις στάσεις των εκπαιδευτικών και άλλων σχετικών
επαγγελματιών».
Ως εκ τούτου, συνέστησε στην Κυπριακή Δημοκρατία « (α) να
πάρει απόφαση για ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο ενιαίας
εκπαίδευσης και να παρακολουθεί την εφαρμογή του με στόχο
την πλήρη αντικατάσταση της διαχωριστικής εκπαίδευσης με την
ενιαία εκπαίδευση, (β) να υιοθετήσει ένα σαφές, στοχευμένο και
επαρκώς χρηματοδοτούμενο σχέδιο δράσης το οποίο να
περιλαμβάνει παροχή εύλογων προσαρμογών και επαρκή
εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών και προοδευτικά να
διασφαλίζει ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες με
αναπηρίες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ενιαία
εκπαίδευση, (γ) να καθοδηγείται από το γενικό σχόλιο αριθ. 4
(2016) και τους στόχους 4.5 και 4 (α) των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης για την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε άτομα με
αναπηρίες σε όλα τα επίπεδα και τους τύπους εκπαίδευσης, σε
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση.»
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Στη βάση των ανωτέρω, η Επίτροπος σημείωσε στο Υπόμνημα
της πως αναμένει ότι η διαμόρφωση από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού «μιας νέας πολιτικής για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των παιδιών με αναπηρίες ή άλλες εκπαιδευτικές
ανάγκες οφείλει να είναι απολύτως συμβατή με τα όσα
προβλέπονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία και να αποσκοπεί στην πλήρη πραγμάτωση
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλα τα άτομα με
αναπηρίες χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους με βάση την
αναπηρία. Θα πρέπει, ειδικότερα, να εισαγάγει ένα νέο, σαφές
νομοθετικό πλαίσιο ενιαίας εκπαίδευσης το οποίο, τουλάχιστον
σταδιακά και προοδευτικά, αλλά εντός εύλογου χρόνου, θα
αντικαταστήσει αυτό που σήμερα ορίζεται ως «ειδική
εκπαίδευση», ώστε να διασφαλίζει πως όλα τα παιδιά με
αναπηρίες μπορούν να απολαμβάνουν το δικαίωμά τους σε
ενιαία/συμπεριληπτική εκπαίδευση».
10.
Προσχέδιο Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τους
κανόνες που διέπουν την προσβασιμότητα των
ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές
συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα76
Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής προσκάλεσε την Επίτροπο
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για
την Προώθηση, Προστασία και Παρακολούθηση της Σύμβασης
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, να
συμμετάσχει σε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την
κατάρτιση προσχεδίου Νομοσχεδίου που ρυθμίζει τους κανόνες
που διέπουν την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των
εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του
δημόσιου τομέα.
Ως εκ τούτου, η Επίτροπος υπέβαλε στο Τμήμα τις θέσεις της επί
του προτεινόμενου Νομοσχεδίου, στη βάση συνδυασμένης
ερμηνείας των προνοιών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
76
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Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και των προνοιών της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012, στο Προοίμιό της οποίας (εδάφια 1213) γίνεται αναφορά στη Σύμβαση.
Συγκεκριμένα, σημειώθηκε πως στο Νομοσχέδιο θα πρέπει να
περιληφθεί διάταξη, αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται στον
περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο (άρθρο 9Γ: Εξώδικη
Προστασία), η οποία θα προνοεί ότι «Κάθε πρόσωπο που θεωρεί
ότι θίγεται από παράβαση του Νόμου δικαιούται να υποβάλλει
σχετικό παράπονο στον Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων», καθότι κάτι τέτοιο «διασφαλίζει πληρέστερη
συμμόρφωση με την σχετική Οδηγία, καλύτερη εφαρμογή της
νομοθεσίας μετά την ψήφισή της και ενισχυμένη προστασία των
δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως αυτά
προβλέπονται από τη σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ».
Περαιτέρω δε, υπογραμμίστηκε η ανάγκη όπως, σε σχέση με το
προσχέδιο Νομοσχεδίου, υπάρξει «ενεργή εμπλοκή και
συμμετοχή οργανώσεων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των
ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων, πέραν της υποβολής
σχολίων μέσω της Δημόσιας Διαβούλευσης».
Ειδικότερα, «η συμμετοχή και εμπλοκή των οργανισμών που
εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους θα πρέπει να
διασφαλίζεται, όχι μόνο κατά την ετοιμασία του σχετικού
νομοθετικού πλαισίου, αλλά και στην παρακολούθηση
εφαρμογής της νομοθεσίας».
Για σκοπούς δε εκπλήρωσης της υποχρέωσης, βάσει της Οδηγίας,
για υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τριετία, έκθεσης
«σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της
συμμόρφωσης των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές
συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις
απαιτήσεις προσβασιμότητας», θα πρέπει το υπό συζήτηση
προσχέδιο Νομοσχεδίου «να διαλαμβάνει ότι θα συσταθεί
Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα παρακολουθεί και
υποβάλλει εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νοουμένου ότι τα
όσα αφορούν στη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής
Παρακολούθησης θα περιληφθούν σε Κανονισμούς που θα
εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, η Επίτροπος ανέφερε
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στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής ότι κατά την άποψη της
«για την ετοιμασία των εν λόγω Κανονισμών θα πρέπει να
υπάρχει στενή διαβούλευση με τις αναπηρικές και άλλες
εμπλεκόμενες οργανώσεις. Θα πρέπει, δε, να εξεταστεί και το
ενδεχόμενο
στην
ίδια
τη
σύνθεση
της
Επιτροπής
Παρακολούθησης να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εν λόγω
Οργανώσεων».

Γ. Εκδηλώσεις/Δραστηριότητες/Εκπαιδεύσεις



Λειτουργοί του Γραφείου επισκέφθηκαν το Παλαιό
Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου στεγάζεται η Μονάδα Άνωση
(κλειστό πρόγραμμα αποτοξίνωσης) όπου είχαν συνάντηση
με το προσωπικό για σκοπούς ενημέρωσης του σε θέματα
δικαιωμάτων των ασθενών και ατόμων με αναπηρίες. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2018 και
κατά τη διάρκεια της έγινε σύντομη παρουσίαση των
αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Δικαιωμάτων των
Ασθενών, καθώς και των Δικαιωμάτων των Ατόμων με
Αναπηρίες.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στο Φόρουμ Εργασίας
για την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Work Forum on the
Implementation of the UN Convention on the Rights of
Persons with Disabilities), το οποίο πραγματοποιήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Μαΐου 2018, στις
Βρυξέλες.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνάντηση των EU
Ombudspersons for Persons with Disabilities, που
διοργανώθηκε από το Γραφείο του Austrian Disability
Ombudsman στα πλαίσια της Αυστριακής Προεδρίας του
Συμβουλίου της ΕΕ. Η συνάντηση ήταν η πρώτη μεταξύ
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Επιτρόπων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και
πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Νοεμβρίου 2018 στη Βιέννη.


