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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται με σκοπό την προστασία τόσο του κύρους και της
ανεξαρτησίας του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
όσο και την προστασία κάθε ελεγχόμενου από τυχόν υπέρβαση εξουσίας του Γενικού
Ελεγκτή της Δημοκρατίας που βρίσκεται πέρα από τα πλαίσια του Νόμου .
Ο Θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι θεσμός
προσωποπαγής, και επειδή φορέας του τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να είναι άλλος
παρά εγώ προσωπικά ,για τον λόγο αυτό έχω και την υποχρέωση να υπερασπιστώ το
Κύρος και την Ανεξαρτησία του από προσβολές από οπουδήποτε και αν αυτές
προέρχονται.
Επειδή δε, ο Επίτροπος έχει αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής οποιασδήποτε Έκθεσης
με βάσει το Άρθρο 4 των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων 1991-2014, το οποίο
ορίζει ότι :
«...ο Επίτροπος δεν έχει εξουσία να εκχωρήσει το δικαίωμα υποβολής
οποιασδήποτε εκθέσεως που προβλέπεται δυνάμει του Νόμου αυτού»

και επειδή η ανάγκη που προέκυψε για προστασία της Ανεξαρτησίας του θεσμού και
για την επαναφορά της νομιμότητας είναι άμεση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλο εξωδικαστικό μηχανισμό ελέγχου της νομιμότητας,
δεν έχω επιλογή παρά να υποβάλω την παρούσα έκθεση, ως φορέας και προστάτης
του Θεσμού, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, έχοντας κατά νου :
α)

Αφενός, ότι ο νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημοκρατίας δεν επιτρέπει
εκπτώσεις στην εφαρμογή της ,σε όλη την εδαφική επικράτεια του κράτους, αλλά
και στη δομή και λειτουργία της σε όλο το φάσμα της πολιτείας ως Κράτος Δικαίου
και αφετέρου πως,

β)

Η ανάγκη τήρησης του Συντάγματος και των νόμων υποχρεώνει τα άτομα που
είναι φορείς εξουσίας υπέρ του λαού, να συμμορφώνονται αυτοί πρωτίστως τόσο
με τις διατάξεις του Συντάγματος όσο και με τους νόμους και τους κανονισμούς
γενικότερα.

Εν συντομία να αναφέρω ότι ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
είναι Θεσμός Προσωποπαγής και Ανεξάρτητος, δεν προΐσταται καμιάς υπηρεσίας, αλλά
όλες οι αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί στο πρόσωπο του.
Το ζήτημα που προέκυψε και αποτέλεσε το έναυσμα για την υποβολή της παρούσας
Έκθεσης ήταν η διαφιλονικούμενη ερμηνεία του περί Καταθέσεως Στοιχείων και
Πληροφοριών, στον Γενικό Ελεγκτή Νόμο (113(Ι)/2002), μεταξύ της Επιτρόπου
Διοικήσεως από την μια ως ελεγκτικός μηχανισμός της νομιμότητας και του Γενικού
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Ελεγκτή από την άλλη, ως ελεγχόμενος σε σχέση με την τήρηση των Νόμων που
διέπουν τις εξουσίες του .
Το αποτέλεσμα της ερμηνείας θα καθόριζε και την μετέπειτα δυνατότητα ή όχι του
Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας να υποβάλει την αποκαλούμενη ειδική έκθεση στα
πλαίσια διαχειριστικού ελέγχου και στο Γραφείο της.

Β . ΖΗΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ζήτημα της ανεξαρτησίας του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
είναι ζήτημα μείζονος σημασίας ως προς την διαφύλαξη του Θεσμού και την
απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του, χωρίς παρεμβολές και εκφοβισμούς τρίτων
προσώπων, και επειδή τυχόν υπέρβαση των εξουσιών του που προβλέπονται από το
Σύνταγμα και τους οικείους νόμους, που ρυθμίζουν τις εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή
της Δημοκρατίας σε βαθμό που επηρεάζουν την «Επίτροπο» αλλά και τρίτα πρόσωπα,
ως προς την απαίτηση του για συλλογή στοιχείων για σκοπούς υποβολής «ειδικής
έκθεσης» που πιθανόν να μην προβλέπεται από τον νόμο, πλην της ετήσιας που
προβλέπεται από το Σύνταγμα είναι επίσης ζητήματα μείζονος σημασίας, ως εκ τούτου
η υποβολή της παρούσας έκθεσης είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της
νομιμότητας που έχει τρωθεί και τείνει να πλήξει την Ανεξαρτησία του θεσμού του
«Επιτρόπου» και τη Δημοκρατία.
Ως ζήτημα προστασίας του Θεσμού από τυχόν αυθαιρεσία, καθ’ υπέρβαση καθηκόντων
τρίτου προσώπου που τείνουν να πλήξουν την ανεξαρτησία του, είμαι υποχρεωμένη
καθηκόντως να εξετάσω το ζήτημα και να καταλήξω σε συμπεράσματα, ως ο μοναδικός
εξωδικαστικός μηχανισμός ελέγχου της νομιμότητας.
Παρότι ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων και ενεργειών του Γενικού Ελεγκτή της
Δημοκρατίας, που τείνουν να πλήξουν το θεσμό που εκπροσωπώ και ,όχι το πρόσωπο
μου, ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πέρα από τα πρόσωπα που τον
εκπροσωπούν, εν τούτοις, επειδή την δεδομένη στιγμή εκπροσωπώ αυτό το θεσμό και
επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξωδικαστικού ελέγχου και διαφύλαξης της
νομιμότητας και προστασίας της ανεξαρτησίας του, δεν έχω άλλη επιλογή, από την
υποχρέωση να εξετάσω τυχόν διάρρηξη της νομιμότητας.
Σημειώνω δε, ότι παρόμοιος προβληματισμός εγέρθηκε κατά την εκδίκαση προσφυγής
που υποβλήθηκε από αριθμό δικαστών, όπου η Ολομέλεια του Ανώτατου
Δικαστηρίου, απεφάνθη, ότι ελλείψει άλλης δυνατότητας για τη εξέταση του όλου
ζητήματος το οποίο εγέρθηκε με τις αιτήσεις ακυρώσεως, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από
την εξέταση των αιτήσεων από τους Δικαστές της Ολομέλειας οι οποίοι θα
επηρεάζονταν και οι ίδιοι, άμεσα από το όποιο αποτέλεσμα.
Σχετική είναι η απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου ημερομηνίας
14 Ιουνίου 2013 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 397/2012 και 480/2012
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Α. Φυλακτού ν. Κυπριακής Δημοκρατίας και Γ. Βλάμη ν. Δημοκρατίας, στην
οποία αναφέρθηκε ότι:
… «Επί του προκειμένου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα. Εμείς πρώτοι
είχαμε επισημάνει ευθύς εξαρχής τη δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε ενόψει των
πιο πάνω να αποφασίσουμε ένα τέτοιο θέμα που, χωρίς αμφιβολία, θα είχε και
επίδραση στα δικά μας συμφέροντα. Εντούτοις, παρατηρήσαμε και
παρατηρούμε πως, δεδομένου ότι κανένα άλλο δικαστήριο δεν μπορεί να εκδικάσει
τις υποθέσεις αυτές, ουδείς μπορούσε να στερήσει από οποιονδήποτε πολίτη της
Δημοκρατίας το δικαίωμα πρόσβασης στα Δικαστήρια και από την αρχή δεν
μπορούσαν να εξαιρούνται οι δικαστές. Όπως κάθε πολίτης, είχαν δικαίωμα να
αμφισβητήσουν την εγκυρότητα των δυσμενών για αυτούς αποφάσεων, ιδιαιτέρως
ενόψει του θέματος που εγειρόταν και που αφορούσε ένα ...ζήτημα τόσο
σημαντικό, όσο η διασφάλιση και προστασία της ανεξαρτησίας της
Δικαιοσύνης. Εμείς... έχουμε καθήκον να επιληφθούμε των υποθέσεων και
να τις αποφασίσουμε, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες»

