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I. ΕIΣΑΓΩΓΗ
Η Έκθεση αυτή συµπίπτει µε την συµπλήρωση πέντε χρόνων αφότου
ανέλαβα το αξίωµα του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως. Η πάροδος µιας
πενταετίας είναι µια καλή ευκαιρία για µια αξιολογική προσέγγιση του
θεσµού και της συνεισφοράς του, σε όλα τα επί µέρους επίπεδα δράσης
του, τις αλλαγές που έχουν επέλθει, τα καλά ή τα δυσάρεστα που
απεκόµισε κατά τη χρονική αυτή περίοδο, την πρόοδο ή την στασιµότητα
στα προβλήµατα που τον απασχόλησαν. Από την άποψη αυτή, η
συγκεκριµένη ΄Εκθεση έχει την έννοια µιας αποτίµησης των πιο
σηµαντικών εξελίξεων στην πορεία του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και
απευθύνεται τόσο προς τις αρχές που έχουν την ευθύνη του διορισµού και
της στήριξης του (Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας – Υπουργικό Συµβούλιο Νοµοθετική εξουσία) όσο και προς τους πολίτες σε σχέση µε την
εκπλήρωση της εντολής για την προάσπιση των δικαιωµάτων τους.

1. Τα Παράπονα και η προσφυγή των πολιτών στον Επίτροπο
Τα παράπονα των πολιτών, η υποβολή δηλαδή θέµατος προς διερεύνηση
(ο όρος «παράπονο» είναι µάλλον ατυχής αλλά αυτόν επέλεξε ο κύπριος
νοµοθέτης, πιο σωστός και εννοιολογικά και αισθητικά είναι ο όρος
«αναφορά» που χρησιµοποιεί ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα),
αποτελεί τον κύριο άξονα της δράσης του θεσµού και τυπικά και
ουσιαστικά. Η υποβολή του παραπόνου, σηµατοδοτεί την έναρξη της
παρέµβασης του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, παράλληλα όµως αποτυπώνει και
τις αδυναµίες του συστήµατος µέσα από την εκφρασµένη πλέον ανησυχία
του πολίτη και το αίσθηµα αποκλεισµού που συχνά του δηµιουργείται.
Μέσα από την ποιότητα των παραπόνων διαπιστώνεται η σταδιακή
µεταβολή της συµπεριφοράς του πολίτη απέναντι στη διοίκηση όπου ο
αναµφισβήτητος σεβασµός του ατόµου-πολίτη προς τις διοικητικές αρχές
µετατρέπεται σε αξίωση, για επάρκεια, ποιότητα και ανταπόκριση, η έννοια
του πολίτη-χρήστη δίνει τη θέση της στην έννοια του πολίτη-συµµέτοχου.
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Το πιο έντονο και διακριτικό χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου ήταν η
κατακόρυφη, η αλµατώδης αύξηση των παραπόνων που απευθύνθηκαν
στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως. Το 1998 είχαν υποβληθεί 947 παράπονα. Το
2003 στο τέλος δηλαδή της πενταετίας ο αριθµός παραπόνων ανήλθε στα
1840 Η αυξηµένη ροή παραπόνων που άρχισε το 1999 συνεχίστηκε
σταθερά και τα επόµενα χρόνια, αντικατοπτρίζοντας την ευρεία αποδοχή
του θεσµού από τους πολίτες, αλλά και τον υψηλό βαθµό αναγνώρισης και
νοµιµοποίησης του έργου του.

2. Οι αρµοδιότητες του Επιτρόπου. Νέες νοµοθετικές πρόνοιες
Ο βασικός νόµος περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, ευέλικτος και
αποτελεσµατικός προνόησε να θωρακίσει τον Επίτροπο µε δυο καίριες
αρµοδιότητες που ουσιαστικά τον καθιστούν θεµατοφύλακα του κράτους
δικαίου και προασπιστή του συνόλου των δικαιωµάτων των πολιτών
ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών. Πρόκειται για την καταπολέµηση της
κακοδιοίκησης αφενός και την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων αφετέρου. Ουσιαστικά πρόκειται για µια διευρυµένη
αρµοδιότητα σε όλο το φάσµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αφού η
Χρηστή ∆ιοίκηση δεν διαχωρίζεται, και σαφέστατα, κυρίως µετά τη
θέσπιση του Κοινοτικού Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, εµπίπτει στη
σφαίρα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Η υπό ανασκόπηση περίοδος συνδέεται από δυο πελώριας σηµασίας
νοµοθετικές τροποποιήσεις σε σχέση µε τις αρµοδιότητες της Επιτρόπου
∆ιοικήσεως
που
επηρεάζουν
δραστικά,
στην
πραγµατικότητα
ανασυντάσσουν και επανακαθορίζουν τα πλαίσια λειτουργίας του θεσµού
και της περαιτέρω εξέλιξης του. Ο νόµος 1/2000 αναγνώρισε στον
Επίτροπο ∆ιοικήσεως το δικαίωµα της αυτεπάγγελτης παρέµβασης, τη
δυνατότητα του δηλαδή να παρεµβαίνει και να διερευνά θέµατα µε δική
του πρωτοβουλία και χωρίς την προϋπόθεση της υποβολής ατοµικού

10
παραπόνου. Οι µόνοι περιορισµοί που θέτει ο νόµος είναι να πρόκειται
για θέµατα τα οποία έχουν προκαλέσει το ευρύτερο γενικό ενδιαφέρον.
Η αυτεπάγγελτη ενέργεια αποτελούσε πάγιο αίτηµα του Επιτρόπου
∆ιοικήσεως και το δικαιολογηµένο του αιτήµατος αποδεικνύεται από τις
µέχρι σήµερα δέκα αυτεπάγγελτες παρεµβάσεις που έχει διενεργήσει ο
Επίτροπος αξιοποιώντας την ευχέρεια αυτή. Μέσα από την αυτεπάγγελτη
ενέργεια ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως µπορεί να αξιοποιεί αποτελεσµατικά τις
συσσωρευµένες εµπειρίες του σε συγκεκριµένα θέµατα και να επιτυγχάνει
µια σφαιρική αντιµετώπιση τους, µετατοπίζοντας το ειδικότερο βάρος σε
θέµατα αρχών και γενικότερου συµφέροντος. Η αυτεπάγγελτη παρέµβαση
δίνει τη δυνατότητα για επισήµανση συστηµικών αδυναµιών και φαινοµένων
παθογένειας, συµβάλλοντας στη δηµιουργία µιας νέας διοικητικής
κουλτούρας.
Η δεύτερη µεταρρύθµιση αφορά στην απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου της 16 Ιουλίου, 2003, να αναθέσει στην Επίτροπο
∆ιοικήσεως καθήκοντα Αρχής κατά των ∆ιακρίσεων και του Ρατσισµού και
Αρχής ΄Ισης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία σε
συµµόρφωση προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Πρόκειται για αρµοδιότητες
απόλυτα καινούργιες που αλλάζουν το τοπίο για τον Επίτροπο
∆ιοικήσεως, και αναβαθµίζουν το ρόλο του σε σύγκλιση µε τους
Ευρωπαϊκούς προσανατολισµούς.

3. Στελεχιακή κατάσταση – Αναδιάρθρωση του Γραφείου
Το 1991, όταν ο θεσµός του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως άρχισε να λειτουργεί
στην Κύπρο, είχαν διοριστεί σύµφωνα µε το νόµο για να βοηθούν τον
Επίτροπο πέντε Λειτουργοί. Το 1998 ο αριθµός των Λειτουργών είχε
φθάσει τους επτά. Η αλµατώδης αύξηση των παραπόνων, η σταθερή
αυξητική ροή που συνεχίστηκε όλα τα χρόνια και η διεύρυνση του πεδίου
δράσης, επέβαλε όχι µόνο την αύξηση του αριθµού των λειτουργών αλλά
και ουσιαστικές αλλαγές στο πρόγραµµα εργασίας. Κατά τη λήξη του 2003
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υπηρετούσαν στο γραφείο δεκαέξι Λειτουργοί, έξι από τους οποίους σε
έκτακτη βάση.
Εξάλλου σε µια προσπάθεια αποκέντρωσης και αποτελεσµατικής
αντιµετώπισης των αναφορών των πολιτών στον Επίτροπο που πλέον
αφορούσε πολύπλοκα θέµατα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος
συστάθηκαν πέντε θεµατικές ενότητες-τοµείς παραπόνων:
Τοµέας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Τοµέας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Τοµέας Παιδείας και Υπαλληλικών Σχέσεων
Τοµέας Καθεστώτος Ιδιοκτησίας
Τοµέας Κοινωνικής Προστασίας
Οι τοµείς στελεχώνονται µε επικεφαλής Λειτουργούς από την ανώτερη
ιεραρχικά κλίµακα και µε δυο έως τρεις Λειτουργούς από άλλες κλίµακες.
Το σύστηµα αποδείχθηκε ικανοποιητικό, αφού επιτρέπει την επισήµανση
προβληµάτων σε κρίσιµους τοµείς της κρατικής δραστηριότητας και τη
συναγωγή συµπερασµάτων στη βάση µιας πιο συστηµατικής και ποιοτικής
ταξινόµησης.
Περαιτέρω αλλαγές στο οργανόγραµµα του Γραφείου
προγραµµατίζονται µε την ανάληψη των νέων αρµοδιοτήτων από το Μάϊο
του 2004.

4. Κτιριακές εγκαταστάσεις
Επιδιώκοντας αφενός την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών του αλλά και
κυρίως ένα στεγαστικό χώρο που να ανταποκρίνεται στην αυτονοµία του
θεσµού, το Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως το καλοκαίρι του 2001
εγκατέλειψε την πολυκατοικία της οδού Θεµιστοκλή ∆έρβη και
εγκαταστάθηκε σε ένα παλιό διατηρητέο κτίριο κλασσικής αρχιτεκτονικής,
στην οδό Γλάδστωνος αρ. 6 στη Λευκωσία. Από τα πλεονεκτήµατα του
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κτιρίου πέρα από την αισθητική, είναι η αίθουσα βιβλιοθήκης-εκδηλώσεων
στην είσοδο του κτιρίου που αξιοποιήθηκε ήδη µε τη διοργάνωση
εσωτερικών σεµιναρίων και ενηµερωτικών ηµερίδων. Ενδεικτικά
αναφέρεται η τελετή έναρξης λειτουργίας του Γραφείου µε εισήγηση του
καθηγητή του Συνταγµατικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Γιώργου
Παπαδηµητρίου µε θέµα τις Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές, Ηµερίδα για
Οικονοµικούς Μετανάστες – Πολιτικούς Πρόσφυγες και τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα σε συνεργασία µε την Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και τον Εθνικό Οργανισµό Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και δυο άλλες
Ηµερίδες σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και τη
∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας µε θέµα την
Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών µέσα από τις εµπειρίες του Επιτρόπου
∆ιοικήσεως. Στην ίδια αίθουσα πραγµατοποιούνται πλέον σε τακτική βάση
ενηµερωτικές συναντήσεις της Επιτρόπου µε τους εκπροσώπους των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.

5. ∆ιεθνείς σχέσεις
Ο διεθνής προσανατολισµός του Γραφείου και η δυναµική εµπλοκή του στα
διεθνή δρώµενα, αποτελεί πλέον µια από τις πρώτες προτεραιότητες του
Γραφείου και η πενταετία έχει να επιδείξει σηµαντικές δραστηριότητες
στον τοµέα αυτό. ∆υο µεγάλα διεθνή Συνέδρια που πραγµατοποιήθηκαν
στην Κύπρο και ευρύτατη συµµετοχή της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και
Λειτουργών του Γραφείου σε διεθνείς συναντήσεις και επιστηµονικές
εκδηλώσεις.
Σταθερή είναι η θέση ότι η ανταλλαγή, αξιοποίηση και διάδοση εµπειριών
σε διεθνές πεδίο, συµβάλλει καθοριστικά στην ωριµότητα του θεσµού, την
εµβάθυνση των γνώσεων και την ποιότητα των ενεργειών του.
Η διεθνής εξάλλου προβολή του θεσµού, που υπήρξε όλο αυτό το διάστηµα
έντονη, ενισχύει την υπόσταση του και τον καθιστά πιο υπεύθυνο στη
διεκπεραίωση της αποστολής του τόσο απέναντι στο κράτος που
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εκπροσωπεί και στους πολίτες, όσο και απέναντι στα διεθνή σώµατα στα
οποία ενεργά πλέον συµµετέχει.
Τα δυο µεγάλα διεθνή Συνέδρια που οργανώθηκαν στην Κύπρο το
Σεπτέµβριο του 2001 και τον Οκτώβριο του 2003 σφραγίστηκαν µε την
παρουσία των Ευρωπαίων ΄Οµπουτσµαν, του κ. Jacob Soderman στο
πρώτο και του κ. Νικηφόρου ∆ιαµαντούρου στο δεύτερο. Και στις δυο
περιπτώσεις υπήρξε µεγάλη συµµετοχή διαπρεπών ΄Οµπουτσµαν του
Εξωτερικού αλλά και νεοσύστατων Γραφείων ΄Οµπουτσµαν και οι διµερείς
σχέσεις ενισχύθηκαν στον υπέρτατο βαθµό.
Η διεθνής παρουσία του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αποτελεί εξίσου
σηµαντική µέριµνα όσο και η δράση του στο εσωτερικό εθνικό πεδίο.
Η ουσιαστική αξιολόγηση του έργου της πενταετίας ανήκει ασφαλώς στον
πολίτη που αποτελεί πάντα την µονάδα γύρω από την οποία
περιστρέφονται η δράση και οι στόχοι της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως.
Η αναφορά στο σηµερινό σηµείωµα µε την έννοια του «λόγο διδόναι»
αποβλέπει µόνο να αποτιµήσει ότι στο ικανό αυτό χρονικό διάστηµα ο
Επίτροπος ∆ιοικήσεως ανταποκρίθηκε σωστά στο δυναµικό χαρακτήρα
του θεσµού, εξυπηρέτησε τις ανανεωτικές του τάσεις, ανέβασε ψηλότερα
τον πήχυ για καινούργιους πιο απαιτητικούς στόχους.
Νοµίζω πως αυτό έχει συµβεί. Η πενταετία διέγραψε ένα ολοκληρωµένο
κύκλο και έφερε το θεσµό µπροστά σε µια νέα αφετηρία. Με ένα
καινούργιο πρόσωπο, µε νέες προκλήσεις στην ανεξάντλητη αναζήτηση
δηµοκρατικών προτύπων συµπεριφοράς µε ένα πιο ενηµερωµένο, πιο
ενεργό και άρα πιο διεκδικητικό πολίτη.
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Οι Λειτουργοί του Γραφείου και εγώ έχουµε πλήρη επίγνωση αυτής της
πραγµατικότητας και των ευθυνών που επωµιζόµαστε και είµαστε έτοιµοι
να εντατικοποιήσουµε την προσπάθεια µας.

Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως
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II. TO ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1. Στελέχωση του Γραφείου
Το δυναµικό του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αυξήθηκε και αυτό το
χρόνο προκειµένου να ανταποκριθεί στο σταθερά διογκούµενο όγκο
δουλειάς. Ο αριθµός των Λειτουργών του Γραφείου έφτασε τους δεκαέξι,
οι τρεις σε έκτακτη βάση ενώ πληρώθηκε και µια θέση Λειτουργού Α΄ µε
την προαγωγή του κ. Γιώργου Κρασσά. Η εικόνα διαµορφώνεται ως εξής:
Αφροδίτη Κουφτερού, Ανώτερη Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Ελίζα Σαββίδου, Ανώτερη Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Άριστος Τσιάρτας, Ανώτερος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Ελένη Χ΄΄Ττοφή,

Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Α΄

Μαρία Χριστοφόρου, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Α΄
Γιώργος Κρασσάς, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Α΄
Χρύσανθος Χρυσάνθου, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Κώστας Ιωάννου, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Γεωργία Σταυρινίδου, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Ελένη Συµεωνίδου, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Γιώργος Κακότας, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Τάσος Κωστέας, ΄Εκτακτος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Νάσια ∆ιονυσίου, ΄Εκτακτος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Χαράλαµπος
∆ιοικήσεως

Καραπατάκης,

΄Εκτακ.

Λειτουργός

Γραφείου

Επιτρόπου

Ορθοδοξία Καρένου, ΄Εκτακτος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Μερόπη Χριστοφή, ΄Εκτακτος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Μιχάλης Παπάς, ΄Εκτακτος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Στο Γραµµατειακό Προσωπικό του Γραφείου δεν σηµειώθηκε καµία αλλαγή
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Η οργανωτική δοµή του Γραφείου παραµένει στην ίδια βάση µε την
αντικατάσταση δηλαδή των παραπόνων σε θεµατικούς τοµείς όπως και τον
προηγούµενο χρόνο ως εξής:
Τοµέας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Τοµέας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Τοµέας Παιδείας και Υπαλληλικών Σχέσεων
Τοµέας Ιδιωτικού Καθεστώτος
Τοµέας Κοινωνικής Προστασίας
Κάποιες αποφάσεις για µικρές διαφοροποιήσεις επιφυλάχθηκαν µετά την
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για ανάθεση στην Επίτροπο
∆ιοικήσεως νέων σηµαντικών αρµοδιοτήτων, της Αρχής κατά του
Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων και Αρχής ΄Ισης Μεταχείρισης στην
Απασχόληση και την Εργασία από τον Μάϊο του 2004.
Πρόκειται για µια ουσιαστική αναθεώρηση του έργου και της αποστολής
του Γραφείου που αναπόφευκτα συνδέεται µε µια εξυπαρχής αναδόµηση
της οργανωτικής στελέχωσης του και επαναπροσδιορισµό στόχων και
προτεραιοτήτων.

2. Σχέσεις µε Νοµοθετική και Εκτελεστική Εξουσία
Στις σχέσεις του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως µε τις δυο πολιτειακές εξουσίες
που τον αφορούν, το Υπουργικό Συµβούλιο
και τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, δεσπόζει αυτό το χρόνο, η απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου και η δηµόσια δήλωση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, για
συµµόρφωση και υλοποίηση των εισηγήσεων του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
από τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Πρόκειται για µια απόφαση µε ηθικές και
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πρακτικές συνέπειες που δεν περιορίζονται στην αποτελεσµατικότητα
µόνο του θεσµού αλλά διατρέχουν όλο το φάσµα της λειτουργίας του
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως. Για πρώτη φορά, το Υπουργικό Συµβούλιο
αναδεικνύεται η πρώτη δύναµη στήριξης του θεσµού, µε συγκεκριµένα
έµπρακτα αποτελέσµατα αυτής της νέας προσέγγισης.
Η εξαγγελία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, ανέδειξε το ηθικό κύρος του
θεσµού και είχε άµεσες επιπτώσεις στις σχέσεις του µε τις δηµόσιες
υπηρεσίες, όχι µόνο στα πλαίσια της συµµόρφωσης στις εισηγήσεις του,
που είναι πλέον υποχρεωµένες να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα
χρονικά περιθώρια αφού το Υπουργικό Συµβούλιο αφιερώνει
καθορισµένες συνεδρίες του, για εξέταση των Εκθέσεων του Επιτρόπου
∆ιοικήσεως και τον βαθµό υλοποίησης τους αλλά και στην ποιότητα της
συνεργασίας του µε αυτές που πλέον γίνεται οµαλότερα χωρίς
αδικαιολόγητες ή σκόπιµες χρονοτριβές. Η προεδρική δήλωση, διέλυσε
εξάλλου την αδικαιολόγητη καχυποψία για την αποτελεσµατικότητα του
θεσµού, στο βαθµό έστω που υπήρχε, ως ηθικού και κυρίως
συµβουλευτικού χαρακτήρα.
Η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, µε τον τρόπο που εκδηλώθηκε,
δηµιουργεί νέες πραγµατικότητες και νέες προκλήσεις, που επενεργούν
ως κινητήρια δύναµη για τον Επίτροπο ∆ιοικήσεως και σηµατοδοτούν µια
νέα εποχή στις σχέσεις του µε την εκτελεστική εξουσία. Η προθυµία
συνεργασίας και η διάθεση αποδοχής του θεσµού στην πράξη, δηµιουργεί
και προάγει τις προϋποθέσεις νέων πιο σύγχρονων µεθόδων και µορφής
ελέγχου, όπως της διαµεσολάβησης και της παρέµβασης, µε απευθείας
συνεννόηση µε τις εµπλεκόµενες αρχές και χωρίς την ανάγκη υποβολής
έκθεσης.
Οι σχέσεις µε τη Βουλή, διατηρήθηκαν στο γνώριµο καλό επίπεδο
συνεργασίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στην παρουσία του Επιτρόπου
∆ιοικήσεως, σε όλες σχεδόν τις συνεδρίες της Επιτροπής Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων της Βουλής.
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3. Εξωτερικές σχέσεις
Η ∆ιεθνής ∆ραστηριότητα και Συµµετοχή του Γραφείου σε ∆ιεθνείς
Συναντήσεις, Εκδηλώσεις, Συζητήσεις και Επιµορφωτικά Σεµινάρια, στο
αντικείµενο των αρµοδιοτήτων του υπήρξε και το χρόνο αυτό έντονη και
σηµαντική. Παράλληλα για δεύτερη φορά σε διάστηµα δυο χρόνων ο
Επίτροπος ∆ιοικήσεως φιλοξένησε στην Κύπρο, στις 9 και 10 Οκτωβρίου
2003, τις εργασίες ενός µεγάλου ∆ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα «Ο

Μεταβαλλόµενος Χαρακτήρας του Θεσµού του Ombudsman στην Ευρώπη»

στα πλαίσια του οποίου έλαβε χώρα και η Ετήσια Συνέλευση του ∆ιεθνούς
Ινστιτούτου των Ombudsmen - Περιοχή της Ευρώπης.
Εκτενέστερα:
Στις 13 Απριλίου, 2003, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως και ο Ανώτερος
Λειτουργός του Γραφείου Άριστος Τσιάρτας πήραν µέρος σε εκδήλωση στο
Πανεπιστήµιο του Αιγαίου στη Μυτιλήνη µε θέµα τις εµπειρίες του
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως στην Προστασία του Περιβάλλοντος.
Στις 14-15 Απριλίου, 2003 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως και ο Ανώτερος
Λειτουργός του Γραφείου Άριστος Τσιάρτας παρευρέθηκαν σε συνέδριο
που οργάνωσε στην Αθήνα το επιστηµονικό περιοδικό «Νόµος και Φύση»

µε θέµα «Οικονοµικά Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

Από τις 12-23 Μαϊου, 2003 η Ανώτερη Λειτουργός του Γραφείου Ελίζα
Σαββίδου παρακολούθησε στο Λονδίνο το εκπαιδευτικό σεµινάριο µε
τίτλο «The Role of the Ombudsman in Improving Public Services”.
Ο Λειτουργός του Γραφείου Γιώργος Κρασσάς εκπροσώπησε το Γραφείο
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως σε Συνέδριο µε θέµα «Τhe Ombudsman and the
EU Law” που οργανώθηκε στη Βαρσοβία από τις 28 – 31 Μαϊου, 2003.
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Στις 16 Ιουνίου 2003 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπό την ιδιότητα της ως
εκπρόσωπος της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο κατά του
Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας (European Monitoring Centre) συµµετείχε
σε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Παρατηρητηρίου στη Βιέννη.
Στις 18 Ιουνίου, 2003 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως και ο Λειτουργός του
Γραφείου Γιώργος Κρασσάς πήραν µέρος στο διεθνές συνέδριο «Ελεύθερη

∆ιακίνηση Εργαζοµένων και Συντονισµός των Συστηµάτων Κοινωνικής
Ασφάλισης» που οργάνωσε στην Αθήνα το Γραφείο του Συνήγορου του
Πολίτη.

Η Ανώτερη Λειτουργός του Γραφείου Αφροδίτη Κουφτερού συµµετείχε
στο συνέδριο «The Ombudsman in Old and New Democracies” που
πραγµατοποιήθηκε στο Ιnnsbruck της Αυστρίας στις 24-27 Ιουνίου,
2003.
Στις 21- 23 Ιουλίου, 2003 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως πήρε µέρος στο
συνέδριο «Fighting Discrimination: from Theory to Practice” που
οργάνωσε στο Μιλάνο η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη κατά των ∆ιακρίσεων.
Η Ανώτερη Λειτουργός Ελίζα Σαββίδου συµµετείχε στη Συνάντηση
Εµπειρογνωµόνων για την Καταπολέµηση των ∆ιακρίσεων και την
Εφαρµογή της Ισότητας που διοργανώθηκε στη Στοκχόλµη 14-15
Οκτωβρίου, 2003.
Στις 29-30 Οκτωβρίου, 2003 ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου
Άριστος Τσιάρτας συµµετείχε σε συνέδριο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κατά του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας
που έγινε στη Βιέννη.
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Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως και ο Ανώτερος Λειτουργός Άριστος Τσιάρτας
πήραν µέρος στην 8η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας των Ευρωπαίων
Ombudsmen που οργανώθηκε στο ΄Οσλο από τις 3-5 Νοεµβρίου, 2003.
Στις 10-11 Νοεµβρίου, 2003 ο Λειτουργός του Γραφείου Γιώργος Κακότας
συµµετείχε σε σύσκεψη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κατά του
Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας.
Στις 13-14 Νοεµβρίου, 2003 ο Λειτουργός του Γραφείου Γιώργος
Κακότας συµµετείχε σε Σεµινάριο των Εθνικών Οργανισµών για την
Καταπολέµηση του Ρατσισµού και των Φυλετικών ∆ιακρίσεων, στο
Στρασβούργο.
Στις 30 Νοεµβρίου µέχρι 1 ∆εκεµβρίου, 2003 ο Λειτουργός του Γραφείου
Γιώργος Κρασσάς συµµετείχε σε συνάντηση των Λειτουργών Συνδέσµων
των Γραφείων Οmbudsmen των µελών κρατών και των υπό ένταξη
χωρών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που διοργάνωσε ο Ευρωπαίος
∆ιαµεσολαβητής στο Στρασβούργο, από τις 30 Νοεµβρίου, µέχρι τις 2
∆εκεµβρίου, 2003. Το αντικείµενο της συνάντησης ήταν «Εuropean
Information, Advice and Justice for All” και σε αυτή συζητήθηκαν
θέµατα όπως η ανεύρεση πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, η
λειτουργία του δικτύου των Λειτουργών – Συνδέσµων, η πολυγλωσσία στην
Eυρωπαϊκή ΄Ενωση, και η περίληψη των περιθωριακών οµάδων στην
κοινωνία.

4. Το ∆ιεθνές Συνέδριο «Ο Μεταβαλλόµενος Χαρακτήρας του
Θεσµού του Ombudsman στην Ευρώπη
Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε σε συνέχεια της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης Ο
Θεσµός του Ombudsman, «Προκλήσεις και Προοπτικές στον 20ό αιώνα»
που είχε οργανώσει το Γραφείο το Σεπτέµβριο του 2001 στα πλαίσια των
εκδηλώσεων της συµπλήρωσης δέκα χρόνων από την ίδρυση του. Στο
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συνέδριο πήραν µέρος 45 Ombudsmen ή εκπρόσωποι τους από εικοσιδύο
χώρες καθώς και ο Ευρωπαίος Ombudsman κ. Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος
και αξιωµατούχοι του Γραφείου του.
Στα πλαίσια του συνεδρίου συζητήθηκαν τρία επί µέρους θέµατα:

«Ο Μεταβαλλόµενος Χαρακτήρας του Θεσµού του Ombudsman και η
Προστασία των Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων» µε εισηγητή τον Ολλανδό
Ombudsman ∆ρα Roel Fernhout.