Λειτουργός του Γραφείου παρευρέθηκε σε συνέντευξη
Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με
Αναπηρία και την κήρυξη της έναρξης της Εβδομάδας
Ευαισθητοποίησης και Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα
Σχολεία. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Παγκύπρια
Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες (ΠΟ.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α.) και πραγματοποιήθηκε στις 3
Δεκεμβρίου 2018, στο κτίριο του Υπουργείου.

Δ. Επαφές με Φορείς/Διαβουλεύσεις


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων είχε διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους
των Οργανώσεων ατόμων με αναπηρία και τη Διευθύντρια
του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με
Αναπηρία, στο πλαίσιο της εξέτασης του θέματος της
διαμόρφωσης νέας νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και
παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες. Οι συναντήσεις
πραγματοποιήθηκαν στις 13 Μαρτίου και 19 Απριλίου
2018, αντίστοιχα.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε σύσκεψη στα
Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (πλέον
Υφυπουργείο Τουρισμού), αναφορικά με το περιεχόμενο
της έκθεσης της Επιτρόπου για την προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες (Α.Σ.Α. 2/2016). Στη
σύσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του ΚΟΤ, των
εμπλεκόμενων
Αρχών/Υπηρεσιών
και
των
αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων ΑμεΑ και κατά τη
διάρκεια της οποίας συζητήθηκε εκτενώς το περιεχόμενο
της Έκθεσης της Επιτρόπου και τα βήματα που θα έπρεπε
να γίνουν για τη διεύρυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ
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στις παραλίες. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 25
Οκτωβρίου 2018.


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Λειτουργός Α’ του Γραφείου συμμετείχαν
σε συνάντηση με εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα
για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση για τον
εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ειδικής εκπαίδευσης. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2018
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Ε. Παρουσία σε συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων:


Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2018, για
συζήτηση της πρότασης νόμου για τροποποίηση του περί
Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου (ο περί Νοητικά
Καθυστερημένων Ατόμων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2017).



Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 15 Μαΐου 2018, με θέμα την
ενημέρωση της Επιτροπής για την έκθεση της Κύπρου προς
τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 26 Ιουνίου 2018, για τη
συζήτηση του θέματος «Ο περί της Πρόσληψης Ατόμων με
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Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

(Ειδικές



Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, για
τη συζήτηση των θεμάτων (α) η καθυστέρηση που
παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για την παροχή
επιδόματος φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με
αναπηρία, ο τρόπος υπολογισμού του εν λόγω επιδόματος
και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε δικαιούχους και
φροντιστές λόγω του τρόπου καταβολής του και (β) η
ανάγκη εκσυγχρονισμού του επιδόματος φροντίδας που
δίνεται στα τετραπληγικά άτομα με σκοπό την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 6 Νοεμβρίου 2018, κατά την
οποία συζητήθηκε το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί
Προσβασιμότητας των Ιστοτόπων και των Εφαρμογών για
Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα
Νόμος του 2018».

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών:


H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχαν σε
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, για τη συζήτηση των
θεμάτων (α) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα
με αυτιστικά χαρακτηριστικά, η ανάγκη στήριξης των
οικογενειών τους και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών
φροντίδας και εκπαίδευσης και (β) η ανάγκη δημιουργίας
Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
ή οικονομικής ενίσχυσης των υφιστάμενων κέντρων για
φιλοξενία ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα και τα οποία
έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
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ΙΒ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Ι. Εισαγωγή
Οι τεκτονικές αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία 10
και πλέον χρόνια στο μεταναστευτικό, με τις μεγάλες και μαζικές
ροές προσφύγων από εμπόλεμες χώρες της Μέσης Ανατολής και
της Αφρικής προς την Ευρώπη δεν άφησαν ανέγγιχτη κι
αδιάφορη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού πλείστες χώρες μέλη,
όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, έχουν επηρεαστεί άμεσα
οικονομικά, κοινωνικά αλλά και πολιτιστικά.
Η σκληρή πραγματικότητα διαχείρισης της μεγάλης καθόδου
αυτής με τις μεικτές ροές πληθυσμού από τρίτες χώρες
υπαγορεύει, δυστυχώς, ότι πλείστοι δεν θα μπορέσουν να
παραμείνουν στη χώρα στην οποία έχουν καταφύγει και με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω· είτε στη
χώρα προέλευσης τους, είτε πίσω στη χώρα από την οποία
κατάγονται.
Με την Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλοντας να διαχειριστεί
με τον καλύτερο και πιο αξιοπρεπή τρόπο την κατάσταση έθεσε
το νομικό πλαίσιο με τους κοινούς κανόνες και τις διαδικασίες
που τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθούν για την επιστροφή
των παράτυπα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Στόχος της
Οδηγίας είναι η θέσπιση σαφών, διάφανων και δίκαιων κανόνων
επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν
στερηθεί ή απωλέσει το δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση καθώς και τη χρήση αναγκαστικών μέτρων, την κράτηση
και την απαγόρευση επανεισόδου στις χώρες μέλη. Το
σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι με την εφαρμογή της, η Οδηγία
για την επιστροφή έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των
πρακτικών που ακολουθούν τα κράτη μέλη σε σχέση με τις
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διαδικασίες επιστροφής, έχει θωρακιστεί περαιτέρω ο σεβασμός
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που τελούν υπό
επιστροφή, έχει ενισχυθεί ο καθορισμός δίκαιων και
αποτελεσματικών διαδικασιών χειρισμού των προσώπων αυτών
από τις Μεταναστευτικές Αρχές ενώ, συγχρόνως, έχουν
συμπληρωθεί νομικά και θεσμικά κενά που υπήρχαν σε σχέση με
το καθεστώς των μεταναστών και έχει προωθηθεί η οικειοθελής
αναχώρηση καθώς και οι εναλλακτικές επιλογές περιορισμού,
έναντι της κράτησης.
Οι πιο πάνω κανόνες της Οδηγίας έχουν ήδη ενσωματωθεί, σε
μεγάλο βαθμό, στον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο.