Οι ίδιες πιο πάνω βασικές αρχές ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. Είναι καθήκον μου
να εξετάσω την συμπεριφορά και τις ενέργειες του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας
που συνιστούν απειλή για την Ανεξαρτησία του Θεσμού του «Επιτρόπου» αλλά και κατά
ποσό αυτές είναι σύννομες και τηρούν την Αρχή της Νομιμότητας που αρμόζει σε
Κράτος Δικαίου όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.
Τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται στη παράγραφο που ακολουθεί αποτελούν
προϊόν της αλληλογραφίας που ανταλλάχθηκε μεταξύ Γενικού Ελεγκτή και Επιτρόπου
Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .
Αντίγραφα των επιστολών αυτών επισυνάπτονται στην παρούσα Έκθεση ως
Παραρτήματα 1- 17.
Επίσης μελετήθηκε η σχετική νομοθεσία της οποίας τα σχετικά αποσπάσματα
παρατίθενται αυτούσια στην παράγραφο Δ πιο κάτω.
Σημειώνεται δε ότι η "Επίτροπος" γνωστοποίησε στον Γενικό Ελεγκτή τη δική της νομική
ερμηνεία στα εγειρόμενα ζητήματα, η οποία διαφοροποιείται από την «δική του»,
δίνοντας του το δικαίωμα να τοποθετηθεί μέσα στα πλαίσια του «δικαιώματος
προηγούμενης ακρόασης».

Οι θέσεις του Γενικού Ελεγκτή όσο και οι τοποθετήσεις της «Επιτρόπου» εμφαίνονται
στην μεταξύ τους αλληλογραφία που περιγράφεται στην παράγραφο που ακολουθεί.
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Γ. Περιγραφή Γεγονότων - Ζήτημα προς εξέταση
Το έναυσμα για το ζήτημα που εγέρθηκε ήταν το αίτημα άσκησης διαχειριστικού
ελέγχου από τον Γενικό Ελεγκτή στην Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Ο τελευταίος παρέπεμψε αρχικά προς υποστήριξη του αιτήματος του στις
πρόνοιες του Νόμου (113(Ι)/2002) ο οποίος καθορίζει τις εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή.
 Συγκεκριμένα, με τις επιστολές του ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017 και
12 Οκτωβρίου 2017 προς την "Επίτροπο" ο Γενικός Ελεγκτής υπέβαλε ερωτήματα
σε σχέση με το κτήριο όπου στεγάζεται το Γραφείο της και παράλληλα εξέφρασε την
άποψη για άμεση μεταστέγαση του.
 Ο Γενικός Ελεγκτής επανήλθε επί του θέματος με νεότερη επιστολή του
ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2017, στην οποία εξέφρασε επίμονα την ίδια θέση για
άμεση μεταστέγαση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.
 Ακολούθησε τρίτη επιστολή του με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου, 2017 με την οποία
έθεσε υπόψη της Επιτρόπου προσχέδιο «ειδικής έκθεσης», εναντίον της, για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, έτος κατά το οποίο φορέας του θεσμού ήταν
άλλο πρόσωπο. Αντικείμενο της ειδικής έκθεσης ήταν θέματα προσφορών που
προκήρυξε η προκάτοχος της και ζήτησε τις απόψεις της επί αυτών.

 Απάντηση στα πιο πάνω, δόθηκε από την Επίτροπο με επιστολή της με ημερομηνία
12 Δεκεμβρίου 2017, όπου του επέστησε την προσοχή ότι με την κατ´ επανάληψη
υποβολή της θέσης του για μεταστέγαση του Γραφείου της, επενέβαινε, χωρίς να
έχει τέτοια εξουσία από το νόμο, στην ελευθερία των συναλλαγών, όπως αυτή
προστατεύεται από το Άρθρο 26 του Συντάγματος.
 Παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως το Γραφείο της «Επιτρόπου» στεγάζεται στο ίδιο
κτήριο τα τελευταία 13 χρόνια, δηλαδή πολύ πιο πριν το διορισμό και ανάληψη των
καθηκόντων της στις 20 Απριλίου 2017, χωρίς να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό τελικής
έγκρισης, καθ´ ότι η σχετική διαδικασία εκκρεμεί ακόμη, εν τούτοις ο Γενικός Ελεγκτής
με την επιστολή του ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2017, επανέλαβε την θέση για
άμεση μεταστέγαση του Γραφείου της υποδεικνύοντας ότι :
«... η χρήση κτηρίου για το οποίο δε έχει εκδοθεί πιστοποιητικό τελικής
έγκρισης συνιστά ποινικό αδίκημα ... Νοείται ότι, για την όποια απόφαση σας
φέρετε και την ευθύνη ...»