“Στήριξη και Ενίσχυση του Θεσµού του Ombudsman, µια Πρακτική
Προσέγγιση» µε εισηγητή τον Οµοσπονδιακό Ombudsman του Βελγίου
∆ρα Herman Wuyts, και

«Ο Ρόλος του Ombudsman στην Απόφαση του Κοινοτικού Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων» µε εισηγητή τον Ευρωπαίο Ombudsman κ.
Νικηφόρο ∆ιαµαντούρο.

Τη συζήτηση συντόνισαν ο καθηγητής του Συνταγµατικού ∆ικαίου στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών, κ. Γιώργος Παπαδηµητρίου, ο ΄Ελληνας
Συνήγορος του Πολίτη κ. Γιώργος Kαµίνης και η Σουηδή Ombudsman κα
Kerstin Andre.
Στην εισαγωγική οµιλία της στην τελετή έναρξης του συνεδρίου η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως ανέφερε τα εξής για το αντικείµενο του Συνεδρίου.

«Ο µεταβαλλόµενος χαρακτήρας του θεσµού του Οmbudsman σηµαίνει
ακριβώς αυτό.
Την ετοιµότητά του να δεχθεί νέα µηνύµατα, να
αντιµετωπίσει τις νέες ανάγκες της κοινωνίας και του πολίτη, να
υιοθετήσει νέα δικαιώµατα και να ανταποκριθεί σε νέες αξιώσεις. Την
ευελιξία και την ικανότητά του να προσαρµόζεται στην πραγµατικότητα
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που προκύπτει µέσα από διαφορετικές προδιαγραφές στη σχέση διοίκησηπολίτης, αποτελώντας σε κάθε περίπτωση ενθάρρυνση του ενεργού ρόλου
του πολίτη και της σηµαντικότητάς του στην εκπλήρωση της δηµοκρατίας.
Το δυναµισµό εν τέλει του θεσµού, που δεν υπάγεται σε παγιωµένες
καταστάσεις, αλλά επιλέγει σταθερά να υπερβαίνει και να µεταβάλλει τα
πρότυπα, στη βάση κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών δεδοµένων.»
Τις εργασίες του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ.
Τάσσος Παπαδόπουλος η οµιλία του οποίου δηµοσιεύεται πιο κάτω:

Χαιρετισµός του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
κ. Τάσσου Παπαδόπουλου
κατά την έναρξη του ∆ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα
“The Changing Nature of Ombudsman Institution in Europe”
9 Oκτωβρίου, 2003
Αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκοµαι και κηρύττω σήµερα την
έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Τµήµατος
του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου των ΄Οµπουτσµαν και του ∆ιεθνούς Συνεδρίου
µε τίτλο «Ο µεταβαλλόµενος χαρακτήρας του θεσµού του ΄Οµπουτσµαν
στην Ευρώπη».
Η πρωτοβουλία της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
να διοργανώσει το διεθνές αυτό συνέδριο είναι αξιέπαινη και πολυσήµαντη.
Ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως αποτελεί στην Κύπρο την κύρια µορφή
εξωδικαστικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης. Συνιστά, ταυτόχρονα,
ένα σηµαντικό θεσµό διαφύλαξης των αρχών της νοµιµότητας και του
κράτους δικαίου αλλά και προστασίας και προαγωγής των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων των πολιτών.
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Ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως, στη δεκάχρονη δηµιουργική πορεία και
διαδροµή του, έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ένας
θεσµός αξιόπιστου ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης αλλά και φορέας
εποικοδοµητικών µέτρων για βελτίωση της δράσης και της απόδοσης της
δηµόσιας διοίκησης.
Αισθάνοµαι ικανοποίηση διότι ως µέλος, τότε, της Βουλής των
Αντιπροσώπων, µε άλλους συναδέλφους βουλευτές, είχα συµβάλει στη
θέσπιση του θεσµού και στη διατύπωση και έγκριση από τη Βουλή της
σχετικής νοµοθεσίας.
Εντεταλµένος από τον ιδρυτικό του νόµο να προασπίζεται τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, να καταπολεµά την κακοδιοίκηση και να διασφαλίζει την
τήρηση της νοµιµότητας, αποτελεί σηµαντικό θεσµό του πολιτειακού µας
συστήµατος που συµβάλλει στην ποιοτική αναδιάταξη των σχέσεων
κράτους – πολίτη, στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, στον
εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και, κατ’ επέκταση, στην
αναβάθµιση της ποιότητας της δηµοκρατίας µας.
Χαρακτηριστικό της εµπιστοσύνης που αποδίδει στο θεσµό του Επιτρόπου
∆ιοικήσεως η πολιτεία και η κοινωνία ευρύτερα, αποτελεί το γεγονός ότι
µε διαδοχικές τροποποιήσεις του ιδρυτικού περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
Νόµου, έχουν επεκταθεί οι ελεγκτικές αρµοδιότητες του κατά τρόπο που
όλες οι κρατικές υπηρεσίες, ο ηµικρατικός τοµέας και όλοι οι ∆ήµοι και
Κοινότητες υπάγονται πλέον στον έλεγχό του. Σηµαντική, επίσης, είναι η
θεσµική δυνατότητα που έχει παρασχεθεί στον Επίτροπο για να διενεργεί
αυτεπάγγελτες έρευνες για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος.
Μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήρε το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την
ένταξη της θητείας της νέας Κυβέρνησης τον περασµένο Μάρτιο,
αφορούσε την ενίσχυση του ρόλου και της αποτελεσµατικότητας του
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Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και έφερε την αναµενόµενη αλλαγή σε αυτό τον
τοµέα.
-

Η απόφαση της Κυβέρνησης, πρώτο, δίνει εντολή και επιβάλλει σε
όλες τις υπηρεσίες και λειτουργούς όλων των Υπουργείων πλήρη
συµµόρφωση προς τα πορίσµατα του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και την
υλοποίηση των εισηγήσεών του σε κάθε υπόθεση που εξετάζει.

-

∆εύτερο, κάθε Υπουργός υποβάλλει ανά τρίµηνο στην ολοµέλεια του
Υπουργικού Συµβουλίου πλήρη έκθεση για κάθε πόρισµα του
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως που αφορά υπηρεσία κάτω από το
Υπουργείο, σχετικά µε τις ενέργειες που έχει λάβει για εφαρµογή
του πορίσµατος µαζί µε σαφές χρονοδιάγραµµα για την υλοποίησή
του.

-

Τρίτο, η ΄Εκθεση πρέπει να αναφέρει τις ενέργειες που
αναλήφθηκαν για εφαρµογή του πορίσµατος και όχι λόγους,
δικαιολογίες ή δυσκολίες στην εφαρµογή του πορίσµατος.

Μόνη Εξαίρεση είναι αν, στο µεταξύ, η σχετική υπόθεση βρίσκεται
ενώπιον ∆ικαστηρίου ως αντικείµενο ένδικης διαδικασίας.
Η προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η χρηστή
διοίκηση καθώς και η καταστολή όλων των µορφών κακοδιοίκησης
βρίσκονται στην προµετωπίδα των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης.
΄Αλλωστε, η ουσία του κυπριακού προβλήµατος είναι η εφαρµογή των
ανθρώπινων δικαιωµάτων και των βασικών ελευθεριών για όλους τους
πολίτες του Κράτους, µε ισότητα και χωρίς διακρίσεις.
Η Κύπρος, όντας και η ίδια θύµα µαζικών παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, ως αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης για 30 σχεδόν χρόνια
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παράνοµης εισβολής και κατοχής µεγάλου µέρους της επικράτειας
δικαιωµάτων των πολιτών της.
Στηρίζουµε ενεργά και εποικοδοµητικά τις προσπάθειες των Ηνωµένων
Εθνών για εξεύρεση µιας βιώσιµης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού
προβλήµατος που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα όλων των νοµίµων
κατοίκων της, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρµενίων
και Λατίνων και θα συνάδει, ασφαλώς, µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο.
Η ελληνοκυπριακή πλευρά µε συνέπεια, σύνεση και αποφασιστικότητα θα
συνεχίσει τις προσπάθειές της για επανένωση του λαού και της χώρας
µας, κατάργηση των διαχωριστικών γραµµών, αποχώρηση των τουρκικών
στρατευµάτων και των εποίκων, διασφάλιση των θεµελιωδών ελευθεριών
και ανθρωπίνων δικαιωµάτων και κατοχύρωση των βασικών
προϋποθέσεων για οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του κράτους.
Οι εισηγήσεις µας για βελτιώσεις στο Σχέδιο λύσης δεν αποβλέπουν να
ανατρέψουν το πλαίσιο, τη φιλοσοφία και τις παραµέτρους του Σχεδίου,
ούτε να στερήσουν δικαιώµατα και προνόµια που το Σχέδιο προσφέρει
στους Τουρκοκύπριους συµπατριώτες µας. Ελπίζουµε και προσδοκούµε,
µέσω διαπραγµατεύσεων, που τις επιζητούµε και τις επιδιώκουµε, χωρίς
όρους και προϋποθέσεις, να πετύχουµε βελτιώσεις που θα καταστήσουν
τη λύση του κυπριακού πιο λειτουργική και, άρα, βιώσιµη. Μια λύση που
να µπορεί να αντέξει στο χρόνο, στα πλαίσια της µεγάλης ευρωπαϊκής
οικογένειας.
∆ράττοµαι της ευκαιρίας να απευθύνω θερµό καλωσόρισµα σε όλους τους
εκλεκτούς συνέδρους που, αναµφίβολα, µε το κύρος τους, την
επιστηµονική τους εµβρίθεια και τις συσσωρευµένες του εµπειρίες,
συµβάλλουν στην ενίσχυση της αµοιβαίας συνεργασίας µεταξύ των
ευρωπαϊκών
κρατών
και
των
οργάνων
και
θεσµών
της
Ευρωπαϊκής΄Ενωσης στα θέµατα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Συµβάλλουν, επιπλέον, στην ενίσχυση των θεσµών και µηχανισµών
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προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και
στο ευρύτερο κοινοτικό.
Με τη διαβεβαίωση ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα
συνεχίσουµε να στηρίζουµε ενεργά τέτοιες πρωτοβουλίες και
προσπάθειες, αλλά και µε την πεποίθηση ότι τα συµπεράσµατα και τα
αποτελέσµατα και των δύο εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται θα είναι
αποτελεσµατικά και καρποφόρα, κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της
Συνέλευσης και του Συνεδρίου και εύχοµαι κάθε επιτυχία στις εργασίες
τους.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2003

Αριθµητική και στατιστική ανάλυση
1. Ανάλυση παραπόνων που υποβλήθηκαν το 2003
Κατά τη διάρκεια του 2003 υποβλήθηκαν στο Γραφείο Επιτρόπου
∆ιοικήσεως 1.840 παράπονα.
Ο αριθµός αυτός καταδεικνύει µια
σηµαντική αύξηση των υποβληθέντων παραπόνων της τάξης του 19,24%
σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος (2001: 1.543 παράπονα) και είναι ο
υψηλότερος αριθµός παραπόνων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο σε ένα
ηµερολογιακό έτος, από την ηµέρα έναρξης της λειτουργίας του.
Ο µηνιαίος µέσος όρος των υποβληθέντων παραπόνων αυξήθηκε από 129
σε 153 παράπονα, ενώ η κατά µήνα κατανοµή των 1.840 αυτών
παραπόνων, µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής τoυς, φαίνεται στο πιο
κάτω ραβδόγραµµα:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΤΟ 2003
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Από το σύνολο των 1.840 παραπόνων που υποβλήθηκαν το 2003, τα
1.588 (ή ποσοστό 86,3%,) κρίθηκε ότι εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του
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Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και αποφασίστηκε να ερευνηθούν, τα 232 (ή
ποσοστό 12,6%,) κρίθηκε ότι δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και δε διερευνήθηκαν, ενώ άλλα 20 παράπονα (ή
ποσοστό 1,1%) µε βάση τη διακριτική εξουσία που παρέχουν στον
Επίτροπο ∆ιοικήσεως οι περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµοι,
αποφασίστηκε να µην ερευνηθούν.
Από την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, το
Μάρτιο του 1991, έως την 31η ∆εκεµβρίου, 2003, υποβλήθηκαν στο
Γραφείο συνολικά 13.182 παράπονα. Συγκριτική εικόνα των παραπόνων
που υποβλήθηκαν κατ΄ έτος στο Γραφείο, φαίνεται στο ραβδόγραµµα που
ακολουθεί (ο αριθµός που αφορά το έτος 1991, αναφέρεται στους 9
περίπου µήνες λειτουργίας του Γραφείου κατά τη διάρκεια του έτους
εκείνου):
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1991-2003
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2. Αναφορά στην εργασία που διεκπεραιώθηκε το 2003
Πέρα από τα 1.840 παράπονα που υποβλήθηκαν το 2003, εκκρεµούσαν
από τα προηγούµενα χρόνια άλλα 800 παράπονα, ενώ στις περιπτώσεις
άλλων 9 παραπόνων που είχαν διεκπεραιωθεί το 2000, 2001 και 2002, οι
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παραπονούµενοι επανήλθαν. Έτσι, ο συνολικός αριθµός των παραπόνων
προς διεκπεραίωση κατά το 2003 ανήλθε σε 2.649.
Από τα 2.649 αυτά παράπονα, διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια του
2002 τα 1.562. Ο αριθµός αυτός συνιστά ρεκόρ διεκπεραιωθέντων
παραπόνων κατ΄ έτος, από την ηµέρα έναρξης της λειτουργίας του
Γραφείου και είναι αυξηµένος κατά 113 παράπονα σε σύγκριση µε το
αµέσως προηγούµενο έτος (2002: 1.449 διεκπεραιωθέντα παράπονα).
Τα υπόλοιπα 1.087 παράπονα µεταφέρθηκαν προς διεκπεραίωση στο
επόµενο έτος.
Ο µηνιαίος µέσος όρος των διεκπεραιωθέντων παραπόνων ανήλθε σε 130,
ήταν δηλαδή αυξηµένος κατά 9 παράπονα το µήνα σε σύγκριση µε το
αµέσως προηγούµενο έτος. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των Λειτουργών
του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του υπό
επισκόπηση έτους, από 13 σε 16 (ορισµένοι σε έκτακτη βάση). Αυτό
συνέτεινε στην αύξηση και του ρυθµού διεκπεραίωσης των παραπόνων του
Γραφείου.
Συγκριτική εικόνα των διεκπεραιωθέντων κατ΄ έτος παραπόνων κατά την
περίοδο 1992-2003 φαίνεται στο ραβδόγραµµα που ακολουθεί.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1992-2003
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Από τα 1.562 παράπονα που διεκπεραιώθηκαν κατά το έτος 2003 -
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• 270 παράπονα αποφασίστηκε να µην ερευνηθούν για λόγους που
εξηγούνται στη συνέχεια,
• σε 896 περιπτώσεις παραπόνων η έρευνα διακόπηκε για λόγους που,
επίσης, εξηγούνται στη συνέχεια,
• σε 91 περιπτώσεις παραπόνων η έρευνα διακόπηκε µετά από
παρέµβαση,
• σε µία περίπτωση, η έρευνα του παραπόνου κατέληξε σε αναφορά στο
Γενικό Εισαγγελέα για εξέταση του ενδεχοµένου λήψης µέτρων σε
σχέση µε διάπραξη ποινικού αδικήµατος,
• σε 304 περιπτώσεις παραπόνων συντάχθηκε και υποβλήθηκε Έκθεση.
Αναλυτική κατάσταση των παραπόνων που διεκπεραιώθηκαν κατά τα
τελευταία τρία χρόνια φαίνεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
2 0 0 1
2 0 0 2