ΙΙ. Νομικό Πλαίσιο
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 βάση
εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, αναθέτει σε ανεξάρτητο
φορέα τη θεσμοθέτηση και λειτουργία αποτελεσματικού
συστήματος ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής». Με την
απόφαση αρ. 74.333 και ημερομηνίας, 4 Δεκεμβρίου, 2012, του
Υπουργικού Συμβουλίου, η αρμοδιότητα για τη σύσταση και
λειτουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης
των διαδικασιών αναγκαστικής επιστροφής των υπηκόων τρίτων
χωρών που διαμένουν παράτυπα στη χώρα μας ανατέθηκε στον
Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα τον Μάρτιο του 2013
δεν επέτρεψε την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης τα
προηγούμενα χρόνια. Τούτο κατέστη δυνατό περί τα μέσα του
2018, όταν δόθηκαν από την Κυβέρνηση οι σχετικές
διαβεβαιώσεις για ενίσχυση του Γραφείου με προσωπικό. Έτσι,
τον Ιούνιο του 2018, μετά από σχετικές οδηγίες της Επιτρόπου,
ξεκίνησαν οι αναγκαίες εσωτερικές διεργασίες για τη σύσταση και
λειτουργία του Μηχανισμού.
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ΙΙΙ. Δράση
Η δράση, που αναλαμβάνει ο Επίτροπος να υλοποιήσει, ως ο υπό
αναφορά Μηχανισμός, αρχίζει από τη στιγμή που ξεκινά η
διαδικασία απομάκρυνσης και λήγει με την αναχώρηση του
υπηκόου της τρίτης χώρας από την Κύπρο και την επαναεισδοχή
του στη χώρα καταγωγής του ή σε χώρα διέλευσης ή σε άλλη
τρίτη χώρα στην οποία αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και
γίνεται δεκτός.
Στόχος του Μηχανισμού, να παρακολουθεί όλα τα στάδια των
διαδικασιών των αναγκαστικών επιστροφών που ακολουθούν οι
αρμόδιες μεταναστευτικές αρχές και να ασκεί αποτελεσματικό
έλεγχο, ο οποίος να διασφαλίζει την εφαρμογή των κοινών
κανόνων και διαδικασιών που προνοούνται τόσο στην Ευρωπαϊκή
όσο και στην Εθνική νομοθεσία. Ο Μηχανισμός έχει πρόσβαση
σε όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας που
χρησιμοποιούνται για αναγκαστικές επιστροφές.
Η παρακολούθηση των διαδικασιών αναγκαστικής επιστροφής
περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:


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



Την παραλαβή του ατόμου από το χώρο κράτησης μέχρι
την είσοδο του στο αεροπλάνο/πλοίο για αναχώρηση



Το ταξίδι με αεροπλάνο/πλοίο μέχρι την άφιξη και την
υποδοχή στη χώρα προορισμού.
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Αρμοδιότητες/Εξουσίες
Ο Μηχανισμός έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες/ εξουσίες:


Ενημερώνεται από τις μεταναστευτικές αρχές για κάθε
διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής πριν την μεταφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας σε αεροδρόμιο/λιμάνι για την
αναχώρηση 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 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,
εισηγήσεις.
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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.

Οφέλη
Η σύσταση και λειτουργία του Μηχανισμού έχει σκοπό τη
διασφάλιση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού των θεμελιωδών
δικαιωμάτων των προσώπων που είτε δεν έχουν, είτε απώλεσαν
το δικαίωμα παραμονής στη Δημοκρατία, σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας απομάκρυνσης και επαναεισδοχής τους στη χώρα
καταγωγής, ή στη χώρα από την οποία είχαν προέλθει.
Η λειτουργία του Μηχανισμού αναμένεται ότι θα έχει πολλαπλά
οφέλη τόσο για τους άτυπους μετανάστες όσο και για τις αρχές
που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν το σχετικό διάταγμα.
Κυριότεροι στόχοι της λειτουργίας του Μηχανισμού είναι:


Η μείωση του κινδύνου κακομεταχείρισης των μεταναστών
από τις αστυνομικές ή άλλες εμπλεκόμενες αρχές, κατά τη
διαδικασία απομάκρυνσης.



Η αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των μεταναστών που
θα απομακρυνθούν, μέσω της εξασφάλισης του σεβασμού
των δικαιωμάτων τους από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.



Η αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των αρχών
που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τις επιχειρήσεις
απομάκρυνσης.
219



Η πληροφόρηση και ανατροφοδότηση των αρμοδίων
υπηρεσιών για βελτίωση των διαδικασιών εκτέλεσης των
απομακρύνσεων.



Η μείωση / εκτόνωση εντάσεων που δυνατόν να
δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τέτοιων
επιχειρήσεων.



Η αναγνώριση και η καταγραφή τυχόν παραβιάσεων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάρμοστων, απρεπών ή/και
καταχρηστικών συμπεριφορών.



Η μείωση των ανησυχιών των υπό επιστροφή ατόμων και
η αύξηση της αποδοχής των αναγκαστικών επιστροφών ως
θεσμικού μέτρου.
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Επισκόπηση Δράσεων του Μηχανισμού Παρακολούθησης
των Διαδικασιών των Αναγκαστικών Επιστροφών
Άτυπων Μεταναστών
Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση του
Μηχανισμού:


Στις 11 -12 Ιουνίου 2018 η Επίτροπος, μαζί με τον
Προϊστάμενο και Λειτουργό του Μηχανισμού, συμμετείχαν
σε
διήμερη
εκπαίδευση
σε
θέματα
θεμελιωδών
δικαιωμάτων στον εξωτερικό έλεγχο (monitoring) των
διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής αλλοδαπών που
διοργάνωσε ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη με τη
συμμετοχή εκπροσώπων/εκπαιδευτών του European
Border and Coastguard Agency (Frontex), του European
Agency for Fundamental Rights (FRA), αλλά και της
Ελληνικής Αστυνομίας.



Ακολούθησε σειρά συναντήσεων και επαφών του
Μηχανισμού
με
την
Υπηρεσία
Αλλοδαπών
και
Μετανάστευσης της Αστυνομίας (ΥΑΜ) και το Τμήμα
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) με σκοπό
τον
καθορισμό
διαδικασιών
επικοινωνίας
και
αλληλοενημέρωσης καθώς και τη διευθέτηση διαφόρων
ζητημάτων συνεργασίας που αναμένετο να διευκολύνουν
το έργο του Μηχανισμού αλλά και των Μεταναστευτικών
αρχών στο νέο περιβάλλον.



Τον Οκτώβριο 2018,
Λειτουργοί του Γραφείου που
στελεχώνουν το Μηχανισμό μετείχαν σε Εκπαίδευση
Ευαισθητοποίησης Ασφαλείας Αερομεταφορών για την
εξασφάλιση θεωρήσεων εισόδου για τη διακίνησή τους
στους χώρους των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.