 Με επιστολή της ίδιας ημερομηνίας η «Επίτροπος» απάντησε στο Γενικό Ελεγκτή ότι
η ανάγκη άμεσης μεταστέγασης ανήκει στην αποκλειστική αποφασιστική της
αρμοδιότητα, αφού ληφθεί υπόψη η πιο χαμηλή τιμή ενοικίου υπό τις
περιστάσεις.
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Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η «Επίτροπος», μετά από διαπραγματεύσεις
εξασφάλισε συμφωνία για χαμηλότερη τιμή ενοικίου από την καταβαλλόμενη που
ανέρχεται στο ποσό των 7€ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Σημαντικό δε είναι το γεγονός ότι θα αποτελεί όρο της σύμβαση ανανέωσης της
ενοικίασης του κτηρίου, η εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης μέχρι
το Δεκέμβριο του 2018. Ο όρος αυτός τέθηκε στις διαπραγματεύσεις που έλαβαν
χώραν και έγινε αποδεκτός τόσο από το αντισυμβαλλόμενο μέρος όσο και από τον
Κεντρικό Φορέα Στέγασης. Ο τελευταίος δε, ενέκρινε και την σύμβαση ανανέωσης.
 Με δεύτερη επιστολή της η «Επίτροπος» ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2017,
ζήτησε από τον Γενικό Ελεγκτή να την ενημερώσει ποιά η νομιμοποιητική βάση της
εξουσίας του να ετοιμάζει και να υποβάλει ειδικές εκθέσεις ως η σχετική αναφορά του
στην επιστολή του με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2017.
 Σε απαντητική του επιστολή ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2017, ο Γενικός
Ελεγκτής αφού έκανε αναφορά εκ νέου σε ποινικό αδίκημα ανέφερε ότι η
δυνατότητα να υποβάλλει ειδικές εκθέσεις στηριζόταν σε πρότυπα του
εξωτερικού.
 Η «Επίτροπος» με επιστολή της ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2017,
τοποθετήθηκε επί των πιο πάνω ισχυρισμών του Γενικού Ελεγκτή αναφέροντας, ότι
τα πρότυπα στα οποία γίνεται αναφορά δεν του δίδουν την εξουσία υποβολής
ειδικής έκθεσης, αλλά ούτε και έχουν οποιαδήποτε δεσμευτικότητα καθότι δεν
αποτελούν κανόνα δικαίου αλλά κατευθυντήριες γραμμές, που πρέπει να
βρίσκονται σε συμφωνία με τις πρόνοιες των οικείων Νόμων.
Επισήμανε επίσης η «Επίτροπος» ότι οι θέσεις του, που με επιμονή υπέβαλε
αποτελούν παρεμβολή στην ελευθερία των συναλλαγών, η δε συγκεκριμένη
αναφορά του σε ποινικά κολάσιμη πράξη για την οποία θα έχει (η Επίτροπος)
και τη ευθύνη, συνιστά εκφοβισμό.
 Με θέμα «Διαφορές του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και Επιτρόπου Διοικήσεως
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ο Γενικός Ελεγκτής απηύθυνε με επιστολή του
ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017, προς τον Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας, αντίγραφο της οποίας της κοινοποιήθηκε, με την οποία ζήτησε
γνωμοδότηση επί διαφόρων ερωτημάτων .
Ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν με τη εν λόγω επιστολή ήταν κατά ποσό:
«... η Επίτροπος Διοικήσεως εμπίπτει στα πρόσωπα τα οποία καθορίζονται
στα Άρθρα 3 και 4 του περί κατάθεσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου ( 113(Ι)/2002).»
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 Η «Επίτροπος» με επιστολή της ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2018, έθεσε στον
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι "ο Επίτροπος" δεν εμπίπτει στις πρόνοιες
του Νόμου 113(Ι)/2002 και εξήγησε τους λόγους.
Ανέφερε δε ότι ο Επίτροπος δεν αποτελεί υπηρεσία αλλά ανεξάρτητο
προσωποπαγή θεσμό στο πρόσωπο του οποίου έχουν δοθεί όλες οι αρμοδιότητες
χωρίς να προΐσταται οποιασδήποτε υπηρεσίας. Εν αντιθέσει ο Γενικός Ελεγκτής,
ως αξιωματούχος, προΐσταται ανεξάρτητης υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι:
... « Είναι δυο διαφορετικοί θεσμοί ,που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό .
Δεν αποτελούν μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου ,ούτε είναι Υπουργοί και δρουν
ως ελεγκτικοί Μηχανισμοί (έκαστος εντός των αρμοδιοτήτων του) ανεξάρτητα από
την Δημοκρατία.
Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι όμως ο νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας του
Υπουργικού Συμβουλίου και των Υπουργών.
Επειδή προκύπτει ζήτημα πλάνης από την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, θα ήθελα
με την άδεια σας, να υπενθυμίσω προς αυτόν ότι ,σύμφωνα με το Αρ. 113
Συντάγματος:
«Ο γενικός εισαγγελεύς της Δημοκρατίας, βοηθούμενος υπό του
βοηθού γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας είναι ο νομικός
σύμβουλος της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του
Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου και
των υπουργών, ασκεί δε πάσαν ετέραν εξουσίαν και εκτελεί πάσαν
ετέραν υπηρεσίαν ή καθήκον καθοριζόμενον ή ανατιθέμενον εις
αυτόν διά του Συντάγματος ή διά νόμου.»
Ως εκ τούτου ο Γενικός Εισαγγελέας ΔΕΝ είναι ο νομικός σύμβουλος Ανεξάρτητου
Θεσμού ,όπως είναι ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ούτε
Ανεξάρτητης Υπηρεσίας όπως είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία της οποίας προΐσταται
ο Γενικός Ελεγκτής.»

 Με κατεπείγουσα προς την «Επίτροπο» επιστολή του ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου
2018, ο Γενικός Ελεγκτής προσπάθησε να μετατοπίσει την νομική βάση επί της
οποίας θα μπορούσε να ασκήσει διαχειριστικό έλεγχο στο Γραφείο της
υποστηρίζοντας ότι ,νομιμοποιείται από το Σύνταγμα και τον Νόμο Πλαίσιο ,ο
οποίος άπτεται θεμάτων προϋπολογισμού.
Είναι δε σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι ο Γενικός Ελεγκτής προέβει
απρόσκοπτα σε δημοσιονομικό έλεγχο για το έτος 2017 περί τον Δεκέμβριο
του ίδιου έτους στο Γραφείο της.
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 Η Επίτροπος Διοικήσεως με επιστολή της ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2018,
ερμηνεύοντας τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του Νόμου 113(Ι)/2002, κατέληξε ότι
το Γραφείο της υπόκειται μόνο σε δημοσιονομικό και όχι σε διαχειριστικό έλεγχο,
όπως ζητούσε ο Γενικός Ελεγκτής καθότι δεν περιλαμβάνεται στα υποκείμενα του
Νόμου που περιγράφονται στα πιο πάνω άρθρα .
Την νομική ανάλυση που οδηγεί στο συμπέρασμα αυτό η «Επίτροπος»
γνωστοποίησε τόσο στο Γενικό Εισαγγελέα όσο και στο Γενικό Ελεγκτή με αριθμό
επιστολών της .
 Ο Γενικός Ελεγκτής δεν αποδέχθηκε την νομική ανάλυση και ερμηνεία την
οποία καθηκόντως έδωσε η «Επίτροπος» και με επιστολή του ημερομηνίας
16 Ιανουαρίου 2018, επανήλθε για να υποστηρίξει εκ νέου την θέση ότι η εξουσία
να ασκήσει διαχειριστικό έλεγχο στο Γραφείο της Επιτρόπου πηγάζει από τον Νόμο
113(Ι)/2002.
Προχώρησε δε περαιτέρω, απευθυνόμενος στο Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας και ανέφερε:
«Έχω την άποψη ότι ενδεχομένως να έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις του
άρθρου 4 του Περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό
Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002)»,

με την παράκληση όπως εξετάσει την υπόθεση στα πλαίσια του άρθρου 5 που
αφορά την διάπραξη ποινικού αδικήματος, αφού κατά την «άποψη του» ενδέχεται
να έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις του Άρθρου 4 του ίδιου Νόμου .
 Η «Επίτροπος» με επιστολή της ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2018, επεσήμανε
ακόμη μια φορά ότι το ζήτημα που προέκυψε δεν αφορά έλεγχο λογαριασμών αλλά
διαχειριστικό έλεγχο, προβάλλοντας επίσης το γεγονός ότι Ελεγκτική Υπηρεσία
προέβη σε έλεγχο λογαριασμών του Γραφείου της, μόλις τον Δεκέμβριο του 2017 και
που αφορούσε το έτος 2017, κατά τον οποίο, δόθηκαν όλα τα στοιχεία που
ζητήθηκαν.
Στη ίδια δε επιστολή, η Επίτροπος ήγειρε τον εξής προβληματισμό προς τον
Γενικό Ελεγκτή:
«...Όσο αφορά το περιεχόμενο της «επιστολής» με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου
2018, με προβλημάτισε η κατάληξη σας
Δημοκρατίας ότι:

προς τον Γενικό Εισαγγελέα της

«Έχω την άποψη ότι ενδεχομένως να έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις του
άρθρου 4 του περί της καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό
Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002). Ως εκ τούτου η υπόθεση σας
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αποστέλλεται με την παράκληση όπως την εξετάσετε στα πλαίσια των
διατάξεων του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου».
Σημειώνεται δε ότι το Άρθρο 5 αφορά την διάπραξη ποινικού αδικήματος.
Η άποψη σας αυτή μου δίνει εύλογα το δικαίωμα να την χαρακτηρίσω ως
τουλάχιστον πρόωρη αν όχι και αυθαίρετη.
Ο λόγος είναι ότι σε προηγούμενη αλληλογραφία ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου
2017 την οποία μου κοινοποιήσατε και πάλι, έχετε ρητά ζητήσει γνωμάτευση από
τον Γενικό Εισαγγελέα μεταξύ άλλων :
... «Κατά πόσο η Επίτροπος Διοικήσεως εμπίπτει στα πρόσωπα τα οποία
καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και
Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002).
Προφανώς, απάντηση στο ερώτημα σας δεν έχετε λάβει ακόμη, εφόσον από το περιεχόμενο
της «Επιστολής» προς το Γενικό Εισαγγελέα, παραπέμπετε τον ίδιο σε άλλες γνωματεύσεις
του, και όχι σε γνωμάτευση επί των ερωτημάτων που θέσατε και αφορούν τον Επίτροπο
Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Διερωτώμαι πως έχετε καταλήξει στην άποψή σας και κατ΄ επέκταση σε καταγγελία
στο Γενικό Εισαγγελέα, εφόσον δεν έχετε αρμοδιότητα και νομική κατάρτιση να
ερμηνεύετε νομοθετήματα.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν κρύβονται αλλότρια κίνητρα πίσω από αυτή σας
την ενέργεια, ούτε συνδέεται αυτή η συμπεριφορά σας με την επιστολή μου
ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2017 προς εσάς, με την οποία σας ανέφερα πως
φαίνεται να έχετε υπερβεί τα ακραία όρια της αρμοδιότητας σας ως
Δημόσιος Υπάλληλος και για το οποίο σας ζήτησα όπως μου αποστείλετε
στα πλαίσια δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης σας ότι έχετε σχετικό
προς υποστήριξη των ενεργειών σας, ως προς την έκδοση ειδικών εκθέσεων
που δεν προβλέπονται ούτε από το Σύνταγμα ούτε από τον Νόμο.
Σας ανέφερα επίσης ότι καθηκόντως θα έπρεπε να εξετάσω αυτεπάγγελτα
κατά πόσο έχετε υποπέσει σε κατάχρηση εξουσίας.
...Σημειώνω δε, ότι, επιλεκτικά δεν έχετε αναφερθεί στο Άρθρο 7 του
Ν.113(Ι)/2002 ο οποίος φέρει πλαγιότιτλο «Άρση αμφιβολιών για εξουσία
Γενικού Ελεγκτή»...
.
Σημειώνεται όμως ότι είναι η δεύτερη φορά που αντιλαμβάνομαι ότι με
απειλείτε και εκφοβίζετε με τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και εκφράζετε
«νομική γνώμη» χωρίς να έχετε τις νομικές βάσεις που να το επιτρέπουν ή
να έχετε λάβει νομική συμβουλή προς τούτο.
Η πρώτη ήταν η αναφορά σας στην επιστολή σας με ημερομηνία 14
Δεκεμβρίου 2017, στην οποία αναφέρεται ότι:
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«...η χρήση κτηρίου για το οποίο δεν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Τελικής
Έγκρισης συνιστά ποινικό αδίκημα ...Νοείται ότι, για την όποια απόφαση σας
φέρετε και την ευθύνη».
Η δεύτερη ήταν με την «Επιστολή» όπου εκφράζετε την προσωπική σας
άποψη ότι υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 4, του περί Καταθέσεως
Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, και
καλείτε τον Γενικό Εισαγγελέα να το εξετάσει στα πλαίσια του Άρθρου 5 του
ίδιου νόμου, που αναφέρεται σε ποινικό αδίκημα.
...Η άποψη όμως την οποία εκφράζετε, είναι η άποψη για την οποία ήδη εκφράσατε
αμφιβολίες, και ζητήσατε και δεν λάβατε γνωμοδότηση από τον Γενικό Εισαγγελέα
προς άρση των αμφιβολιών σας.
Σημειώνεται ότι, αρχικά για να υποστηρίξετε την άποψη σας ότι ασκείτε
διαχειριστικό έλεγχο στον Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
αναφερθήκατε στο Νόμο 113(Ι)/2002, αφετέρου στο «Νόμο Πλαίσιο» που αφορά
τον Προϋπολογισμό, τρίτο στο Σύνταγμα και όταν οι εικασίες και ισχυρισμοί σας
καταρρίφθηκαν, επανήλθατε εκ νέου στο Νόμο 113(Ι)/2002.
Οι πιο πάνω ενέργειες σας, αφενός να επικαλείστε διαδοχικά τον ένα Νόμο μετά
τον άλλο αφετέρου να ζητάτε Νομική Γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα κατά
ποσό η Επίτροπος Διοίκησης εμπίπτει στις πρόνοιες του εν λόγω Νόμου
(113(Ι)/2002 για την οποία δεν πήρατε απάντηση, φανερώνει κατά την άποψη μου,
την δίκη σας αβεβαιότητα ως προς την εξουσία σας να ασκήσετε Διαχειριστικό
Έλεγχο στην Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Εν τούτοις έχετε «άποψη» και καλείται τον Γενικό Εισαγγελέα να εξετάσει την
διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Πιστεύω αυτό δημιουργεί ζήτημα
κακόβουλης δίωξης από μέρους σας».

 Τοποθετούμενος στα πιο πάνω ο Γενικός Ελεγκτής με νέα επιστολή του
ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2018, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:
«Ως Υπηρεσία έχουμε εκθέσει στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όλα τα
επιχειρήματα μας ως προς το γιατί θεωρούμε ότι ενδεχομένως να έχουν
παραβιαστεί οι διατάξεις του άρθρου 4 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και
Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002),
Εναπόκειται λοιπόν στον ίδιο να εξετάσει την υπόθεση στα πλαίσια των διατάξεων
του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου .»