2 0 0 3

ΜΗ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ
Λόγω αναρµοδιότητας
Με βάση τη διακριτική ευχέρεια

258

241

250

28

30

20

Σύνολο µη ερευνηθέντων
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271

270

∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Λόγω ικανοποίησης του
παραπονούµενου
Λόγω αβασιµότητας του παραπόνου

122

93

120

356

405

432

Λόγω διαπιστωθείσας ή
επιγενόµενης αναρµοδιότητας
∆ιευθέτηση µετά από παρέµβαση

155

195
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115
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Για άλλους λόγους

124

Σύνολο

146
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Αβάσιµα παράπονα
Βάσιµα παράπονα
Σύνολο

5

2

183

2

222

302

188

224

304

0

0

1

Αναφορά στο Γενικό Εισαγγελέα για
ποινικά µέτρα ή στην αρµόδια αρχή
για πειθαρχικά µέτρα
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ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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3.

Ανάλυση διερευνηθέντων παραπόνων

Από το σύνολο των 1.292 παραπόνων, των οποίων η διερεύνηση
διακόπηκε ή ολοκληρώθηκε µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, 2003, τα 434
κρίθηκαν ως αβάσιµα, τα 302 ως βάσιµα, για 120 παράπονα διακόπηκε η
διερεύνηση λόγω ικανοποίησης του παραπονούµενου, για 166 διακόπηκε η
έρευνα λόγω διαπιστωθείσας ή επιγενόµενης αναρµοδιότητας και για 178
διακόπηκε η διερεύνηση για άλλους λόγους. Σε 91 παράπονα η διερεύνηση
τερµατίστηκε, αφού επήλθε διευθέτηση της ουσίας του παραπόνου µετά
από την παρέµβαση του Γραφείου. Σε µία περίπτωση η έρευνα του
παραπόνου κατέληξε σε αναφορά στο Γενικό Εισαγγελέα για εξέταση του
ενδεχοµένου λήψης µέτρων σε σχέση µε διάπραξη ποινικού αδικήµατος.
Συγκριτική εικόνα, µε τα αντίστοιχα ποσοστά κατά κατηγορία, φαίνεται
στην κυκλική γραφική παράσταση που ακολουθεί:

Βάσιµα 23%
Αβάσιµα 34%

Παρέµβαση 7%

∆ιακοπή έρευνας για άλλους
λόγους 14%

∆ιακοπή έρευνας λόγω
ικανοποίησης παραπονουµένου
9%

∆ιακοπή έρευνας λόγω
διαπιστωθείσας ή επιγενοµένης
αναρµοδιότητας 13%

Από τα 434 παράπονα που κρίθηκαν αβάσιµα, για τα δύο συντάχθηκε
τελική Έκθεση, ενώ σε άλλες 432 περιπτώσεις η διερεύνηση των
παραπόνων διακόπηκε και οι λόγοι για τη διακοπή αυτή επεξηγήθηκαν
στους παραπονούµενους.
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Αναλυτική κατάσταση των ερευνηθέντων παραπόνων παρατίθεται στον
Πίνακα 2 που ακολουθεί:

Πίνακας 2
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Αβάσιµα παράπονα
Βάσιµα παράπονα
∆ιακοπή έρευνας λόγω ικανοποίησης του παραπονούµενου
∆ιακοπή έρευνας λόγω διαπιστωθείσας ή επιγενόµενης αναρµοδιότητας
∆ιακοπή έρευνας για άλλους λόγους
∆ιευθέτηση παραπόνων µετά από παρέµβαση
Αναφορά στο Γενικό Εισαγγελέα για ποινικά µέτρα
Σύνολο

4.

434
302
120
166
178
91
1
1292

Τελικές Εκθέσεις

Κατά το 2003 υποβλήθηκαν, συνολικά, 304 Εκθέσεις.
Από τα 304 αυτά παράπονα, τα 302 ήταν βάσιµα, ενώ δύο ήταν αβάσιµα,
(σηµειώνεται, εν προκειµένω, ότι το Γραφείο, κατά κανόνα, δεν ετοιµάζει
τελικές Εκθέσεις για τα παράπονα που κρίνονται αβάσιµα ως προς την
ουσία τους). Στις Εκθέσεις που υποβλήθηκαν για τα 302 βάσιµα
παράπονα, σε 89 περιπτώσεις έγιναν συστάσεις/εισηγήσεις προς την
εµπλεκόµενη υπηρεσία, σε 211 περιπτώσεις οι Εκθέσεις περιείχαν και
κριτική (πέρα από τις συστάσεις/εισηγήσεις) ενώ σε µία περίπτωση έγιναν
µόνο συστάσεις. Σε µία περίπτωση η Έκθεση δεν περιείχε ούτε κριτική
ούτε συστάσεις/εισηγήσεις, παρά µόνο γενικές παρατηρήσεις επί του
διερευνηθέντος θέµατος.
Συνοπτική εικόνα των τελικών Εκθέσεων που ετοιµάστηκαν κατά το 2003
φαίνεται στον Πίνακα 3 πιο κάτω:
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Πίνακας 3
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Αβάσιµα παράπονα
Βάσιµα παράπονα
- Με συστάσεις
- Με συστάσεις/εισηγήσεις
- Με κριτική και συστάσεις/εισηγήσεις
- Χωρίς κριτική, συστάσεις ή εισηγήσεις
Σύνολο

5.

1
89
211
1

2
302

304

Παράπονα που υποβλήθηκαν κατά Επαρχία

΄Οπως φαίνεται και στην κυκλική γραφική παράσταση που ακολουθεί, τα
περισσότερα παράπονα προήλθαν, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, από
άτοµα, εταιρείες ή οργανωµένα σύνολα που δήλωσαν διεύθυνση διαµονής ή
έδρας τους, τη Λευκωσία. Τα ποσοστά των Επαρχιών παρέµειναν σχετικά
σταθερά σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ (2003)

Πάφος
10%

Εξωτερικό
1%

Λευκωσία
52%

Λάρνακα
11%

Αµµόχωστος
2%

Λεµεσός
24%

Συγκριτική κατάσταση των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά Επαρχία
κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, φαίνεται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί:
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Πίνακας 4
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ
2000
2001
2002
2003
Αριθµός
%
Αριθµός
%
Αριθµός
%
Αριθµός
Παραπόνω
Παραπόνω
Παραπόν
Παραπόν
ν
ν
ων
ων
Επαρχία
- Λευκωσίας
- Λεµεσού
- Πάφου
Αµµοχώστο
υ
- Λάρνακας
- Κερύνειας
Εξωτερικό
Σύνολο

6.

%

616
316
133
31

48,3
24,9
10,5
2,4

667
332
151
29

50,1
25,0
11,3
2,2

740
382
181
37

48,0
24,7
11,7
2,4

952
437
182
35

51,7
23,8
9,9
1,9

166
0
11
1273

13,0
0
0,9
100
,0

134
0
18
1331

10,0
0
1,4
100,
0

177
0
26
1543

11,5
0
1,7
100,
0

203
0
31
1840

11,0
0
1,7
100,
0

Ανάλυση παραπόνων κατά θέµα

Ο µεγαλύτερος αριθµός των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά το 2003
αφορούσε υπαλληλικά/εκπαιδευτικά/εργατικά θέµατα (20,4% του
συνόλου), ενώ µεγάλα επίσης ποσοστά αφορούσαν διαδικαστικά θέµατα και
καθυστερήσεις (15% του συνόλου), θέµατα αλλοδαπών και µετανάστευσης
(7,2% του συνόλου) και θέµατα “Οικονοµικά/ Φορολογικά/ ∆ασµοί/ Τέλη”
(7,2% του συνόλου).
Αυξητικές τάσεις σε ότι αφορά τον αριθµό
παραπόνων παρατηρήθηκε στους τοµείς “Περιβαλλοντολογικά Θέµατα’’,
’’Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις / Κατασκευές’’, “Παραβιάσεις Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων’’, “Κοινωνικές Ασφαλίσεις” και “Αναγνώριση Τίτλων
Σπουδών”.
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Συγκριτική κατάσταση των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά θέµα τα
τελευταία τέσσερα χρόνια φαίνεται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί:

Πίνακας 5
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ
2000
2001
2002
Αριθµός
Αριθµός
Αριθµός
παραπόνω
παραπόνω
παραπόνω
%
%
ν
ν
ν
Απαλλοτριώσεις /
Επιτάξεις / Κατασκευές
Υπαλληλικά /
Εκπαιδευτικά / Εργατικά
Οικονοµικά / Φορολογικά
/ ∆ασµοί / Τέλη
Προσφυγικά / Κρατικές
χορηγίες / Παραχωρήσεις
Υποτροφίες/Φοιτητικές
Χορηγίες
Προσφορές
Κτηµατολογικά
Έκδοση Αδειών / ΄Αδειες
Οδικών Μεταφορών
Προσφορά Υπηρεσιών
Υγείας
∆ιαδικαστικά /
Καθυστερήσεις
Θέµατα Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης
Πολεοδοµικά
Άµυνα / Στρατολογικά
θέµατα
Παραβιάσεις Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων
Περιβαλλοντικά θέµατα
Θέµατα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Αναγνώριση Τίτλων
Σπουδών
Κακοδιοίκηση
Άλλα
Σύνολο

88

2003

%

Αριθµός
παραπόνων

%

78

5,9

111

7,2

135

257

6,9
20,
2

241

18,1

292

19,0

375

7,3
20,
4

67

5,2

96

7,2

126

8,2

132

7,2

98

7,7

82

6,3

80

5,2

110

6,0

-16
55

-1,2
4,3

-7
61

-0,5
4,6

22
18
59

1,4
1,2
3,8

23
22
64

1,3
1,2
3,5

41

3,2

40

3,0

39

2,5

33

1,8

18

1,4

12

0,9

17

1,1

33

108

8,5

149

11,2

237

15,3

276

1,8
15,
0

102
56

8,0
4,4

156
71

11,7
5,3

154
58

10,0
3,8

133
76

7,2
4,1

16

1,3

17

1,3

12

0,8

16

0,8

45
57

3,6
4,5

43
67

3,2
5,0

57
77

3,7
5,0

98
119

5,3
6,5

46

3,6

63

4,7

37

2,4

54

3,0

--203

--16,0

--148

--11,1

11
32
104

0,7
2,0
6,7

30
17
94

1,6
0,9
5,1

1273

100

1331

100

1543

100

1840

100
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7.