Στις
7
Δεκεμβρίου
2018,
στα
πλαίσια
της
προετοιμασίας/εκπαίδευσης για τη λειτουργία του
Μηχανισμού, 2 Λειτουργοί του Γραφείου, σε συνεργασία
πάντοτε με την ΥΑΜ, είχαν την ευκαιρία να
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παρακολουθήσουν πιλοτικά τη διαδικασία αναγκαστικής
επιστροφής από το χώρο κράτησης μέχρι το αεροδρόμιο
Λάρνακας.


Στις 19 Δεκεμβρίου 2018, κατόπιν αρκετής προεργασίας
και υποβολής σχετικής αίτησης, υπογράφτηκε μεταξύ της
Μονάδας
Ευρωπαϊκών
Ταμείων
του
Υπουργείου
Εσωτερικών, ως υπεύθυνης αρχής, και του Επιτρόπου
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως
τελικού δικαιούχου, Συμφωνία Επιδότησης, προκειμένου οι
δαπάνες που προκύπτουν για τη σύσταση και λειτουργία
του
Μηχανισμού
να
συγχρηματοδοτηθούν
από
ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα από το Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Ο Προϋπολογισμός
του έργου τον οποίο η συμφωνία θα καλύψει κατά 90%
ανέρχεται στα €329.537,00.

VΙΙ. Συνεργασία με Εθνικούς Φορείς και Διεθνείς
Οργανισμούς
Συνεργασία με την Αστυνομία
Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων διατηρεί, διαχρονικά, στενές σχέσεις συνεργασίας
με την Αστυνομία. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ως
Μηχανισμός
Παρακολούθησης
των
Διαδικασιών
των
Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων Μεταναστών συνεργάζεται
με όλα τα Τμήματα της Αστυνομίας και ιδιαίτερα, με την Υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ).
Στα πλαίσια της προεργασίας για τη σύσταση και λειτουργία του
Μηχανισμού, ο Προϊστάμενος και οι Λειτουργοί του Μηχανισμού
πραγματοποίησαν, στις 27 Ιουλίου 2018, συνάντηση με το
Διοικητή της ΥΑΜ στα Γραφεία της υπηρεσίας στην οποία
παρευρέθηκαν ο Υπεύθυνος του Χώρου Κράτησης Μεταναστών
στη Μεννόγεια (ΧΩΚΑΜ) και μέλη της Διεύθυνσης της ΥΑΜ. Στη
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συνάντηση αυτή, έγινε ενημέρωση για τις επιχειρήσεις
επιστροφής που η ΥΑΜ πραγματοποιεί και συζητήθηκαν
πρακτικής, κυρίως, φύσεως θέματα σε σχέση με την έναρξη των
παρακολουθήσεων των αναγκαστικών επιστροφών από μέρους
του Μηχανισμού. Η ΥΑΜ αποτελεί τον μεταναστευτικό βραχίονα,
ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση των διοικητικών
ή δικαστικών αποφάσεων αναγκαστικής επιστροφής και φέρει
την υποχρέωση παροχή συνοδείας σε κάθε τέτοια περίπτωση
μέχρι η όλη διαδικασία της επιχείρησης να ολοκληρωθεί. Το νέο
περιβάλλον που δημιουργεί η σύσταση και λειτουργία του
Μηχανισμού για την εκτέλεση των αναγκαστικών επιστροφών
δημιουργεί αναπόφευκτα νέες απαιτήσεις και αναπροσαρμογές
από μέρους της υπηρεσίας.
Συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης
Ο Προϊστάμενος και Λειτουργοί Μηχανισμού είχαν επίσης
συνάντηση, στις 31 Αυγούστου 2018, με το Διευθυντή και
Λειτουργούς
του
Τμήματος
Αρχείου
Πληθυσμού
και
Μετανάστευσης στην παρουσία του Διοικητή της ΥΑΜ και μελών
της Διεύθυνσης της ΥΑΜ στην οποία έγινε παρουσίαση των
αποφάσεων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
επιστροφές, προ και μετά τη θέσπιση της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ,
σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που τα κράτη μέλη
ακολουθούν για τις αναγκαστικές επιστροφές των άτυπων
μεταναστών τρίτων χωρών καθώς και τις πρόνοιες που
περιλαμβάνει με την εναρμόνιση η εθνική νομοθεσία.
Ακολούθως, συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζει το Τμήμα καθώς και πρακτικά θέματα σε σχέση με
την έκδοση και εκτέλεση των διαταγμάτων επιστροφής.
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Συνεργασία με International Center for Migration Policy
Development (ICMPD)
Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως εντάχθηκε και συμμετέχει στο
FReM III Project το οποίο συντονίζει, καθοδηγεί και διευθύνει 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 εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο είναι το τρίτο στη σειρά, είναι
διάρκειας 30 μηνών, (από 1/12/2018 μέχρι 31/5/2021) και σε
αυτό συμμετέχουν 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].
Σκοπός του προγράμματος όπως και των δύο άλλων που είχαν
προηγηθεί [FReM I & FReM II] είναι η έκδοση Οδηγών,
κατευθυντήριων γραμμών και παροχή εκπαίδευσης στο
προσωπικό των χωρών που συμμετέχουν το οποίο θα στελεχώσει
τους Εθνικούς Μηχανισμούς Παρακολούθησης των Διαδικασιών
των Αναγκαστικών Επιστροφών καθώς και η περαιτέρω
ενδυνάμωση και στελέχωση της δεξαμενής παρατηρητών (pool
of monitors) για αξιοποίησή τους από τη Frontex στις κατά
καιρούς
επιχειρήσεις
επιστροφών
που
διοργανώνει
ή
συνδιοργανώνει με τις χώρες μέλη.
Το προϋπολογισμένο κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος
ανέρχεται στα €2εκ. και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ
κατά 90%.
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Συνεργασία με το Γραφείο του Έλληνα Συνηγόρου του
Πολίτη
Διαχρονικά μεταξύ του Γραφείου και του Έλληνα Συνηγόρου του
Πολίτη υπάρχει αγαστή συνεργασία σε πολλαπλούς τομείς
εφόσον, οι δύο θεσμοί ασχολούνται, ως επί τω πλείστω, με κοινά
από τη φύση τους θέματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα πρώτα
στάδια σύστασης του Μηχανισμού, εντός των δομών του
Γραφείου, η συνδρομή του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη, ο
οποίος
διαθέτει
αρκετή
πείρα
και
εξειδίκευση
στις
παρακολουθήσεις
αναγκαστικών
επιστροφών
άτυπων
μεταναστεύων, ήταν πολύ σημαντική και ιδιαίτερα βοηθητική.
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VIΙΙ. Συμμετοχή σε συνέδρια/εκδηλώσεις


Στις 11-12 Ιουνίου 2018 η Επίτροπος, μαζί με τον
Προϊστάμενο και Λειτουργό του Μηχανισμού, συμμετείχαν
σε
διήμερη
εκπαίδευση
σε
θέματα
θεμελιωδών
δικαιωμάτων στον εξωτερικό έλεγχο (monitoring) των
διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής αλλοδαπών που
διοργάνωσε ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη με τη
συμμετοχή εκπροσώπων της FRONTEX, του FRA και της
Ελληνικής Αστυνομίας.