 Η Επίτροπος απαντώντας τα πιο πάνω, με επιστολή της ημερομηνίας 24
Ιανουαρίου 2017 υπέδειξε ότι στο περιεχόμενο των επιστολών του Γενικού Ελεγκτή
προς τον Γενικό Εισαγγελέα ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2017 και 16 Ιανουαρίου
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2018 δεν εκτίθενται επιχειρήματα αλλά αφενός υποβάλλει συγκεκριμένο ερώτημα,
προς άρση των αμφιβολιών του, κατά ποσό:
«... η Επίτροπος Διοικήσεως εμπίπτει στα πρόσωπα τα οποία καθορίζονται
στα Άρθρα 3 και 4 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι) /2002).»

και αφετέρου ότι έχει:
«...την άποψη ότι ενδεχομένως να έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις του
άρθρου 4.»

Δ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύμφωνα με τον περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμο 3/91, όπως τροποποιήθηκε, ο
Επίτροπος έχει εξουσία όπως:
(α) διερευνά παράπονα εναντίον οποιουδήποτε «λειτουργού» ή «υπηρεσίας» που
ασκεί εκτελεστική ή διοικητική λειτουργία ότι οποιαδήποτε ενέργεια τους
παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ασκήθηκε κατά παράβαση των νόμων
ή των κανόνων της χρηστής διοίκησης και της ορθής συμπεριφοράς προς τους
διοικουμένους (Άρθρο 5(1)(α)).
(β) μετά από εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου, διερευνά αν οποιαδήποτε
υπηρεσία λειτουργεί εύρυθμα και σύμφωνα με τους νόμους και τις αρχές της
χρηστής διοίκησης [Άρθρο 5(1)(β)].
(γ) επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υποθέσεων γενικότερου ενδιαφέροντος
[Άρθρο 5(1)(γ)].

Στις ερμηνευτικές διατάξεις (Άρθρο 2) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων, ο όρος
«υπηρεσία» σημαίνει τη Δημόσια Υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και κάθε
αρχή τοπικής διοίκησης και περιλαμβάνει τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, την
Αστυνομία, το Στρατό και την Εθνική Φρουρά και οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο
δημόσιου δικαίου που ιδρύεται για το δημόσιο συμφέρον από νόμο, εφόσον η διοίκηση
του τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, αλλά δεν περιλαμβάνει:

(α) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργικό
Συμβούλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο, όπως και κάθε υπαγόμενο σ’ αυτό
Δικαστήριο.
(β) το Γενικό Εισαγγελέα, το Γενικό Ελεγκτή, το Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας και την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για ενέργειες τους που
αφορούν την άσκηση των καθοριζομένων από το Σύνταγμα
αρμοδιοτήτων τους·
(γ) Υπουργό για ενέργειες του που αφορούν:
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(i) θέματα γενικής κυβερνητικής πολιτικής.
(ii) τις δραστηριότητες του ως μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου.
Είναι πρόδηλος ο διαχωρισμός ανάμεσα στα πρόσωπα για τα οποία ισχύει η απόλυτη
απαγόρευση ελέγχου από τον «Επίτροπο» και στα πρόσωπα που ισχύει μερική
απαγόρευση η οποία περιορίζεται μόνο στις ενέργειες τους που αφορούν την άσκηση
των καθοριζομένων από το Σύνταγμα αρμοδιοτήτων τους.
Ο Γενικός Ελεγκτής εμπίπτει στην δεύτερη ομάδα και ελέγχεται από την «Επίτροπο»
για οποιεσδήποτε άλλες τις ενέργειες του, που δεν πηγάζουν από το Σύνταγμα, όπως
θεμάτων που άπτονται της έκτασης των ορίων των αρμοδιοτήτων του.
Την πιο πάνω πρόνοια του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμο επιβεβαίωσε και σχετική
Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 27 Ιουλίου
2015 η οποία δόθηκε σε ανύποπτο χρόνο, σε σχέση με τη εξουσία της «Επιτρόπου» να
ασκεί έλεγχο στον Γενικό Ελεγκτή και σύμφωνα με την οποία αναφέρει ότι:
«...Αντιθέτως, και εξ αντιδιαστολής, το αξίωμα του Γενικού Ελεγκτή στο μέτρο που
περιλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που δεν αφορούν την άσκηση των
καθοριζομένων από το Σύνταγμα αρμοδιοτήτων του, εμπίπτει στην έννοια του
αξιώματος του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας.»

Ο Επίτροπος δύναται περαιτέρω να ασκεί, εκτός των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και
εξουσιών που του παρέχονται δυνάμει του Νόμου 3/1991, και οποιεσδήποτε
αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες του ανατίθενται ειδικά δυνάμει οποιουδήποτε
εκάστοτε σε ισχύ νόμου, σε θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών, και ισότητας και
απόλαυσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών ανεξαρτήτως φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού άρθρο 3(8).
Για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών που ανατίθενται
στον Επίτροπο δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου κατά τα διαλαμβανόμενα
στο εδάφιο (8), ο Επίτροπος ενεργεί κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με τις
διατάξεις του εν λόγω νόμου, και για την ενάσκηση του έργου που του ανατίθεται
δυνάμει αυτού, έχει το Γραφείο και προσωπικό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του
άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, ή και οποιοδήποτε πρόσθετο προσωπικό, από
λειτουργούς που θα έχουν τέτοια προσόντα και θα υπηρετούν κάτω από τέτοιους όρους,
όπως θα καθοριστεί άρθρο 3(9).
Περεταίρω ο Νόμος 3/1991 περιέχει διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση
της ανεμπόδιστης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου .
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i. Δεν μπορεί να εγερθεί αγωγή εναντίον του για οποιαδήποτε πράξη που έκανε ή
οποιαδήποτε γνώμη που εξέφρασε ή έκθεση που υπέβαλε κατά την καλόπιστη
ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του (άρθρο 12(1)).
ii. Πράξεις παρεμπόδισης, παρακώλυσης, παραπλάνησης ή παρενόχλησης
του Επιτρόπου κατά την ενάσκηση του έργου του συνιστούν αδικήματα
που τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο ή/και φυλάκιση (Άρθρο 11).

Σύμφωνα με το άρθρο 115 του Συντάγματος:
«...Ο γενικός ελεγκτής είναι προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας της
Δημοκρατίας και ο βοηθός γενικού ελεγκτού έπεται αυτώ. Η ελεγκτική υπηρεσία της
Δημοκρατίας είναι ανεξάρτητος υπηρεσία της Δημοκρατίας μη υπαγομένη εις
οιονδήποτε Υπουργείον.
Ο γενικός ελεγκτής και ο βοηθός γενικού ελεγκτού είναι μόνιμοι δημόσιοι
υπάλληλοι της Δημοκρατίας …»
Σύμφωνα δε με το άρθρον 116 του Συντάγματος:
«Ο γενικός ελεγκτής βοηθούμενος υπό του βοηθού γενικού ελεγκτού ελέγχει εν
ονόματι της Δημοκρατίας πάσαν πληρωμήν ή είσπραξιν και πάντα
λογαριασμόν χρηματικών διαθεσίμων ή λοιπού ενεργητικού ή
αναληφθεισών υπό της Δημοκρατίας ή διά λογαριασμόν αυτής
υποχρεώσεων, του οποίου η διαχείρισις γίνεται υπό της Δημοκρατίας ή εν
ονόματι αυτής θεωρών και ελέγχων συνάμα πάντα τοιούτον λογαριασμόν.
Προς τον σκοπόν τούτον έχει το δικαίωμα της επιθεωρήσεως απάντων των
σχετικών προς τοιούτους λογαριασμούς βιβλίων, αρχείων και καταστάσεων
και των τόπων ένθα φυλάσσεται το περί ού ο λόγος ενεργητικόν.
...O γενικός ελεγκτής υποβάλλει ετησίως έκθεσιν επί της ασκήσεως των εν των
παρόντι κεφαλαίω αναφερομένων υπηρεσιών και καθηκόντων αυτού προς τον
Πρόεδρον και τον Aντιπρόεδρον της Δημοκρατίας, οίτινες μεριμνώσι περί της
καταθέσεως αυτής ενώπιον της Bουλής.»