Ανάλυση παραπόνων κατά Υπουργείο/Τµήµα/Υπηρεσία

Όπως συνέβη και κατά τα προηγούµενα χρόνια, ένας µεγάλος αριθµός
παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά το 2003, (ποσοστό περίπου 26,5%
του συνόλου) στρεφόταν κατά υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο, συγκριτικά, πολύ µεγάλος αριθµός παραπόνων εναντίον Τµηµάτων και
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών είναι, εν µέρει, φυσιολογικός,
δεδοµένου ότι πρόκειται για Τµήµατα, όπως το Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας, το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, το Τµήµα
Μεταναστεύσεως κ.λ.π., ή υπηρεσίες, όπως οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις,
που έχουν, εξ ορισµού, αυξηµένου βαθµού επαφή µε το κοινό και δέχονται
και εξετάζουν πολλά αιτήµατά του.
Συγκριτική κατάσταση των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά τα τέσσερα
τελευταία χρόνια εναντίον των διαφόρων Υπουργείων, Ανεξάρτητων
Υπηρεσιών, Νοµικών Προσώπων ∆ηµόσιου ∆ικαίου και Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, φαίνεται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί. Σηµειώνεται ότι ο
συνολικός αριθµός παραπόνων για το 2003 στον εν λόγω Πίνακα
παρουσιάζεται µεγαλύτερος από το συνολικό αριθµό παραπόνων που
υποβλήθηκαν κατά το 2003, όπως αναλύεται στην παρ. (1) πιο πάνω. Ο
λόγος είναι ότι, ορισµένα από τα παράπονα στρέφονται εναντίον
περισσότερων της µιας εµπλεκοµένων υπηρεσιών, και στον Πίνακα 6 τα
παράπονα αυτά παρουσιάζονται ως να είχαν υποβληθεί κεχωρισµένα
εναντίον καθεµιάς από τις υπηρεσίες αυτές.
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Πίνακας 6
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
2000
2001
2002
Αριθµός
Αριθµός
Αριθµός
παραπόν
παραπόν
παραπόνω
ων
%
ων
%
ν
%
Υπουργεία
- Εσωτερικών
- Οικονοµικών
- Συγκοινωνιών και
Έργων
- Εργασίας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
- Παιδείας και
Πολιτισµού
- Υγείας
- Άµυνας
- Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και
Περιβάλλοντος
- Εµπορίου, Βιοµηχανίας
και Τουρισµού
- ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως
- Εξωτερικών
Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου
Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Κρατικές Υπηρεσίες που
δεν
υπάγονται
σε
Υπουργείο
Άλλες
µη
Κρατικές
Υπηρεσίες
Σύνολο

390

420

82
37

28,
2
6,0
2,7

452

85
56

29,
4
6,0
4,0

97

7,0

119

112

8,1

51
26
33

2003
Αριθµός
παραπόνω
ν
%
508

25,5

109
57

26,
7
6,4
3,4

122
74

6,1
3,8

8,4

114

6,7

132

6,6

72

5,0

81

4,8

109

5,4

3,7
1,9
2,4

47
23
27

3,3
1,6
1,9

68
20
44

4,0
1,2
2,6

80
32
43

4,0
1,7
2,1

8

0,6

13

0,9

12

0,7

12

0,6

87

6,3

106

7,4

130

7,7

166

8,3

3
103

0,2
7,4

9
105

0,6
7,4

7
111

0,4
6,6

11
132

0,5
6,6

160

11,6

173

12,1

250

14,8

269

13,5

80

5,8

57

4,0

120

7,0

162

8,1

112

8,1

115

8,0

118

7,0

144

7,2

1427

100

1693

100

1996

1381

100

100
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Στον Πίνακα 7, πιο κάτω, δίνεται συγκριτική κατάσταση των παραπόνων
που υποβλήθηκαν εναντίον των διαφόρων Τµηµάτων και Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια.
Τα
περισσότερα παράπονα στράφηκαν κατά του Τµήµατος Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας και του Τµήµατος Μεταναστεύσεως. Αυτό, επίσης, κατά
κύριο λόγο, θα πρέπει να αποδοθεί στη φύση και την έκταση των σχέσεων
των Τµηµάτων αυτών µε το κοινό.
Πίνακας 7

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΄Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2000

2001

2002

2003

Υπουργείο Εσωτερικών (∆ιοίκηση)

24

23

32

38

Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως

51

58

50

82

Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας

75

69

75

89

Τµήµα Μεταναστεύσεως

90

138

131

103

Υπηρεσίας Εγγραφής

10

4

5

4

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας

32

39

37

47

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού

30

28

39

47

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Αµµοχώστου

2

2

3

1

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας

18

11

15

16

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Πάφου

24

20

34

34

Υπηρεσία Μερίµνης και Αποκατ.Εκτοπισθέν

17

12

12

22

Υπηρεσία Θήρας

2

1

1

2

Υπηρεσία ∆ιαχειρίσεως Τ/Κ Περιουσιών

8

8

13

7

΄Εφορος Σωµατείων και Ιδρυµάτων

3

0

2

1

Πολιτική ΄Αµυνα

1

1

1

3

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

2

1

1

4

Αρχή Προσφύγων

0

0

0

4

Υπηρεσία Εκλογών

1

5

1

4

390

420

452

508

Σύνολο
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ΜΕΡΟΣ Β
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
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Ι. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Το 2003 διενεργήθηκαν τέσσερις αυτεπάγγελτες έρευνες. Οι τρεις από
αυτές είχαν αντικείµενο το διοικητικό χειρισµό θεµάτων που αφορούσαν
τρεις ευάλωτες οµάδες: Τους µαθητές
µε ειδικές ανάγκες, τους
αθίγγανους που µετακινήθηκαν στις ελεύθερες περιοχές και τις
αλλοδαπές γυναίκες που έρχονται για να εργασθούν στην Κύπρο µε την
ιδιότητα της “καλλιτέχνιδας”. Η τέταρτη αυτεπάγγελτη έρευνα αφορούσε
τις συνθήκες φύλαξης των έργων τέχνης που ανήκουν στις πολιτιστικές
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. Συνοπτική αναφορά
των σχετικών µε αυτές τις αυτεπάγγελτες έρευνες πορισµάτων,
συµπερασµάτων και εισηγήσεων της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως παρατίθεται
πιο κάτω:

1. Τα µέτρα στήριξης των µαθητών µε ειδικές ανάγκες
Ανεπαρκή ενηµέρωση και συντονισµό των εµπλεκοµένων υπηρεσιών,
αποσπασµατική και πληµµελή παρακολούθηση της περίπτωσης από τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες και δυσλειτουργία της Επαρχιακής Επιτροπής
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Λευκωσίας, διαπίστωσε η Επίτροπος
∆ιοικήσεως στην ΄Εκθεση που υπέβαλε µετά την αυτεπάγγελτη έρευνά
της αναφορικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων και τη στήριξη µαθητών
µε ειδικές ανάγκες.
Στόχος της αυτεπάγγελτης έρευνας, που άρχισε µετά τη δηµοσιότητα που
δόθηκε από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στα προβλήµατα που
δηµιουργήθηκαν σε συγκεκριµένο δηµοτικό σχολείο λόγω της
συµπεριφοράς δεκάχρονου µαθητή, ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο στη
συγκεκριµένη περίπτωση οι µηχανισµοί στήριξης λειτούργησαν σωστά και
αποτελεσµατικά και αποδείχθηκαν εν τέλει ικανοί να διασφαλίσουν τόσο τα
δικαιώµατα του συγκεκριµένου παιδιού όσο και των άλλων παιδιών που
φοιτούν στο ίδιο σχολείο και που αναµφίβολα έχουν το δικαίωµα
εκπαίδευσης στο κατάλληλο ήρεµο και παιδαγωγικό περιβάλλον.

43
΄Οπως αναφέρεται στην ΄Εκθεση, η πολιτική της ένταξης των παιδιών µε
ειδικά προβλήµατα στα κανονικά σχολεία µε στόχο την αποφυγή του
στιγµατισµού και κοινωνικού αποκλεισµού τους, µπορεί να φέρει ακριβώς
τα αντίθετα αποτελέσµατα, όταν στο παιδί αλλά και στην οικογένειά του
δεν προσφέρεται η αναγκαία βοήθεια και στήριξη.
Μετά από εκτενή αναφορά στον τρόπο χειρισµού της περίπτωσης από τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµειώνει στην
΄Εκθεσή της ότι, παρά την εµπλοκή µεγάλου αριθµού λειτουργών, καµιά
ουσιαστική βοήθεια δεν προσφέρθηκε στο παιδί, το οποίο χρειάζεται
συνεχή παρακολούθηση και στήριξη από ειδικούς για αντιµετώπιση των
ψυχικής/ψυχιατρικής φύσης προβληµάτων του. Η αντιµετώπιση του
παιδιού ήταν περιστασιακή τόσο από το Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευηµερίας όσο και από το Παιδοψυχιατρικό Τµήµα του Μακάριου
Νοσοκοµείου, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα στήριξης των παιδιών
πάνω σε συστηµατική βάση. Επίσης, δεν έχει τη δυνατότητα προσφοράς
ηµερήσιας φροντίδας ούτε και νοσηλείας τέτοιων περιπτώσεων µε στόχο
την εφαρµογή προγραµµάτων διαφοροποίησης της συµπεριφοράς τους.
Παράλληλα, καµιά άλλη υπηρεσία και κανένα κέντρο/µονάδα στην Κύπρο
δεν υπάρχει για παροχή αυτής της µορφής βοήθειας: βοήθειας σε παιδιά
που δεν αντιµετωπίζουν νοητικής ή σωµατικής φύσης αναπηρίες αλλά
προβλήµατα περισσότερο ψυχικής υγείας.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέφρασε την άποψη και την εισήγηση ότι θα
πρέπει όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς και ιδιαίτερα το Υπουργείο Υγείας να
µελετήσουν τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων ηµερήσιας
φροντίδας καθώς και Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.
Μονάδες ηµερήσιας φροντίδας λειτουργούν στο εξωτερικό ως Κέντρα
Ηµέρας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, άµεσα συνδεδεµένα µε
νοσοκοµεία, τα οποία όµως λειτουργούν εκτός νοσοκοµείου. Τα Κέντρα
αυτά προσφέρουν σε παιδιά και εφήβους που τα έχουν ανάγκη ένα
“προστατευόµενο” και “ελεγχόµενο” περιβάλλον, το οποίο µέσω
παρεµβατικών θεραπευτικών προγραµµάτων και/ή µε την κατάλληλη
φαρµακευτική αγωγή, βοηθά στην επανένταξή τους στο σχολείο, χωρίς να
τα αποµακρύνει από το περιβάλλον και το σπίτι τους.
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Στο εξωτερικό λειτουργούν, επίσης, Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και
Εφήβων, κατά κανόνα µέσα σε νοσοκοµεία παιδιών, που προσφέρουν τη
δυνατότητα νοσηλείας µικρού αριθµού παιδιών µε παιδοψυχιακά
προβλήµατα. Η διάρκεια νοσηλείας δεν ξεπερνά τις 6-8 εβδοµάδες και
στόχοι τέτοιων µονάδων είναι η διερεύνηση και διαγνωστική εκτίµηση του
παιδιού και της οικογένειάς του, η βραχεία θεραπεία και αντιµετώπιση
σοβαρών και οξέων ψυχικών διαταραχών, η άµεση ανακούφιση του παιδιού
και της οικογένειας από το έντονο άγχος και η δηµιουργία σχεδίου
αποκατάστασης και η έναρξη εφαρµογής του. Οι µονάδες αυτές
στελεχώνονται
από
παιδοψυχίατρους,
ψυχολόγους,
κοινωνικούς
λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ψυχοπαιδαγωγούς, δασκάλους και
νοσηλευτικό προσωπικό.
Παράλληλα, µε την προσπάθεια για ίδρυση των πιο πάνω Κέντρων, θα
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για επίλυση των λειτουργικών
προβληµάτων που αντιµετωπίζει τόσο το Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευηµερίας όσο και η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, µε στόχο την
έγκαιρη και αποτελεσµατική παρακολούθηση των περιπτώσεων που
παραπέµπονται σ΄αυτές. Θα πρέπει ακόµη να εξευρεθούν κατάλληλοι
µηχανισµοί επικοινωνίας όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών για
αλληλοενηµέρωση και συντονισµό των ενεργειών τους.
Στην ΄Εκθεση γίνεται αναφορά και στο θέµα της αντιµετώπισης των
παιδιών µε τέτοια προβλήµατα από την κοινωνία. ∆υστυχώς, όπως
αναφέρεται, ούτε η οικογένεια ούτε και το σχολείο έχουν καλλιεργήσει σε
ικανοποιητικό βαθµό την αναγκαία κουλτούρα για ανοχή της
διαφορετικότητας, µε αποτέλεσµα τον στιγµατισµό των παιδιών αυτών. Με
δεδοµένη την πολιτική για ένταξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στα
σχολεία θα πρέπει να εφαρµοστούν και ειδικά προγράµµατα και πολιτικές
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών αλλά και του κοινού για το
θέµα.

45

2. Συνθήκες διαβίωσης των Αθίγγανων που εγκαταστάθηκαν στη
Μακούντα
Μετά από αυτεπάγγελτη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης των
Αθίγγανων που εγκαταστάθηκαν στη Μακούντα, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι στεγαστικές συνθήκες ήταν άθλιες και
από κάθε άποψη ακατάλληλες.
∆ιαπιστώθηκε ότι οι πλείστες οικογένειες των Αθίγγανων στη Μακούντα
στεγάζονταν σε πρόχειρα παραπήγµατα κατασκευασµένα από τις ίδιες µε
τσίγκους, ξύλα, χαρτόνια και νάϋλον, χωρίς καν παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος. Σε παρόµοια υποβαθµισµένες στεγαστικές συνθήκες ζούσαν και
οι Αθίγγανοι που εγκαταστάθηκαν στην κοινότητα Χρυσοχούς. Μη
ικανοποιητικές διαπιστώθηκε ότι ήταν και οι ρυθµίσεις για την ιατρική
περίθαλψη των Αθίγγανων της περιοχής, ενώ για τα παιδιά τους δεν
φαίνεται να έγιναν οι αναγκαίες για την εκπαίδευσή τους διευθετήσεις.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπογράµµισε στην ΄Εκθεση ότι οι Αθίγγανοι
αποτελούν µια από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικά οµάδες στην Κύπρο και
οι λόγοι είναι και ιστορικοί. Σ΄αυτό συνέβαλε η εθνοτική διαφορετικότητά
τους, ο τρόπος της νοµαδικής για αιώνες ζωής τους, η φτώχεια και η
σχεδόν καθόλου εκπαίδευσή τους. Αυτό και µόνο, προσθέτει η Επίτροπος,
αποτελούσε λόγο που επέβαλλε στο κράτος ν΄αντιµετωπίσει άµεσα,
σφαιρικά και αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που αναφύησαν µε την
επιλογή οµάδας των Αθίγγανων να εγκατασταθούν στις ελεύθερες
περιοχές της ∆ηµοκρατίας. Αντ΄αυτού, το ενδεχόµενο της παροχής
διευκολύνσεων για µόνιµη εγκατάσταση των Αθίγγανων και για κοινωνική
ένταξή τους δεν απασχόλησε τους αρµόδιους φορείς ούτε και υπήρξε
πολιτική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. Ορισµένα αποσπασµατικά
και πρόχειρα µέτρα που έχουν ληφθεί υποδεικνύουν ότι η διοίκηση
αντιµετωπίζει την εγκατάσταση των Αθίγγανων µόνο ως προσωρινή
εγκατάσταση ανεπιθύµητων προσώπων.
Για τη σφαιρική αντιµετώπιση του όλου θέµατος η Επίτροπος επισήµανε
ότι στα πλαίσια της εναρµόνισης µε το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο επιβάλλεται
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ο σχεδιασµός προγραµµάτων που να προωθούν την κοινωνική
ενσωµάτωση, την εξάλειψη του εθνοτικού διαχωρισµού µε ταυτόχρονο
σεβασµό της διαφορετικότητας των Αθίγγανων, τις ίσες ευκαιρίες στη
ζωή, την εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία και τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσής τους.
Ειδικά όσον αφορά το συνοικισµό Αθίγγανων Μακούντας και Χρυσοχούς, η
Επίτροπος εισηγήθηκε τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την άµεση
βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών, την εκπαίδευση των παιδιών των
Αθίγγανων καθώς και για την ευκολότερη πρόσβασή τους στις
υγειονοµικές υπηρεσίες.