Ο Προϊστάμενος του Μηχανισμού και Λειτουργός του
Γραφείου, παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στο Closing
Conference of the Forced-Return Monitoring II (FREM II)
project, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην πόλη της
Νυρεμβέργης στη Γερμανία, στις 23 Οκτωβρίου 2018.
Διοργανωτές του συνεδρίου ήταν το ICMPD (International
Center for Migration Policy Development), η FRONTEX
(European Border Patrol and Coastguard Agency), και το
FRA (European agency for Fundamental Rights).



Στις 26 Νοεμβρίου 2018, Λειτουργός του Γραφείου μας
συμμετείχε σε Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα το οποίο
διοργανώθηκε από το Συνήγορο του Πολίτη με θέμα
«Εξωτερικός Έλεγχος Επιστροφών και Διαφύλαξη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων». Στο συνέδριο συμμετείχαν
εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της FRONTEX,
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA),
του Κοινοβουλευτικού Συνηγόρου της Δανίας, του
Συνηγόρου κατά των Διακρίσεων της Φινλανδίας, των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα και του Ελληνικού Συμβουλίου για
τους Πρόσφυγες. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, έγινε
ανταλλαγή
απόψεων
μεταξύ
των
συμμετεχόντων
αναφορικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τις
διαδικασίες επιστροφής/επανεισδοχής πολιτών τρίτων
χωρών, ενώ εκτενής αναφορά έγινε στη δέσμευση των
επιστρεφόμενων με χειροπέδες κατά τις εν λόγω
διαδικασίες.
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Κάθε χρόνο η Επίτροπος προσκαλείται να παραστεί σε
συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για να εκφράσει
τις απόψεις της σε σχέση με πρόνοιες νομοθεσιών ή θεμάτων που
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, η Επίτροπος ή/ και Λειτουργοί
του Γραφείου, συμμετείχαν στις ακόλουθες συνεδριάσεις των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών:
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών Αξιών και Επιτρόπου
Διοικήσεως
Στις 25 Απριλίου 2018, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με Λειτουργούς του Γραφείου,
συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για συζήτηση των
θεμάτων (α) «ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2017 και (β) Εκθέσεις Επιτρόπου Διοικήσεως, της
Αρχής Ισότητας και της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των
Διακρίσεων».
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών
Στις 26 Φεβρουαρίου και στις 19 Μαρτίου 2018, Λειτουργός του
Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ
Αντρών και Γυναικών, για συζήτηση της πρότασης νόμου για
τροποποίηση του άρθρου 169Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου,
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που αφορά στον ιατρικό τερματισμό της εγκυμοσύνης και τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτός επιτρέπεται.
Στις 12 Μαρτίου 2018, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών,
στην όποια συζητήθηκε θέμα το οποίο άπτεται των συνθηκών
διαβίωσης των φιλοξενούμενων στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών
Πολιτικού Άσυλου στην Κοφίνου και των όσων διαπιστώθηκαν
κατά την επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής που έγινε στις 12
Φεβρουαρίου 2018.
Στις 26 Μαρτίου 2018, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών,
κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτηση αναφορικά με τον περί
της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και
Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων
(Τροποποιητικός) Νόμο του 2016.
Στις 21 Μαΐου και 18 Ιουνίου 2018, Λειτουργός Α΄ του Γραφείου
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών
και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης
του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας στην Κύπρο.
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, η Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Λειτουργός του
Γραφείου, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ
Ανδρών και Γυναικών, για συζήτηση του θέματος «Ο περί
Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, η
Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
Λειτουργός του
Γραφείου, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ
Ανδρών και Γυναικών για τη συζήτηση των θεμάτων (α) τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτιστικά
χαρακτηριστικά, η ανάγκη στήριξης των οικογενειών τους και η
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δημιουργία κατάλληλων υποδομών φροντίδας και εκπαίδευσης
και (β) η ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ενήλικων
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή οικονομικής ενίσχυσης των
υφιστάμενων κέντρων για φιλοξενία ατόμων με ψυχιατρικά
προβλήματα και τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της
ηλικίας τους.
Στις 8 Οκτωβρίου 2018, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών,
για συζήτηση της πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της
καταπολέμησης της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων
και της προστασίας των θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη
λειτουργία της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας (ΠΣΟ).
Στις 22 Οκτωβρίου 2018, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν
σε κλειστή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών
και Γυναικών, για ενημέρωση της Επιτροπής για τα θέματα της
Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας
των θυμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών
Στις 7 Νοεμβρίου 2018, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και
Ανώτεροι Λειτουργοί του
Γραφείου, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για συζήτηση του
Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στις 21 Μαρτίου 2018, Λειτουργός Α΄ του Γραφείου συμμετείχε
σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και
Πολιτισμού, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που
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αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα
απογευματινά και βραδινά προγράμματα του ΥΠΠ με τη μορφή
της αγοράς υπηρεσιών.
Στις 20 Ιουνίου 2018, Λειτουργός Α΄ του Γραφείου συμμετείχε
σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και
Πολιτισμού, κατά την οποία συζητήθηκαν οι δυσκολίες και τα
προβλήματα που δημιουργούνται στο Εκπαιδευτικό Σύστημα από
την εφαρμογή του νέου προγράμματος για τους αλλόγλωσσους
μαθητές.
Στις 14 Νοεμβρίου 2018, Λειτουργός Α’ του Γραφείου συμμετείχε
σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και
Πολιτισμού, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που
υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Στις 25 Απριλίου 2018, Λειτουργός Α΄ του Γραφείου συμμετείχε
σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών,
αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στις 12 Φεβρουαρίου 2018, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε
σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συζήτηση της
πρότασης νόμου για τροποποίηση του περί Νοητικά
Καθυστερημένων
Ατόμων
Νόμου
(ο
περί
Νοητικά
Καθυστερημένων Ατόμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017).
Στις 20 Φεβρουαρίου 2018, Λειτουργός του Γραφείου,
συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τη
διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η τροποποίηση του περί
Πατρότητας Νόμου και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.
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Στις 15 Μαΐου 2018, η Πρώτη Λειτουργός με Λειτουργό του
Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με
θέμα την ενημέρωση της Επιτροπής για την έκθεση της Κύπρου
προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα
δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Στις 26 Ιουνίου 2018, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη συζήτηση του θέματος «Ο
περί της Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του
2018».
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, Ανώτερη Λειτουργός και Λειτουργός
του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για
τη συζήτηση των θεμάτων (α) η καθυστέρηση που παρατηρείται
στην εξέταση των αιτήσεων για την παροχή επιδόματος
φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ο τρόπος
υπολογισμού του εν λόγω επιδόματος και τα προβλήματα που
παρουσιάζονται σε δικαιούχους και φροντιστές λόγω του τρόπου
καταβολής του και (β) η ανάγκη εκσυγχρονισμού του επιδόματος
φροντίδας που δίνεται στα τετραπληγικά άτομα με σκοπό την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.
Στις 6 Νοεμβρίου 2018, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το
Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστοτόπων
και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του
Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2018».
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6. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Α. Εισαγωγή
Τόσο η Επίτροπος, όσο και Λειτουργοί του Γραφείου δίνουν
διαλέξεις και συμμετέχουν σε συνέδρια, εκδηλώσεις και
εκπαιδευτικά σεμινάρια, που διοργανώνονται στην Κύπρο και στο
εξωτερικό και παρέχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού, σε σχέση με τα θέματα χρηστής
διοίκησης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, στα πλαίσια της συνεργασίας του με άλλους
εθνικούς Διαμεσολαβητές (Ombudsmen) α λ λ ά και με τον
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.
Ε ί ν α ι μέλος
του
Διεθνούς
Ινστιτούτου Ombudsmen
(International
Ombudsman Institute), του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Ombudsmen (European Ombudsman Institute) και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μεσογειακού
Οργανισμού Ombudsmen (Association of Mediterranean
Ombudsmen).
Οι οργανισμοί αυτοί έχουν σκοπό την προώθηση και
ενδυνάμωση του έργου του Ombudsman και την ανταλλαγή
γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, μέσω συναντήσεων,
όπου συζητούνται γενικά, αλλά και εξειδικευμένα θέματα, που
σχετίζονται με την όλη εργασία των Ombudsman.
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Β. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ δραστηριότητες/ σεμινάρια
στην Κύπρο
Η Επίτροπος Διοικήσεως και προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου, έλαβαν μέρος σε
συνέδρια, διαλέξεις, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια που
έγιναν στην Κύπρο και είχαν σχέση με το ρόλο και την εργασία
του Επιτρόπου Διοικήσεως.
Σημειώνονται, ενδεικτικά, οι πιο κάτω ομιλίες/ διαλέξεις:


Λειτουργός του Γραφείου υλοποίησε, ως εκπαιδεύτρια,
σεμινάρια και εργαστήρια αναφορικά με τον Οδηγό
Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων, τα
οποία
εντάσσονται
στο
πρόγραμμα
Κατάρτισης
Γραμματειακών Λειτουργών σε θέσεις προαγωγής. Τα
σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 9 Φεβρουαρίου και 21
Μαρτίου 2018, στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης.



Λειτουργός Α’ του Γραφείου επισκέφθηκε το Λύκειο
Λατσιών στις 14 Μαρτίου 2018, όπου πραγματοποίησε
διάλεξη με θέμα «Μέρα Εκπαιδευτικού».



Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε στις 7 Μαρτίου
2018, στην Αστυνομική Ακαδημία, διάλεξη με θέμα
«Ανθρώπινα
δικαιώματα,
Διακρίσεις,
Ρατσισμός,
Ξενοφοβία,
Πολυπολιτισμικότητα»,
στα
πλαίσια
Προγράμματος Εκπαίδευσης Μελών της ΥΑΜ σε θέματα
ελέγχου συνόρων.
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Γ. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ δραστηριότητες/ σεμινάρια
στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό


Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 9 Ιανουαρίου
2018 στο εργαστήριο Gender SCORE Cyprus Stakeholder
Reflection Workshop, το οποίο διοργανώθηκε από το
Center
for
Sustainable
Peace
and
Democratic
Development και την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην
Κύπρο.



Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν στις 17-18
Ιανουαρίου 2018,
σε διήμερο σεμινάριο με θέμα
«Mediation
and
New
Developments»,
το
οποίο
διοργανώθηκε από το UK legal Alumni σε συνεργασία με
την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο και
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.



Λειτουργός του Γραφείου, παρουσίασε στις 17 Ιανουαρίου
2018, στην Αστυνομική Ακαδημία, διάλεξη με θέμα
«Γνωστικά
αντικείμενα
της
νέας
προσέγγισης
αστυνόμευσης», στα πλαίσια προγράμματος Αστυνομικών.



Λειτουργός του Γραφείου, παρουσίασε στις 18 Ιανουαρίου
2018, στην Αστυνομική Ακαδημία, διάλεξη με θέμα
«Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», σε Αστυνομικούς
που εκτελούν καθήκοντα πεζών περιπολιών.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 23 και 24
Ιανουαρίου 2018, στη Βιέννη, στο σεμινάριο με τίτλο
«Seminar with human rights communicators leadership»
που διοργάνωσε το European Union Agency For
Fundamental Rights (FRA) για άτομα/υπεύθυνους
επικοινωνίας διαφόρων οργανισμών που ασχολούνται με
την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στόχος του
σεμιναρίου ήταν η ενδυνάμωση της δημόσιας προβολής και
επικοινωνίας των ζητημάτων που άπτονται της προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στο
ολοήμερο
πρόγραμμα
«Αρχές
Συμπεριφοράς
και
Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία» για Γραμματειακούς
Λειτουργούς, που διοργανώθηκε στην Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης, στις 8 Φεβρουαρίου 2018.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 6 Μαρτίου 2018,
στο Βίλνιους στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας
Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working
Group on Communication Strategies and Practices) του
Equinet. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι
συμμετέχοντες συζήτησαν και ανέλυσαν επικοινωνιακές
στρατηγικές προσέγγισης των νέων πάνω σε θέματα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας, ζητήματα που
αφορούν τον επικοινωνιακό χειρισμό της ρητορικής μίσους
αλλά και το σχεδιασμό ευρωπαϊκής καμπάνιας για τον
εορτασμό των 70 χρόνων από την υπογραφή της
Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
από τον ΟΗΕ.



Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου και
Λειτουργός
συμμετείχαν, στις 12 και 13 Μαρτίου 2018, στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων του Γραφείου, ως Εθνικός
Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, σε διεθνές
συνέδριο με θέμα «Παρακολούθηση των σπιτιών για
ηλικιωμένους» (Monitoring Homes for Elderly), το οποίο
διοργανώθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό για την Πρόληψη
των Βασανιστηρίων της Γερμανίας (NPM Germany) μαζί με
τον Αυστριακό Διαμεσολαβητή (Austrian Ombudsman) και
πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου
(Academy of European Law – ERA) στο Τρίερ της
Γερμανίας.