Οι Περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της
Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμοι του 2002.
Στα άρθρα 3, 5 και 7 των εν λόγων Νόμων (εφεξής «Νόμος 113/2002»), καθορίζονται
τα εξής:
«Εξουσία Γενικού Ελεγκτή προς λήψη στοιχείων, πληροφοριών ή επεξηγήσεων»
3. ... «ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της άσκησης των
καθηκόντων του, έχει εξουσία να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή,
περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες,
γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν
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στην εκτέλεση του έργου του, από τους Υπουργούς, τους δημόσιους
υπαλλήλους, τους προέδρους, τα μέλη των Συμβουλίων και τους
υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τους δημάρχους,
τους κοινοτάρχες, τα μέλη των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και
τους υπαλλήλους τους, τους αξιωματούχους και τους υπαλλήλους των
διάφορων υπηρεσιών της Δημοκρατίας, άλλων αρχών ή συμβουλίων που
συστάθηκαν ή θα συσταθούν με νόμο ή από άλλα ταμεία του δημοσίου ή άλλους
οργανισμούς, των οποίων οι λογαριασμοί ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της
Δημοκρατίας και γενικά από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει ή είναι
υπόλογο για τα στοιχεία, τις επεξηγήσεις ή τις πληροφορίες αυτές.»
«5.—(1) (α) Υπουργός, δημόσιος υπάλληλος, πρόεδρος, μέλος Συμβουλίου
ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δήμαρχος,
κοινοτάρχης, μέλος δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου και υπάλληλος
τους και κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3, που αρνείται ή εν γνώσει
του αποκρύπτει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4
ανωτέρω, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε
ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή μέχρι £1000 ή και στις δύο
αυτές ποινές.
(β) Δε χωρεί δίωξη εναντίον Υπουργού, προέδρου ή μέλους νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου, δημάρχου, κοινοτάρχη ή μέλους δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου ή άλλου αξιωματούχου, για οποιοδήποτε αδίκημα του
άρθρου 5 και της παραγράφου (α) ανωτέρω πριν εξασφαλιστεί η προηγούμενη
προς τούτο έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.»
«Άρση αμφιβολιών για εξουσία Γενικού Ελεγκτή»
«7. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, με τον παρόντα Νόμο
δηλώνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής έχει εξουσία και δύναται να διεξάγει
διαχειριστικό έλεγχο σε Υπουργείο, ή τμήμα ή υπηρεσία του, σε οποιοδήποτε
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δήμο, κοινοτικό συμβούλιο ή σε άλλο
ταμείο ή οργανισμό που ελέγχεται από αυτόν, για να διαπιστώσει αν οι πιο
πάνω λειτουργούν και χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους με
οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.»
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Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Από τα πιο πάνω γεγονότα όπως αυτά εμφαίνονται στη σχετική αλληλογραφία που
παρατίθεται αναλυτικά πιο πάνω καθώς επίσης και το νομικό πλαίσιο προκύπτουν τα
εξής:
Είναι προφανές ότι και με βάση την γραμματική ερμηνεία του άρθρου 7 του «Νόμου
113(1)/2002» ο νομοθέτης εν τη σοφία του ήθελε να διασαφηνίσει μέσα στο ίδιο το
κείμενο του νόμου και προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας ποιοι υπόκεινται στο
διαχειριστικό έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή.
Στις διατάξεις του Νόμου που προβλέπουν τα πιο πάνω δεν περιλαμβάνεται ο
«Επίτροπος» καθ΄ ότι δεν είναι ούτε Υπουργείο ούτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου ούτε Δήμος ή Κοινότητα και βεβαίως ούτε ταμείο ή οργανισμός.
Είναι προσωποπαγής θεσμός και ανεξάρτητος αξιωματούχος που έχει όλες τις
αρμοδιότητες του στο πρόσωπο του, και δεν εμπίπτει στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου,
καθώς ως Ελεγκτικός Μηχανισμός ελέγχει τις των υπηρεσίες της Δημοκρατίας και τους
αξιωματούχους που προΐσταται αυτών.
Ο Γενικός Εισαγγελέας με βάση το Άρθρο 113 του Συντάγματος είναι, ο νομικός
σύμβουλος της Δημοκρατίας, του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Υπουργών και του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Δεν είναι νομικός σύμβουλος του Γενικού Ελεγκτή ούτε της Επιτρόπου Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ήταν άλλωστε σχήμα οξύμωρο ελεγκτικοί μηχανισμοί