3. Το καθεστώς εισόδου και εργασίας των αλλοδαπών γυναικών που
έρχονται µε την ιδιότητα της “καλλιτέχνιδας”
Από την αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως ως προς το
καθεστώς εισόδου και εργασίας αλλοδαπών γυναικών που έρχονται στην
Κύπρο µε την ιδιότητα της καλλιτέχνιδας προέκυψε ότι η Κύπρος κατά τις
τελευταίες δύο τουλάχιστον δεκαετίες είναι χώρα προορισµού γυναικών
που διοχετεύονται συστηµατικά στην πορνική αγορά. Προέκυψε, επίσης,
ότι αυτό σε µεγάλο βαθµό γίνεται µε την ανοχή των µεταναστευτικών
αρχών, οι οποίες είναι πλήρως ενήµερες για το τι πραγµατικά συµβαίνει.
Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι µε βάση την ακολουθούµενη πολιτική της
χορήγησης αδειών εισόδου και εργασίας αλλοδαπών στο χώρο του
θεάµατος και της διασκέδασης χωρίς καµία ασφαλιστική δικλίδα, χιλιάδες
γυναίκες έχουν εισέλθει νόµιµα στη ∆ηµοκρατία µε την ιδιότητα της
καλλιτέχνιδας για παράνοµο σκοπό. Με διάφορες µορφές πίεσης και
εξαναγκασµού η πλειοψηφία αυτών των γυναικών οδηγείται από τους
εργοδότες τους στην άσκηση πορνείας, σε συνθήκες βάναυσες που
συνεπάγονται ταυτόχρονα και παραβίαση θεµελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, όπως αυτό της προσωπικής ελευθερίας και του σεβασµού
της αξιοπρέπειας του ατόµου. Ο αριθµός των αλλοδαπών γυναικών που
εισάγονται ως γρήγορα αναλώσιµο εµπόρευµα ξεπερνά τις 1000 ανά
εξάµηνο.
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Ως προς τα πρακτικά µέτρα για την πάταξη της σωµατεµπορίας, η έρευνα
κατέδειξε ότι ουσιαστικά τίποτα δεν έχει γίνει. Τα διάφορα Τµήµατα και
Υπηρεσίες ενεργούν µεµονωµένα και αποσπασµατικά και οι λειτουργοί που
ασχολούνται για την πρακτική αντιµετώπιση του προβλήµατος συνήθως
δεν γνωρίζουν το θέµα, δεν έχουν εκπαιδευθεί, ή αγνοούν τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Νόµο. Μέχρι στιγµής δεν έχει
καταρτισθεί οποιοδήποτε πρόγραµµα στήριξης και επανένταξης των
θυµάτων της σωµατεµπορίας. ∆εν υπάρχουν εξάλλου ούτε τα αναγκαία
Ταµεία ούτε και σχετικά Κεφάλαια στον Προϋπολογισµό του Κράτους.
Με αυτά τα δεδοµένα η Επίτροπος ∆ιοικήσεως µεταξύ άλλων εισηγήθηκε:
• Οι µεταναστευτικές αρχές και κυρίως το Τµήµα Αρχείου
Πληθυσµού και Μετανάστευσης, να επανατοποθετηθεί εξ΄υπαρχής
ως προς τις ισχύουσες ρυθµίσεις. Η εισαγωγή κατά χιλιάδες
αλλοδαπών γυναικών µε την ιδιότητα της καλλιτέχνιδας για να
χρησιµοποιηθούν, εν γνώσει των αρχών που εκδίδουν τις άδειες,
από τα κυκλώµατα σωµατεµπορίας, θα πρέπει να σταµατήσει.
• Να ενισχυθεί το Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας µε τα
αναγκαία κονδύλια και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό ώστε να
µπορέσει ο Κηδεµόνας Θυµάτων Εκµετάλλευσης να ασκήσει τις
αρµοδιότητες που ο Νόµος του ανέθεσε.
• Στη δράση κατά της σωµατεµπορίας να καθιερωθεί στενή
συνεργασία των κρατικών υπηρεσιών µε τους µη κυβερνητικούς
οργανισµούς που ειδικεύονται σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
δικαιωµάτων των γυναικών και προστασίας των µεταναστών. Οι µη
κυβερνητικές
οργανώσεις
να
ενισχυθούν
µε
κρατικές
επιχορηγήσεις για την ίδρυση καταφυγίου θυµάτων εκµετάλλευσης
και τη λειτουργία προγραµµάτων στήριξης και επανένταξης των
θυµάτων. Πρόκειται για πρακτική που εφαρµόσθηκε µε επιτυχία
στην Ευρώπη.
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• Να αναβαθµισθούν τα µέτρα αστυνοµικής και δικαστικής
συνεργασίας για την καταπολέµηση της σωµατεµπορίας τόσο σε
εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και να δηµιουργηθεί από τις
διωκτικές αρχές Μονάδα Καταπολέµησης της Σωµατεµπορίας µε
προσωπικό ειδικευµένο στη βία κατά των γυναικών και στη
σωµατεµπορία.

4. Συνθήκες φύλαξης των έργων τέχνης που ανήκουν στο Κράτος
Από την αυτεπάγγελτη διερεύνηση των συνθηκών φύλαξης και
αποθήκευσης των έργων Τέχνης που ανήκουν στο Κράτος προέκυψαν τα
εξής:
Η δηµιουργία της κρατικής συλλογής σύγχρονης τέχνης πριν από 40 και
πλέον χρόνια αποτέλεσε αναµφισβήτητα σταθµό στην πορεία ανάδειξης
της διαχρονικής πορείας της κυπριακής τέχνης. Τριάντα περίπου χρόνια
αργότερα, συγκεκριµένα το 1990, εγκαινιάστηκε η Κρατική Πινακοθήκη
Σύγχρονης Τέχνης στην οποία εκτίθενται µόνιµα περίπου 175 έργα από το
σύνολο των 2250 που ανήκουν στη συλλογή.
Η διαχρονική αντιµετώπιση της κρατικής συλλογής σύγχρονης τέχνης
υπήρξε διστακτική, ανεπαρκής, ατελέσφορη, αποσπασµατική και εντέλει
αποκαρδιωτική. Τα έργα που αποτελούν τη συλλογή µεταφέρονται, τα
τελευταία τουλάχιστον χρόνια σε διάφορους ακατάλληλους, κατά γενική
οµολογία, χώρους µε αποτέλεσµα αριθµός έργων να χαθούν ενώ άλλα από
αυτά να έχουν υποστεί σηµαντικές φθορές ή να έχουν καταστραφεί.
Η κατάσταση όπως έχει διαµορφωθεί διαµέσου των τελευταίων χρόνων
στον τοµέα αυτό δεν είναι αντάξια του πολιτισµού της Κύπρου και του
αυτονόητου ρόλου του κράτους ως θεµατοφύλακα της πολιτιστικής µας
παράδοσης. ∆εν συνάδει, επίσης, µε το πολιτιστικό επίπεδο των Κύπριων
δηµιουργών και µε την επιβαλλόµενη σηµασία που το οργανωµένο κράτος
όφειλε να προσδώσει στον τοµέα της προστασίας και ανάδειξης της
σύγχρονης κυπριακής τέχνης.
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Κάτι ακόµα σοβαρότερο, η εντύπωση που δίδεται µέσα από το διαχρονικό
χειρισµό του θέµατος δείχνει ότι υποβόσκει µια αδιαφορία και απραγία
των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών για το θέµα της επαρκούς φύλαξης,
ανάδειξης και αξιοποίησης των έργων της κρατικής συλλογής σύγχρονης
τέχνης.
Παρόλες τις αποσπασµατικές προσπάθειες που έχουν κατά καιρούς
καταβληθεί για διάσωση και προβολή της µοναδικής αυτής πλευράς της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, η κατάσταση παραµένει ουσιαστικά
αναλλοίωτη αφού τα πιο πολλά έργα, περίπου 830-840, ευρίσκονται
στοιβαγµένα σε αποθήκες που δεν τηρούν, όπως οι ίδιοι οι αρµόδιοι
παραδέχονται, τις βασικές τεχνικές και επιστηµονικές προδιαγραφές
φύλαξής τους.
Συγκεκριµένα, τα έργα ευρίσκονται σήµερα, προσωρινά αποθηκευµένα και
στην ουσία εγκαταλειµµένα σε χώρο που δεν τηρεί τις στοιχειώδεις
προδιαγραφές φύλαξης, θερµοκρασίας και υγρασίας µε αποτέλεσµα να
ελλοχεύει ο κίνδυνος αλλοίωσης, φθοράς και καταστροφής τους.
Επιπλέον, η αποθήκη δεν διαθέτει καν σύστηµα συναγερµού ενώ
εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεµότητα το θέµα της καταγραφής και
ασφάλισης των έργων.
Πέρα από τα πιο πάνω, στην ΄Εκθεση επισηµαίνεται ότι για την αγορά των
έργων έχουν δαπανηθεί µέχρι σήµερα εκατοντάδες χιλιάδες λίρες. Η
σηµαντική αυτή πτυχή του θέµατος πρέπει να προβληµατίσει ιδιαίτερα το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να
ληφθούν επείγοντα διορθωτικά µέτρα αφού τύχουν ιδιαίτερης προσοχής
τα ακόλουθα• ∆ιαδικασία αγοράς/παραλαβής έργων τέχνης
• καταµέτρηση των έργων τέχνης
• διαδικασίες δανεισµού των έργων τέχνης και επιθεώρηση των έργων
κατά τη διάρκεια του δανεισµού
• καταλογογράφηση/αρχειοθέτηση των έργων και πρόσβαση στο σχετικό
αρχείο
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Σε σχέση µε την Κρατική Πινακοθήκη στην ΄Εκθεση αναφέρεται ότι η
ριζική επίλυση των προβληµάτων φαίνεται ότι θα επέλθει µε την
υλοποίηση της σχεδιαζόµενης εδώ και χρόνια ανέγερσης της Κρατικής
Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης. Η ανέγερση της νέας πινακοθήκης θα
επιλύσει το πρόβληµα της µικρής χωρητικότητας της υφιστάµενης
πινακοθήκης και της αδυναµίας ταυτόχρονης φιλοξενίας µόνιµων και
περιοδικών εκθέσεων. Με βάση την υφιστάµενη κατάσταση κάθε φορά
που θα φιλοξενηθεί µια έκθεση πρέπει να κατεβούν τα έργα της µόνιµης
συλλογής. Επιπλέον, ενώ η Πινακοθήκη διαθέτει µεγάλη βιβλιοθήκη της
τέχνης, δεν υπάρχει χώρος για τοποθέτηση των βιβλίων που θα τα
καταστήσει προσιτά στο κοινό. Τα σηµαντικά αυτά προβλήµατα
αποστερούν από την Πινακοθήκη τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως
ζωντανό και αυτόνοµο πολιτιστικό κύτταρο.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε, τέλος, όπως κινηθούν άµεσα οι
διαδικασίες για εξεύρεση νέου χώρου στον οποίο θα φυλαχθούν σε
κατάλληλες συνθήκες τα έργα της κρατικής συλλογής σύγχρονης τέχνης.
Τέτοια ενέργεια συνιστά, υπό τις παρούσες συνθήκες, το ελάχιστο αλλά
αναγκαίο βήµα για διάσωση ενός σηµαντικού τµήµατος της πολιτιστικής
µας κληρονοµιάς.
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IΙ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Εισαγωγή
Ο τοµέας ανθρωπίνων δικαιωµάτων εξετάζει παράπονα για ισχυριζόµενες
παραβιάσεις των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων.
Οι υποθέσεις που χειρίστηκε ο τοµέας αυτός κατά το 2003 σχετίζονταν
κυρίως µε ζητήµατα σεβασµού των ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών
και ειδικότερα µε θέµατα προστασίας της προσωπικότητας, της ιδιωτικής
ζωής και προσβολής της προσωπικής ελευθερίας από αστυνοµικά όργανα
ή τις σωφρονιστικές αρχές.
Το συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί από την ανάλυση του συνόλου των
231 παραπόνων που υποβλήθηκαν το 2003 και αφορούσαν σε παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι ότι η κακοδιοίκηση και η έλλειψη σεβασµού
στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων εµφανίζει σταθερές παραµέτρους
σε συγκεκριµένους τοµείς. Ειδικότερη αναφορά γίνεται σε παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωµάτων εκ µέρους αστυνοµικών οργάνων και συστηµικές
παθογένειες που πλήττουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα ευάλωτων οµάδων
του πληθυσµού όπως οι φυλακισµένοι, οι µετανάστες, πρόσωπα που
τελούν υπό κράτηση και ψυχικά ασθενείς.
Ο αριθµός των παραπόνων που δέχεται κάθε χρόνο ο Επίτροπος
∆ιοικήσεως από αλλοδαπούς αυξάνεται διαρκώς, µε σηµείο αιχµής τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά την είσοδο, παραµονή, αναχώρηση ή
απέλασή τους από την Κύπρο αλλά και προβλήµατα που αφορούν στην
κοινωνική ένταξη των µεταναστών και των οικογενειών τους. Ειδική
αναφορά για τα θέµατα το αλλοδαπών γίνεται στο Μέρος Β, παρ. ΙΙΙ της
Έκθεσης.
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2. Επίσκεψη Επιτρόπου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην Κύπρο
Η επίσκεψη του Επιτρόπου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου
της Ευρώπης κ. Αλβάρο Ρόπλες, τον Ιούνιο του 2003, αποτέλεσε ένα
σηµαντικό γεγονός που αφορά στους θεσµούς, πολιτικές και πρακτικές
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κύπρο.
Σκοπός της επίσκεψης του Επιτρόπου ήταν, µε βάση την εντολή που έχει
λάβει απο το Συµβούλιο Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, ο
έλεγχος της γενικής κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον τόπο µας
και η προαγωγή της αποτελεσµατικότερης εφαρµογής και σεβασµού των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κύπρο.
Η επίσκεψη του Επιτρόπου, που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 25 και 29
Ιουνίου, 2003, κατέδειξε κατ αρχήν ότι στη χώρα µας, ακόµα και υπό
δύσκολες συνθήκες λόγω της συνεχιζόµενης τουρκικής κατοχής και
µαζικής παραβίασης κάθε αρχής δικαίου, επικρατεί κατά κανόνα ο
σεβασµός και οι αρχές του κράτους δικαίου και προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Το γενικό αυτό συµπέρασµα δεν σηµαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν
επιµέρους τοµείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που
παρουσιάζουν προβλήµατα ή που χρήζουν βελτιωµένης
ή
αποτελεσµατικότερης ρύθµισης ή προστασίας.
Ο κ. Ρόπλες κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο επισκέφθηκε χώρους
κράτησης προσώπων, τις Κεντρικές Φυλακές, αστυνοµικά κρατητήρια,
ψυχιατρικά ιδρύµατα και νοσοκοµεία ενώ ενηµερώθηκε από κρατικούς
φορείς και αξιωµατούχους και µη κυβερνητικές οργανώσεις για όλα τα
θέµατα που αφορούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Επισκέφθηκε, επίσης, τους εγκλωβισµένους ελληνοκύπριους της
Καρπασίας.