Στις 25 Απριλίου 2018, Λειτουργός του Γραφείου
συμμετείχε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης «Κοινοτικής
Αστυνόμευσης» με διάλεξη με θέμα «Κοινωνικές/Εθνικές
Ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός».



Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων συμμετείχε στις 24 Μαΐου 2018, στο
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Στρασβούργο, μαζί με Λειτουργό του Γραφείου, σε
σεμινάριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (European Commission
against Racism and Intolerance - ECRI).



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε με χαιρετισμό σε
εκπαιδευτική ημερίδα του Οργανισμού Cardet με θέμα
"ΛΟΑΤΙ Πρόσφυγες: Δικαιώματα, Πρακτικές και πολιτικές
προτάσεις για εισαγωγή πλαισίου ενημέρωσης και
ενσωμάτωσης τους στην Κύπρο".



Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν
στις 11 και 12 Ιουνίου 2018, στην Αθήνα σε εκπαίδευση σε
θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στον εξωτερικό έλεγχο
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(monitoring)
των
διαδικασιών
επιστροφής
και
επανεισδοχής αλλοδαπών, που διοργάνωσε ο Έλληνας
Συνήγορος του Πολίτη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της
FRONTEX, του FRA και της Ελληνικής Αστυνομίας.


Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 18-19
Σεπτεμβρίου 2018, στη Βουδαπέστη σε εκπαιδευτικό
σεμινάριο με τίτλο «Training on Strategic Narratives in a
Media Society» και σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας
Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working
Group on Communication Strategies and Practices) του
Equinet. Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν
πάνω στη χρήση των αφηγήσεων ως καίριο μέρος πλέον
της επικοινωνίας στα νέα μέσα. Στη συνάντηση της Ομάδας
Εργασίας οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με το σχεδιασμό
καμπάνιας για τα 70 χρόνια από την υπογραφή της
Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
από τον ΟΗΕ και συζήτησαν την εισήγηση για τη
δημιουργία λίστας ελέγχου ισότητας «equality check list»,
η οποία θα προωθείται σε προεκλογικές περιόδους με στόχο
να υιοθετείται από τους πολιτικούς δρώντες ώστε να
συμβάλουν θετικά σε θέματα ισότητας. Συζητήθηκε,
επίσης, πως οι Αρχές Ισότητας χειρίζονται τα θύματα βίας
και πως προβάλουν/αξιοποιούν τις ιστορίες τους για
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, καθώς και οι
μελλοντικές δράσεις/ενέργειες της Ομάδας και του
Δικτύου.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 11-12
Οκτωβρίου 2018, στη Μάλτα σε συνάντηση της ομάδας
εργασίας (Working Group Law) Equinet κατά την οποία
συζητήθηκε η ετοιμασία προσχεδίου έκθεσης σε σχέση με
τις ηλιακές διακρίσεις που διαπιστώνονται στα κράτη μέλη
του Δικτύου με στόχο να παρουσιαστούν τα προβλήματα
που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια
οι φορείς ισότητας.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 17 - 19
Οκτωβρίου 2018, στις Βρυξέλλες σε σεμινάριο που
πραγματοποίησε το Δίκτυο Equinet σε συνεργασία με την
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή με θέμα «Tackling Discrimination and
Ensuring Protection for carers in Europe». Κατά τη
διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές
κρατών μελών, καθώς επίσης παρουσίαση αποτελεσμάτων
ερευνών σε σχέση με το θέμα του σεμιναρίου.


Λειτουργός Α’ του Γραφείου, παρουσίασε σειρά διαλέξεων
στις 9 και Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου 2018, στην
Αστυνομική Ακαδημία, με θέμα «Σεβασμός και Προστασία
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», σε στελέχη της Αστυνομίας.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 7-9 Νοεμβρίου
2018, στην Κοπεγχάγη σε εκπαιδευτικό εργαστήριο για
τους Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης Βασανιστηρίων
(NPM), με θέμα «Strengthening the follow-up to NPM
recommendations». Το εργαστήριο διοργανώθηκε από το
Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών (IOI), σε συνεργασία
με τον Δανό Διαμεσολαβητή (Danish Parliamentary
Ombudsman).



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 7 και 8
Νοεμβρίου 2018 σε Εργαστήρι Δομημένου Διαλόγου με
θέμα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια – Εκπαίδευση των
Συντονιστών». Το Εργαστήριο διοργανώθηκε από τη
Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης τη
Βίας στην Οικογένεια και υλοποιήθηκε από την Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 8-9 Νοεμβρίου
2018, στις Βρυξέλλες σε σεμινάριο με θέμα «Equality
Bodies Countering Ethnic Profiling». Το σεμινάριο
συνδιοργανώθηκε από το Εquinet και την Open Society
Justice Initiative και κατά τη διάρκεια του έγινε
παρουσίαση της έννοιας της διάκρισης βάσει εθνοτικού
προφίλ, παρατέθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα και
αναζητήθηκαν καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση του
προβλήματος.
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Λειτουργός του Γραφείου εκπροσώπησε το Γραφείο, στις
15-16 Νοεμβρίου 2018 στη Βιέννη, σε συνάντηση των EU
Ombudspersons for Persons with Disabilities, που
διοργανώθηκε από το Γραφείο του Austrian Disability
Ombudsman στα πλαίσια της Αυστριακής Προεδρίας του
Συμβουλίου της ΕΕ.



Λειτουργός του Γραφείου, παρουσίασε στις 16 Νοεμβρίου
2018 διάλεξη με θέμα «Διακρίσεις και Ρατσιστικές
Συμπεριφορές», στα πλαίσια διήμερου σεμιναρίου για την
καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των διακρίσεων και
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αστυνομική
Ακαδημία.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 19-21 Νοεμβρίου
2018, στη Ρώμη σε σεμινάριο με θέμα "Not on Our Watch!
Equality
Bodies
Fighting
Hate
Speech"
που
συνδιοργανώθηκε από το Equinet και το National Office
against Racial Discrimination (UNAR).



Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχαν σε
εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Διεθνές Ινστιτούτο
Ombudsman (International Ombudsman Institute – ΙΟΙ)
και η Ombudsman Δημόσιων Υπηρεσιών της Βόρειας
Ιρλανδίας (Northern Ireland Public Services Ombudsman),
με θέμα «Own Initiative Event». Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2018, στο
Μπέλφαστ.



Στα πλαίσια των δράσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας
Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, Λειτουργός
του Γραφείου, πραγματοποίησε σειρά εκπαιδεύσεων σε
μέλη της Συνδικαλιστικής Σχολής της ΣΕΚ με θέμα την
καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην
εργασία. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, έγινε
παρουσίαση του θεσμικού πλαίσιού, της εμπειρίας του
Γραφείου
Επιτρόπου
Διοικήσεως
και
Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της κυπριακής νομολογίας και
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άλλων
σχετικών
πληροφοριών.
Τα
σεμινάρια
πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Οκτωβρίου και στις 6,
8 και 29 Νοεμβρίου 2018, στη Λάρνακα, Λευκωσία, Πάφο,
Παραλίμνι και Λεμεσό, αντίστοιχα.