της Δημοκρατίας και η Δημοκρατία να είχαν τον ίδιο νομικό σύμβουλο, όπως ενάγων
και εναγόμενος να είχαν το ίδιο δικηγόρο.
Οι οικείοι νόμοι προβλέπουν ότι ο «Επίτροπος » εντέλλεται να προβαίνει σε έλεγχο
νομιμότητας, ο δε, Γενικός Ελεγκτής εντέλλεται να προβαίνει σε δημοσιονομικό και
διαχειριστικό έλεγχο στα υποκείμενα που προβλέπονται ειδικά από τους οικείους
νόμους.
Όσον αφορά το περιεχόμενο της αλληλογραφίας, μεταξύ της Επιτρόπου Διοικήσεως και
Γενικού Ελεγκτή, ιδιαίτερη μνεία κάνω στην τελευταία του επιστολή ημερομηνίας 23
Ιανουαρίου 2018, το περιεχόμενο της οποίας βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση με τις δυο
προηγούμενες επιστολές του προς τον Γενικό Εισαγγελέα Δημοκρατίας
Όπως προκύπτει από τις εν λόγω επιστολές σε καμία περίπτωση δεν εξέθεσε
εισηγήσεις σε αυτόν αλλά όπως αποκαλύπτει το περιεχόμενο τους, αφενός του
υπέβαλε ερωτήματα, αφετέρου έδωσε την «άποψη» του για ενδεχόμενη
παραβίαση Νόμου.
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Η γνωμάτευση την οποία ζήτησε ο Γενικός Ελεγκτής από το Γενικό Εισαγγελέα με
υποβολή ερωτημάτων δεν δόθηκε. Γεγονός που επιβεβαιώνεται από την προς εμένα
επιστολή του ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2018.
Η μόνη νομική άποψη επί τούτου η οποία ήταν ενώπιον του ήταν η άποψη της
«Επιτρόπου».
Τελικά ο Γενικός Ελεγκτής αποφασίζει να αγνοήσει την νομική άποψη που
δόθηκε από την Επίτροπο Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως εξωδικαστικός μηχανισμός έλεγχου της
νομιμότητας, και η οποία αφορούσε την γραμματική ερμηνεία των επίμαχων άρθρων
του Ν.113(Ι)/2002, και αποστέλλει στον Γενικό Εισαγγελέα την δίκη του «άποψη» για
ενδεχόμενο παραβίασης του Άρθρου 4 του σχετικού Νόμου όπου του ζητά να
εξετάσει την διάπραξη ποινικού αδικήματος που αναφέρεται στο Άρθρο 5 του εν λόγω
Νόμου.
Τίθεται τώρα το ζήτημα, ότι για να σχηματίσει κανείς «άποψη» για παράβαση νόμου
που χρήζει ερμηνείας και επηρεάζει τρίτα πρόσωπα, θα πρέπει αφενός να είναι
αρμόδιος, αφετέρου να έχει νομικό υπόβαθρο. Ο Γενικός Ελεγκτής δεν έχει ούτε την
αρμοδιότητα ούτε τη νομική κατάρτιση.
Κατά το στάδιο δε της καταγγελίας του προς τον Γενικό Εισαγγελέα δεν είχαν αρθεί οι
αμφιβολίες του ως προς την εφαρμογή του Νόμου στην Επίτροπο Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δοθέντος του γεγονότος ότι δεν έχει λάβει απάντηση,
προσπαθεί να «εκμαιεύσει» την γνώμη του, μέσα από την διαπίστωση ή μη ποινικού
αδικήματος.
Ο Γενικός Ελεγκτής ενεργώντας ως ανωτέρω και αποφασίζοντας επί νομικών
ζητημάτων και σχηματίζοντας «άποψη» παραβίασης νόμου χωρίς να έχει
αρμοδιότητα να προβαίνει σε τέτοιες διαπιστώσεις, χωρίς να είναι νομικός και χωρίς
να άρει τις αμφιβολίες που ο ίδιος είχε και γι αυτό υπέβαλε σχετικό ερώτημα,
υπερβαίνει τις εξουσίες του, που προβλέπονται από το Σύνταγμα και το νόμο
θέτοντας ταυτοχρόνως, κακόβουλα, σε κίνδυνο την Ανεξαρτησία και το Κύρος, του
Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Αρχικά αναφέρθηκε στο άρθρο 3 του νόμου [113(Ι)/2002] υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι
η νομιμοποιητική βάση της εξουσίας του. Όταν του γνωστοποιήθηκε από την Επίτροπο
Διοικήσεως η νομική της άποψη, πως σαν Ανεξάρτητος αξιωματούχος και
προσωποπαγής θεσμός δεν προΐσταται μιας ανεξάρτητης Υπηρεσίας αφού το ίδιο το
πρόσωπο είναι ο ανεξάρτητος αξιωματούχος, και κατά συνέπεια δεν υπόκειται στις
διατάξεις του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου, αγνόησε τη νομική της άποψη, που
καθηκόντως, δόθηκε μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και αρνήθηκε να
συμμορφωθεί με αυτή.
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Παρέλειψε δε, επιμελώς να αναφερθεί στο άρθρο 7 του νόμου (113(Ι)/2002), το οποίο
προς άρση αμφιβολιών, ως προς την εξουσία του Γενικού Ελεγκτή να προβαίνει
σε διαχειριστικό έλεγχο, αναφέρει ρητά τα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται σε τέτοιο
έλεγχο και ο Επίτροπος Διοικήσεως δεν περιλαμβάνεται σε αυτά.
Τότε μέσω επιστολών αποφάσισε να μεταθέσει την νομική βάση για την εξουσία
διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου και επικαλέστηκε τόσο το Νόμο Πλαίσιο που αφορά
το προϋπολογισμό του κράτους όσο και το Άρθρο 116 του Συντάγματος,
προσπαθώντας να το ερμηνεύσει ο ίδιος, χωρίς το αναγκαίο νομικό υπόβαθρο, και να
προσθέσει στο περιεχόμενο του πρόσωπα και ελέγχους που δεν περιλαμβάνονται στις
διατάξεις του.