53
Τα συµπεράσµατα της έκθεσης του κ. Ρόπλες παρατίθενται σε έκθεση που
υπέβαλε στο Συµβούλιο Υπουργών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση
του Συµβουλίου της Ευρώπης στις 12 Φεβρουαρίου, 2004. Τα κυριότερα
σηµεία της Έκθεσης του κ. Ρόπλες και οι παρατηρήσεις του παρατίθενται
στη συνέχεια.

2.1. Φυλακές
Στην έκθεση επισηµαίνεται κατ΄ αρχήν η γενικά καλή κατάσταση στην
οποία βρίσκονται οι κεντρικές φυλακές και οι καλές σχέσεις µεταξύ του
προσωπικού των φυλακών και των κρατουµένων. Κατά την άποψη του κ.
Ρόπλες, η προσθήκη νέας πτέρυγας στις φυλακές λίγο πριν την επίσκεψη
του στην Κύπρο και η ανακαίνιση παλιών πτερύγων, η κατάσταση των
γυναικείων φυλακών καταδεικνύει τη γνήσια φροντίδα για τη διασφάλιση
καλών συνθηκών διαβίωσης.
Επιπλέον, σηµειώνεται και χαιρετίζεται η ευρισκόµενη σε εξέλιξη
διαδικασία εκσυγχρονισµού του συστήµατος επιβολής και εκτέλεσης των
ποινών όπως είναι η εισαγωγή του θεσµού της κοινοτικής εργασίας.
Χαιρετίζονται, επίσης, τα µέτρα που λήφθηκαν από τον Υπουργό
∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης µε σκοπό την εκπαίδευση των
δεσµοφυλάκων, την επαγγελµατική κατάρτιση των κρατουµένων, το
διαχωρισµό ανηλίκων και ενηλίκων κρατουµένων και τη δηµιουργία
κέντρου ψυχιατρικής νοσηλείας. Εισήγηση του Επιτρόπου είναι η
αποτελεσµατική και πλήρης εφαρµογή των µέτρων που εξάγγειλε ο
Υπουργός. Ο Επίτροπος κρίνει ότι τα πιο πάνω µέτρα αποτελούν
υλοποίηση των παρατηρήσεων της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων
του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά τις τρεις επισκέψεις της στην Κύπρο.
Επιπλέον, σε σχέση µε την κατάσταση στις Φυλακές, ο κ. Ρόπλες θίγει
στην έκθεση του το θέµα της παρεχόµενης ιατρικής φροντίδας στους
κρατούµενους, επισηµαίνει τις υφιστάµενες αδυναµίες και εισηγείται τη
δηµιουργία ιατρικού κέντρου στις φυλακές. Ειδική αναφορά γίνεται στην
αυτεπάγγελτη έκθεση του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για τη ψυχιατρική
νοσηλεία των καταδικασθέντων κρατουµένων και στην εισήγηση για
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δηµιουργία
στις
Φυλακές
κέντρου
ψυχιατρικής
νοσηλείας
καταδικασθέντων. Ο κ. Ρόπλες εισηγείται επίσπευση της διαδικασίας
εγκαθίδρυσης του κέντρου αυτού. Αιτία ανησυχίας, όµως, αποτελεί για
τον κ. Ρόπλες, ο µεγάλος αριθµός αλλοδαπών που εκτίουν ποινές
φυλάκισης λόγω παράνοµης παραµονής τους στην Κύπρο.

2.2. Φυλάκιση για αστικά χρέη
Ανησυχητικό χαρακτηρίζεται στην έκθεση του Επιτρόπου το φαινόµενο
της φυλάκισης για αστικά χρέη. Κατά την επίσκεψη του κ. Ρόπλες
κρατούνταν στις φυλακές 24 άτοµα για αστικά χρέη. Ο Επίτροπος θεωρεί
ως αναχρονισµό την προσφυγή σε ποινικές κυρώσεις και στην ποινή της
φυλάκισης για διασφάλιση εκπλήρωσης συναλλακτικών υποχρεώσεων και
εισηγείται την αναζήτηση άλλων επαρκέστερων τρόπων διασφάλισης της
αποπληρωµής των αστικών χρεών. Ο Επίτροπος διερωτάται για το πως
είναι δυνατό κάποιος που βρίσκεται στη φυλακή να εξεύρει τρόπους
ικανοποίησης των συµφερόντων των πιστωτών του.

2.3. Μετανάστευση- αλλοδαποί
Στην Έκθεση του ο κ. Ρόπλες επισηµαίνει την ουσιαστική απουσία
µεταναστευτικής πολιτικής( «Ιn fact there is no real immigration policy
in Cyprus») στους τοµείς της εισόδου, παραµονής και εργασίας στην
Κύπρο
αλλοδαπών
καθώς
και
την
έλλειψη
µέτρων
για
ενσωµάτωση(integration) των αλλοδαπών στην κυπριακή κοινωνία.
Ειδικότερα, η απουσία πολιτικής εκθέτει τους αλλοδαπούς σε κινδύνους
κακοµεταχείρισης, ειδικά στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων. Συναφώς,
στην έκθεση τονίζεται ότι η απώλεια της εργασίας συχνά σηµαίνει και
ανάκληση της άδειας παραµονής στην Κύπρο και περιαγωγή του
αλλοδαπού σε κατάσταση παρανοµίας ανάλογα µε τη διάθεση του εργοδότη
του.
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Στην έκθεση χαιρετίζεται η υιοθέτηση εισήγησης του Επιτρόπου
∆ιοικήσεως για την παροχή της δυνατότητας προσφυγής σε εργατικό
δικαστήριο των αλλοδαπών οικιακών βοηθών κατά των εργοδοτών τους,
αφού µέχρι πρόσφατα τους αποστερείτο αυτή η δυνατότητα.
Επισηµαίνεται, επιπλέον, ότι αριθµός αλλοδαπών γυναικών απελαύνονται
λόγω σχέσεων που έχουν συνάψει µε κύπριους πολίτες ή και λόγω της
διάλυσης της σχέσης τους και κάνει αναφορά σε σχετικές, µε το θέµα
αυτό, εκθέσεις του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως.
Ο Επίτροπος υποβάλλει εισήγηση όπως δοθούν αρµοδιότητες στον
Επίτροπο ∆ιοικήσεως της Κύπρου για παρακολούθηση των µέτρων
ενσωµάτωσης των µεταναστών στην κυπριακή κοινωνία και για υποβολή
εισηγήσεων για καταπολέµηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού.

2.4. Αιτητές ασύλου
Στην έκθεση του Επιτρόπου γίνεται αναφορά στην εγκαθίδρυση και
λειτουργία απο τον Απρίλιο του 2002, µε βάση το Νόµο 6(Ι)/2000 της
ανεξάρτητης Αρχής Προσφύγων. Ειδικότερα, τονίζονται τα προβλήµατα
λειτουργίας της Αρχής λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων και
υποβάλλεται εισήγηση για ενίσχυση της λειτουργικότητας της.
Γίνεται επίσης αναφορά στο κέντρο υποδοχής όσων αιτούνται άσυλο που
λειτούργησε στην Κοφίνου, που µπορεί να φιλοξενήσει από 150 µέχρι 500
άτοµα, το οποίο χαρακτηρίζει ως ακατάλληλο για τη στέγαση αιτητών
ασύλου µε οικογένειες και παιδιά. Υποβάλλεται εισήγηση για λειτουργία
άλλου κατάλληλου χώρου για υποδοχή των αιτητών ασύλου και των
οικογενειών τους.
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2.5. Παράνοµοι µετανάστες
Ο κ. Ρόπλες καυτηριάζει στην έκθεση του την τακτική που ακολουθείται
από τις αρχές για ποινική δίωξη όσων εισέρχονται ή διαµένουν παράνοµα
στη ∆ηµοκρατία και εισηγείται το χειρισµό τέτοιων υποθέσεων σε
διοικητικό επίπεδο. Με το σηµερινό σύστηµα όσοι εισέρχονται ή διαµένουν
παράνοµα στην Κύπρο υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση) και
στη συνέχεια σε απέλαση. Η αποποινικοποίηση της παράνοµης εισόδου και
παραµονής στην Κύπρο θα οδηγήσει και σε απάµβλυνση του προβλήµατος
του υπερπληθυσµού στις φυλακές.

2.6. Τrafficking
Στην έκθεση τονίζεται ότι ο αριθµός των γυναικών που εισέρχεται στην
Κύπρο και εργάζονται ως καλλιτέχνιδες είναι δυσανάλογος προς τον
πληθυσµό του νησιού. Πρόσθετα, γίνεται αναφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο
που υφίσταται στην Κύπρο για καταπολέµηση του trafficking[Ν.
3(Ι)/2000] και επισηµαίνεται µε έµφαση ότι πέρα από τη θεσµοθέτηση
ποινικών µέτρων είναι
αναγκαία η λήψη προληπτικών µέτρων για
καταπολέµηση του φαινοµένου της διακίνησης γυναικών µε σκοπό τη
σεξουαλική τους εκµετάλλευση. Προς την κατεύθυνση αυτή ο κ. Ρόπλες
προτείνει τον καταρτισµό ενός Σχεδίου ∆ράσης(Action Plan) για συνολική
αντιµετώπιση και εξάλειψη του φαινοµένου του Trafficking.

2.7. Αστυνοµική βία
Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης
κάνει αναφορά στις εκθέσεις του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως σε περιπτώσεις
κακοποίησης αλλοδαπών που εισέρχονται ή διαµένουν παράνοµα στην
Κύπρο.
Γίνεται, επίσης,
αναφορά στην εκχώρηση των αρµοδιοτήτων του
Υπουργικού Συµβουλίου, από τον Οκτώβριο του 1996, στο Γενικό
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για ορισµό ποινικών ανακριτών και
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διενέργεια ποινικής έρευνας σε περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων
δικαιωµάτων από την Αστυνοµία. Επιπρόσθετα γίνεται µνεία για τη
σύσταση εσωτερικού οργάνου της Αστυνοµίας που βρίσκεται υπό εξέλιξη
για τη διερεύνηση των σχέσεων της Αστυνοµίας µε το οργανωµένο
έγκληµα και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων από αστυνοµικούς. Το
όργανο αυτό θα αποτελείται από µέλη της Αστυνοµίας και του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης και θα είναι υπόλογο στον Υπουργό. Ο Επίτροπος του
Συµβουλίου της Ευρώπης συµβουλεύει ότι θα ήταν προτιµότερο για την
αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα αυτού του οργάνου να συµµετέχουν
στην σύνθεσή του και άτοµα που δεν ανήκουν στην κυβέρνηση. Ειδικότερα
αναφέρεται σε δικηγόρους και εκπροσώπους µη κυβερνητικών
οργανώσεων.
Όσον αφορά στα δικαιώµατα των προσώπων που τελούν υπο κράτηση
γίνεται εισήγηση όπως ληφθούν όλα τα δέοντα µέτρα για αποφυγή
περιπτώσεων κακοµεταχείρισης τους. Προτείνεται ειδικότερα (α) η
διενέργεια υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων των προσώπων που
συλλαµβάνονται κατά τη στιγµή της σύλληψης και απόλυσης τους και (β) η
υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου κατά τη στιγµή της λήψεως καταθέσεων
και η υποχρεωτική ενηµέρωση των συγγενών ή φίλων του συλληφθέντα
από την πρώτη στιγµή της σύλληψης.