Στις 7 Δεκεμβρίου 2018, Λειτουργός του Γραφείου
πραγματοποίησε παρουσίαση για το θεσμό του/της
Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του
Πανεπιστημίου Frederick, στα πλαίσια του μαθήματος τους
για εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.



Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε στις 10 Δεκεμβρίου
2018 σε ημερίδα με θέμα «Εξάλειψη των Στερεοτύπων και
των Κοινωνικών Προκαταλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση».
Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου
Ισότητας των Φύλων και τον Εθνικό Μηχανισμό για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας.
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Δ. Διοργάνωση εκδηλώσεων/εκπαιδεύσεων
Το 2018, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως στα πλαίσια της
πολύπλευρης δράσης του διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων /
εκπαιδεύσεων. Σημειώνονται ενδεικτικά πιο κάτω οι διάφορες
εκδηλώσεις / δράσεις που πραγματοποιήθηκαν την χρονιά που
πέρασε:


Επ’ ευκαιρία της 70ης επετειακής χρονιάς από την
υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης, το Γραφείο
Επιτρόπου Διοικήσεως διοργάνωσε σχετική εκστρατεία, στα
πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου
2018 σχετική εκδήλωση με θέμα «Η Προστασία των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 70 χρόνια μετά». Η εκστρατεία
είχε διάρκεια από τις 5 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2018 και
στα πλαίσια της, πραγματοποιήθηκαν σειρά εκδηλώσεων
σε όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου.
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Στις 11 Ιουλίου 2018, η Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προέβη σε
παρουσίαση του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση
Σεξουαλικής
Παρενόχλησης
και
Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια
δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.
Στην παρουσίαση του Κώδικα Πρακτικής παρευρέθηκαν και
απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό η Υπουργός Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Πρόεδρος της
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την
Επαγγελματική Εκπαίδευση.



Στις 19 Δεκεμβρίου 2018, το Γραφείο Επιτρόπου
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Γραφείο
Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, η Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ)
διοργάνωσαν δημοσιογραφική διάσκεψη με τίτλο «Ένταξη
της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές». Η
διάσκεψη πραγματοποιήθηκε και στα πλαίσια της
απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ακολούθησε παρουσίαση του Οδηγού Ένταξης της
Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές και του
σχεδίου δράσης για το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
από τη Διευθύντρια και τη Συντονίστρια Πολιτικής του
Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου.
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7. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Κατά το 2018, εργάστηκαν στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 26 λειτουργοί.
Α/Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1

Άριστος Τσιάρτας*

Πρώτος Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου
Διοικήσεως

2

Ελένη Χατζηττοφή

Πρώτη Λειτουργός
Διοικήσεως

Γρ.

Επιτρόπου

3

Μαρία Χριστοφόρου

Ανώτερη Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου
Διοικήσεως

4

Γιώργος Κρασσάς

Ανώτερος Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου
Διοικήσεως

5

Κώστας Ιωάννου

Ανώτερος Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου
Διοικήσεως

6

Χρύσανθος Χρυσάνθης*

Λειτουργός
Διοικήσεως

Α΄

Γρ.

Επιτρόπου

7

Γεωργία Σταυρινίδου

Λειτουργός
Διοικήσεως

Α΄

Γρ.

Επιτρόπου

8

Γιώργος Κακότας

Λειτουργός
Διοικήσεως

Α΄

Γρ.

Επιτρόπου

9

Νάσια Διονυσίου

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

10

Νικολέττα Κουτσάκου*

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

11

Δέσποινα Μέρτακκα*

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

12

Έλενα Καρεκλά

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

13

Θέκλα Δημητριάδου

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

14

Δέσποινα Κωνή

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

15

Μελίνα Τριγγίδου

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

16

Γιώργος Διάκος

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως
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17

Αντωνία Κυριακίδου

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

18

Μαρία Τσότση

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

19

Κυριάκος Κυριάκου

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

20

Τάσος Κωστέας

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

21

Πρόδρομος Χριστοφή

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

22

Γεωργία Πέρδικου

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

23

Πανίκος Γιωργαλλής

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

24

Κατερίνα Καλλητσιώνη

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

25

Νικόλας Κάιζερ

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

26

Δώρος Δωροθέου

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

27

Κατερίνα Χαρίτου*

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

28

Ζηναίδα Ονουφρίου

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

29

Νιόβη Γεωργιάδη

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

30

Καλλιόπη Καμπανελλά*

Λειτουργός Γρ. Επιτρόπου Διοικήσεως

Σημείωση:


Ο κος Τσιάρτας είναι αποσπασμένος στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης από την 1/9/17.



Ο κ. Χρύσανθος Χρυσάνθης, είναι από τον Μάρτιο 2013
αποσπασμένος στην Προεδρία της Δημοκρατίας.



Η κ. Δέσποινα Μέρτακκα είναι αποσπασμένη από την 1 η
Ιουλίου 2014, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων.



Η κ. Νικολέττα Κουτσάκου απεβίωσε στις 22 Οκτωβρίου
2018.



Οι κ. κ. Κατερίνα Χαρίτου και Καλλιόπη Καμπανελλά
παραιτήθηκαν στις 8 Ιανουαρίου και 1 Σεπτεμβρίου 2018,
αντίστοιχα.
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Το Γραμματειακό προσωπικό κατά το 2018:

Α/Α

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1

Αθανασία Πρωτοπαπά

Γραμματειακός Λειτουργός

2

Τασούλα Βασιλειάδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

3

Ελισάβετ Χρίστου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

4

Χριστίνα Μιχαήλ

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

5

Γεωργία Ανδρέου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

6

Ιωάννα Αναστασίου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

7

Χριστίνα Αναστασιάδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

8

Αντωνία Διονυσίου

Εργοδοτούμενη Αορίστου Χρόνου για
Γραφειακά Καθήκοντα

9

Ειρήνη Αυγουστή

Εργοδοτούμενη Αορίστου Χρόνου για
Γραφειακά Καθήκοντα

Ειρήνη Πέππου

Βοηθός Γραφείου

10

Τέλος, στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως απασχολούνται τρεις
ωρομίσθιοι:

Α/Α

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1

Πανίκος Ευσταθίου

Αχθοφόρος/Κλητήρας

2

Μάριος Καραμιχάλης

Αχθοφόρος/Κλητήρας

3

Παναγιώτα Πιτταρά

Καθαρίστρια
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