Η συνεχής προσπάθεια του να βρει μια νομική βάση για να στηρίξει την θέση του για
άσκηση διαχειριστικού ελέγχου στην Επίτροπο, δείχνει την αβεβαιότητα και την
αμφιβολία του ως προς την εξουσία να ασκεί στο Γραφείο του Επιτρόπου,
Διαχειριστικό Έλεγχο.
Παρ’ ότι ο ίδιος έχει αμφιβολίες, εντούτοις προχώρησε σε καταγγελία με ημερομηνία
16 Ιανουαρίου 2018 .
Παραγνώρισε όμως το γεγονός ότι η απάντηση στην αμφιβολία του κατά ποσό η
«Επίτροπος» εμπίπτει στα πρόσωπα που αναφέρονται τα άρθρα 3 και 7 του Νόμου
έπρεπε να προηγηθεί ως νομικό ερώτημα και ερμηνεία και να συμφωνεί επίσης με
την δίκη του θέση, για να διαπιστωθεί τυχόν παραβίαση του άρθρου 4 του Νόμου
(113(Ι)/2002).
Στην υπόθεση της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 4 Ιουνίου,

2013 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 397/2012 και 480/2012 Α. Φυλακτού ν.
Κυπριακής Δημοκρατίας και Γ. Βλάμη ν. Δημοκρατίας αναφέρθηκε πως η επιλογή
του συνταγματικού νομοθέτη να εξαιρέσει τους δικαστές από οποιαδήποτε μέτρα
μείωσης αντιμισθίας των δικαστών έγινε για ευνόητους λόγους που άπτονται ζητημάτων
ανεξαρτησίας των δικαστών. Στη συνέχεια δε, οι Δικαστές ανέφεραν πως το
συγκεκριμένο Άρθρο του Συντάγματος ήταν τόσο σαφές που να μην χωρεί
αμφισβήτηση στην ερμηνεία του.
Παρομοίως και στην παρούσα περίπτωση. Αφενός η εξαίρεση του Επιτρόπου
Διοικήσεως από τον εν λόγω Νόμο (113(Ι)/2002), έγινε από τον νομοθέτη, για την
διαφύλαξη της ανεξαρτησίας του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως, αφετέρου το
Άρθρο 7 του Ν.113(Ι)/2002, είναι τόσο σαφές, που να μην χωρεί αμφισβήτηση
στην ερμηνεία του.
Ο Νόμος θέλησε να εξαιρέσει τον «Επίτροπο» ακριβώς για να διαφυλάξει την
ανεξαρτησία του από οποιαδήποτε εξωτερική επέμβαση που πιθανόν να δημιουργούσε
ρωγμές σε αυτή, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί απρόσκοπτα το έργο που ανατέθηκε υπέρ
του λαού και της Δημοκρατίας ως Εξωδικαστικού Ελεγκτικού
Μηχανισμού.
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ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
«Η Διακριτική ευχέρεια δεν σημαίνει νομική αποδέσμευση. Η διακριτική ευχέρεια
δεν σημαίνει ιδίως εξουσία για αυθαιρεσία. Δεν σημαίνει καν την εξουσία του
«ενεργείν κατ´αρεσκείαν» (Π.Δ. Δαγτόγλου, γενικό διοικητικό δίκαιο α´ Α. Σάκκουλα
1977).»
Οι αλλεπάλληλες επιστολές του Γενικού Ελεγκτή ,δείχνουν τη επιμονή του ,με την
επίκληση διαφορετικών νομικών βάσεων, να υποβάλει την Επίτροπο Διοικήσεως
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάτω από τον διαχειριστικό του έλεγχο.
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος απέτυχε να αποδείξει ότι νομιμοποιείται στη βάση
οποιουδήποτε νομοθετήματος, να ζητά στοιχεία από την «Επίτροπο» για διενέργεια
διαχειριστικού ελέγχου, και ειδικής έκθεσης εντούτοις, προχώρησε σε καταγγελία
ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2018 βάση δικής του «άποψης» στο Γενικό Εισαγγελέα
για παραβίαση νόμου και εξέτασης ποινικών αδικημάτων υπερβαίνοντας τις εξουσίες
που το Σύνταγμα και ο Νόμος έχουν αναθέσει σε αυτόν.
«Η πιο πάνω συμπεριφορά του Γενικού Ελεγκτή να ερμηνεύει κατά το δοκούν και
«κατ´αρεσκειαν» είναι αυθαίρετη και επικίνδυνη διότι μπορεί με την ίδια ευκολία
να θέσει υπό διαχειριστικό έλεγχο και άλλο φορέα εξουσίας ο οποίος με βάσει
την οικεία νομοθεσία δεν τίθεται κάτω από τέτοιο έλεγχο».
Η αυθαίρετη καταγγελία, ενδεχομένως, να πηγάζει από αλλότριους σκοπούς και δη της
άποψης που εξέφρασε η «Επίτροπος» στην επιστολή της ημερομηνίας
19
Δεκεμβρίου 2017 για τυχόν έλλειψη νομικής βάσης ως προς το διαδικαστικό τρόπο
ελέγχου του, με την υποβολή «ειδικής έκθεσης» που δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα,
στους οικείους Νόμους, ούτε στα πρότυπα και τις διακηρύξεις που επικαλέστηκε οι
οποίες ως κατευθυντήριες γραμμές δεν αποτελούν κανόνα δικαίου, αλλά ούτε δύναται
να υπερβαίνουν το τυπικό νόμο.
Είναι πιθανόν ο νομοθέτης ψηφίζοντας τον νόμο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και
Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των
Αντιπροσώπων Νόμο 113(Ι)/2002 να μην περιέλαβε στις διατάξεις του τη δυνατότητα
σύνταξης ειδικής έκθεσης, καθ´οτι αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με το άρθρο 116 του
Συντάγματος που αναφέρεται σε «ετήσια έκθεση».
Είναι βασική αρχή του Συνταγματικού Δικαίου ότι οι νόμοι όχι μόνο πρέπει να μην
αντιτίθενται στο Σύνταγμα αλλά πρέπει να βρίσκονται και σε συμφωνία με αυτό.
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Το ζήτημα τούτο είναι γενικότερου ενδιαφέροντος καθ´ ότι επηρεάζει τρίτα πρόσωπα
που καλούνται να συνδράμουν στο έργο του Γενικού Ελεγκτή, στα πλαίσια όχι της
ετήσιας έκθεσης αλλά μια «ειδικής έκθεσης» που δεν προβλέπεται από τους οικείους
νόμους αλλά ούτε στα πρότυπα που αναφέρθηκε ο Γενικός Ελεγκτής και ως
κατευθυντήριες γραμμές δεν έχουν νομική δεσμευτικότητα.
Έγινε με σκοπό να πλήξει, το Θεσμό και την Ανεξαρτησία του Επίτροπου Διοικήσεως
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Ανεξαρτησία όμως και ο Θεσμός του Επιτρόπου είναι έννοιες ταυτόσημες που δεν
μπορούν να διαχωριστούν και οποιαδήποτε προσπάθεια για παρέμβαση στην
Ανεξαρτησία, δημιουργεί ρωγμές στον ίδιο το θεσμό.
Το Κράτος Δικαίου επιβάλλει όπως κάθε φορέας εξουσίας εφαρμόζει εκτός από τους
νόμους που καθορίζουν τις αρμοδιότητες του και πλήρη σεβασμό και συμμόρφωση στο
σύνολο των Κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν την δομή και την λειτουργία του.
Επειδή δε, η εν λόγω διαφωνία, δεν προέκυψε μεταξύ δυο προσώπων που κανείς εκ
των δυο δεν έχει αρμοδιότητα να απαντά σε νομικά ερωτήματα, που στηρίζονται σε
ερμηνεία νόμου, αλλά μεταξύ ενός προσώπου που ως ελεγκτικός μηχανισμός της
νομιμότητας, έχει δικαίωμα και υποχρέωση να δώσει απάντηση, σε νομικό ερώτημα στα
πλαίσια διενέργειας τέτοιου ελέγχου (νομιμότητας) και ενός προσώπου που δεν έχει
αρμοδιότητα ελέγχου της νομιμότητας, είναι προφανές ότι η νομική άποψη που
υπερτερεί, είναι η άποψη του ελεγκτικού μηχανισμού.
• Ο αλληλοσεβασμός ανάμεσα στους θεσμούς σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες τους που
ο νόμος ξεχωριστά ανάθεσε σε αυτούς, είναι και θέμα ηθικής τάξης.
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Ζ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Εν όψει όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω εισηγούμαι τα ακόλουθα:
Α.

Άμεση συμμόρφωση με τα άρθρα 3 και 7 του Νόμου 113(Ι)/2002 ,σύμφωνα με
την ερμηνεία και το περιεχόμενο της νομικής άποψης της «Επιτρόπου» όπως αυτή
εμφαίνεται στη σχετική αλληλογραφία και έχει αποκρυσταλλωθεί στην παρούσα
Έκθεση.

Β.

Άρση και/ή ανάκληση της αυθαίρετης καταγγελίας που έγινε εναντίον του
Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον Γενικό Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας με το ενδεχόμενο παραβίασης των διατάξεων του «Νόμου
113(Ι)/2002», καθ΄ ότι είναι προϊόν «άποψης» σας επί εγερθέντος νομικού
ερωτήματος, καθ΄ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων.

Γ.

Επανεξέταση εκ μέρους σας, του νομικού υπόβαθρου βάσει του οποίου ασκείτε
τις αρμοδιότητες σας, να υποβάλλετε ειδικές εκθέσεις.



Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται στον Γενικό Ελεγκτή για συμμόρφωση με τις
εισηγήσεις μου.



Αντίγραφο κοινοποιείται στον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως
θεματοφύλακας του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου.



Στον Πρόεδρο Mr. Rafael RIBΌ Regional President IOI Europe μέλος του
οποίου είναι και ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για
ενημέρωση του και άσκηση των όρων εντολής του για προστασία του Κύρους
και της Ανεξαρτησίας του Θεσμού.

Μαρία Στυλιανού -Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