2.8. Αντιρρησίες συνείδησης
Στην έκθεση γίνεται αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο υπηρέτησης της
στρατιωτική θητείας των αντιρρησιών συνείδησης και επισηµαίνεται ότι το
χρονικό διάστηµα εκπλήρωσης εναλλακτικής θητείας (34 µήνες µε
στρατιωτική στολή και 42 µήνες χωρίς στολή εκτός στρατώνων) είναι
υπερβολικά µεγάλο και αντιβαίνει σε σχετική σύσταση του Συµβουλίου
Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης.
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2.9. ∆ικαιώµατα ψυχικά ασθενών
Η γενική κατάσταση της µεταχείρισης των ψυχικά ασθενών περιγράφεται
ως ικανοποιητική εκτός από την περίπτωση του ψυχιατρείου Αθαλάσσας,
όπου η κατάσταση περιγράφεται ως «δύσκολη» επειδή εκεί νοσηλεύεται
αριθµός ατόµων που χρειάζεται φροντίδα αντί ψυχιατρικής περίθαλψης.
Γίνεται δε εισήγηση όπως δηµιουργηθεί ειδικό κέντρο το οποίο θα παρέχει
βοήθεια σε όσους χρειάζονται µόνιµη και συνεχή βοήθεια λόγω σωµατικής
ή ψυχικής αναπηρίας

3. Αστυνοµία
Κατά το 2003 παρατηρήθηκε αύξηση των παραπόνων που αφορούσαν
κακοποιήσεις πολιτών από αστυνοµικά όργανα, έλλειψη σεβασµού των
δικαιωµάτων των πολιτών και επίδειξη ταπεινωτικής ή εξευτελιστικής
µεταχείρισης εκ µέρους των αστυνοµικών οργάνων.
Η εξέταση των παραπόνων έφερε στο προσκήνιο την παθογένεια που
υπάρχει στο σύστηµα εξέτασης παραπόνων πολιτών για κακοποίηση τους
από αστυνοµικά όργανα κατά τη διάρκεια της κράτησης τους και του εν
γένει σεβασµού των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων όσων τελούν
υπό αστυνοµική κράτηση. Η καθυστέρηση που επιδεικνύεται για λήψη
θεσµικών µέτρων για επίλυση των χρόνιων αυτών προβληµάτων καθιστά
έωλη την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των πολιτών που
συλλαµβάνει η αστυνοµία.
Με βάση εισηγήσεις που υπέβαλε στο παρελθόν η Επίτροπος ∆ιοικήσεως,
έχει ετοιµαστεί και υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων νοµοσχέδιο
που προβλέπει για τη θεσµική κατοχύρωση
του δικαιώµατος
επικοινωνίας όσων τελούν υπό κράτηση µε συγγενικά τους πρόσωπα και
το δικηγόρο τους. Η επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης
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του νοµοσχεδίου συνιστά αναγκαιότητα η οποία θα συνδράµει ουσιαστικά
στην προστασία και σεβασµό των δικαιωµάτων των πολιτών.
Σε συγκεκριµένη περίπτωση επαγγελµατίας οδηγός ταξί προσέφυγε στην
Επίτροπο ∆ιοικήσεως (Α/Π 1185/2001) προβάλλοντας τον ισχυρισµό
ότι αστυνοµικά όργανα που τον ανέκοψαν και τον συνέλαβαν στις 11
Νοεµβρίου, 2001, τον κακοποίησαν κατά τη σύλληψη και αργότερα κατά
την κράτηση του στον Αστυνοµικό Σταθµό Γερµασόγειας. Από την έρευνα
προέκυψε ότι πράγµατι κατά τη διαδικασία σύλληψης του παραπονούµενου
αυτός συνεπλάκη µε αστυνοµικά όργανα µε αποτέλεσµα να υποστεί
κακώσεις και εκδορές και να µεταφερθεί στον Αστυνοµικό Σταθµό
Γερµασόγειας.
Σε σχέση µε τα διαδραµατισθέντα στον Αστυνοµικό Σταθµό Γερµασόγειας
και τους ισχυρισµούς του παραπονούµενου για κακοποίηση του
διαπιστώθηκε κατ΄αρχήν ότι αυτός τραυµατίστηκε και µεταφέρθηκε στο
Νοσοκοµείο Λεµεσού κατά τη διάρκεια της κράτησης του. Οι Αστυνοµικοί
που ήταν παρόντες στο επεισόδιο, σε καταθέσεις τους αρνήθηκαν την
εκδοχή του παραπονούµενου για κακοποίηση και πρόβαλαν τον ισχυρισµό
ότι τραυµατίστηκε στην προσπάθειά του να επιτεθεί στους αστυνοµικούς
που τον συνέλαβαν.
Στα συµπεράσµατα της έκθεσής της, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµείωσε
µε έµφαση τον πανοµοιότυπο τρόπο µε τον οποίο περιέγραψαν όλοι οι
αστυνοµικοί το επεισόδιο και διατύπωσε τις έντονες επιφυλάξεις της για
την αντικειµενικότητά τους. ∆ιατύπωσε δε την άποψη ότι δεν θα µπορούσε
να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι καταθέσεις αυτές ήτaν αποτέλεσµα µιας
ενδιάθετης και αυθόρµητης απόδοσης και αποτύπωσης των παραστάσεών
τους για το συµβάν.
Τις ίδιες επιφυλάξεις και ερωτηµατικά εξέφρασε η Επίτροπος και για το
πόρισµα του υπεύθυνου αξιωµατικού που ορίστηκε για διερεύνηση του
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επεισοδίου και ο οποίος
αστυνοµικών.

υιοθέτησε

ουσιαστικά την εκδοχή των

Στα συµπεράσµατα της έκθεσης της, η Επίτροπος διατύπωσε τη θέση ότι
λόγω του τραυµατισµού του παραπονούµενου κατά την κράτηση του στον
Αστυνοµικό σταθµό Γερµασόγειας και της έλλειψης επαρκούς
πειστικότητας των καταθέσεων των αστυνοµικών ενδέχετο οι κακώσεις
που προκλήθηκαν στον παραπονούµενο να προκλήθηκαν από αστυνοµικά
όργανα.
Σε µια άλλη περίπτωση υποβλήθηκε παράπονο (Α/Π 74/2003) από
ιδιοκτήτη φρουταρίας στη Λεµεσό, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το Σάββατο,
11 Ιανουαρίου, 2003, το απόγευµα, καταγγέλθηκε και συνελήφθη από την
Αστυνοµία επειδή λειτουργούσε τη φρουταρία του εκτός του εγκεκριµένου
ωραρίου λειτουργίας. Οι αστυνοµικοί που τον επισκέφθηκαν, του
υπέδειξαν να κλείσει τη φρουταρία του επειδή λειτουργούσε εκτός του
εγκεκριµένου ωραρίου. Ανέφερε στους αστυνοµικούς ότι θα έκλεινε τη
φρουταρία αλλά αυτοί τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν στον Κεντρικό
Αστυνοµικό Σταθµό Λεµεσού όπου και κρατήθηκε µέχρι την επόµενη µέρα
το µεσηµέρι. Ο παραπονούµενος ισχυρίστηκε ότι ήταν εκδικητική και
δυσµενής για τον ίδιο η σύλληψη και κράτησή του µέχρι το µεσηµέρι της
επόµενης µέρας.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως παρατήρησε στα συµπεράσµατα της ΄Εκθεσής
της ότι οι
δυνατότητες σύλληψης και κράτησης ατόµων από την
Αστυνοµία, χωρίς δικαστικό ένταλµα, επιτάσσουν όπως αυτές ασκούνται
µε πλήρη επίγνωση του εξαιρετικού και περιοριστικού για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα
χαρακτήρα τους. Σε κάθε περίπτωση η κράτηση ενός
προσώπου χωρίς καταδίκη από το δικαστήριο αποτελεί σοβαρή
παρέκκλιση από τους κανόνες σεβασµού της ατοµικής ελευθερίας.
Συνεπώς, σηµείωσε περαιτέρω, σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να
αντιµετωπίζονται µε το µέγιστο δυνατό βαθµό προσοχής και επιµέλειας
από τα αστυνοµικά όργανα.
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Πρόσθετα, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι το
Άρθρο 11 του Συντάγµατος επιτρέπει τη σύλληψη και κράτηση ατόµου για
συγκεκριµένους λόγους χωρίς δικαστικό ένταλµα για διάστηµα µέχρι 24
ωρών, αυτό δεν σηµαίνει ότι η κράτηση σε κάθε περίπτωση για 24 ώρες
είναι νόµιµη και συµβατή µε το Σύνταγµα. Σηµείωσε δε ότι οι
διαδικαστικές και ουσιαστικές συνιστώσες της συνταγµατικής αυτής
πρόνοιας επιτάσσουν τη διεκπεραίωση του αστυνοµικού έργου το
συντοµότερο δυνατό και προσφέρουν σε άτοµα που συλλαµβάνονται και
κρατούνται διασφάλιση εναντίον οποιασδήποτε αδικαιολόγητης στέρησης
της ελευθερίας του.
Καταληκτικά, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως ανέφερε ότι, η συνεκτίµηση όλων
των στοιχείων της έρευνας επιτρέπει τη συναγωγή του συµπεράσµατος ότι
το διάρκειας 17 ωρών διάστηµα κράτησης του παραπονούµενου ήταν, υπό
τις περιστάσεις, µη αναγκαίο και αδικαιολόγητο. Χωρίς να παραβλέπει τις
πολλές καταγγελίες που υποβλήθηκαν τον περασµένο χρόνο εναντίον του
παραπονούµενου για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας, η Επίτροπος
∆ιοικήσεως θεώρησε ότι η κράτηση του παραπονούµενου για τόσο µεγάλο
χρονικό διάστηµα µπορούσε να δώσει λαβή για ποικίλες ερµηνείες και
εύλογα µπορούσε να εκληφθεί ότι είχε τιµωρητικό χαρακτήρα. Υπό την
έννοια αυτή η κράτηση προσώπων χωρίς δικαστικό ένταλµα θα πρέπει να
γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή ενόψει µάλιστα των σοβαρών συνεπειών που
έχει µια τέτοια κράτηση για την ουσιαστική προστασία ενός συνταγµατικά
κατοχυρωµένου ανθρώπινου δικαιώµατος.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε όπως ο Αρχηγός της Αστυνοµίας
εξετάσει το θέµα αυτό υπό το φως των πιο πάνω επισηµάνσεων και λάβει
όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ούτως ώστε, σε τέτοιες περιπτώσεις, να
διασφαλίζεται τόσο η αποτελεσµατική εκπλήρωση του έργου της
Αστυνοµίας όσο και η πλήρης διαφύλαξη και σεβασµός των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων των πολιτών.
Σε µια άλλη
παρόµοια περίπτωση (Α/Π 1358/2002), Βρεττανός,
πιλότος της Πολεµικής Αεροπορίας της Μεγάλης Βρεττανίας στη Βάση
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Ακρωτηρίου, προσέφυγε στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως, ισχυριζόµενος ότι
τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Ιουνίου, 2002, σε έλεγχο ρουτίνας
της Αστυνοµίας στη Λεµεσό διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια
αλκοόλ. Ο ίδιος παραδέχτηκε αµέσως το αδίκηµά του και οδηγήθηκε στον
Κεντρικό Αστυνοµικό Σταθµό Λεµεσού για επιβεβαίωση του δείγµατος
αναπνοής. Αφού έδωσε για δεύτερη φορά δείγµα αναπνοής κρατήθηκε,
χωρίς να υπάρχει λόγος, σε κελί στον Κεντρικό Αστυνοµικό Σταθµό από
τις 03.30 της 21ης Ιουνίου, 2002 µέχρι τις 23.30 της ίδιας µέρας,
δηλαδή για χρονικό διάστηµα 20 ωρών. Στο διάστηµα αυτό, όπως
ισχυρίστηκε, παρέµεινε χωρίς φαγητό και µε ελάχιστο νερό ενώ παρά το
ότι ζήτησε επανειληµµένα να χρησιµοποιήσει το τηλέφωνο εντούτοις οι
αστυνοµικοί δεν του το επέτρεψαν.
Ο ίδιος έπρεπε, όπως ανέφερε, να επιστρέψει στη δουλειά του στις 06.45
το πρωί της ίδιας µέρας, ενώ οι αστυνοµικοί επικοινώνησαν µε το διοικητή
της µονάδας του και του ανέφεραν ότι θα απολυόταν στις 07.00. Ανέφερε,
επίσης, ότι η σύζυγός του έλειπε στο εξωτερικό και επειδή δεν του
επιτράπηκε να επικοινωνήσει µαζί της ανησύχησε υπερβολικά.
Όσον αφορά τις συνθήκες κράτησής του, ο παραπονούµενος τις
χαρακτήρισε «άθλιες» ενώ τη συµπεριφορά των αστυνοµικών τη
χαρακτήρισε ως «εξευτελιστική». ∆ύο φορές τον ξύπνησαν οι αστυνοµικοί
αναφέροντάς του ότι θα απολυθεί. Προχωρούσε προς το διάδροµο εξόδου
αλλά τον καλούσαν να επιστρέψει πίσω στο κελί του ενώ το κρεβάτι είχε
βραχεί µε µεγάλη ποσότητα νερού από άλλο αξιωµατικό µε αποτέλεσµα να
είναι απάνθρωπες και εξευτελιστικές οι συνθήκες παραµονής του στο
κελί.
Στα συµπεράσµατα της ΄Εκθεσής της, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
αναφέρεται στην επικοινωνία του παραπονούµενου µε το διοικητή της
µονάδας του αµέσως µετά τη σύλληψή του και σηµειώνει το γεγονός ότι η
Αστυνοµία δεν επέτρεψε στον ίδιο την επικοινωνία αυτή. Μέλη της
Αστυνοµίας φέρονται να επικοινώνησαν µε τη µονάδα του, αµφισβητείται
όµως το περιεχόµενο της συνοµιλίας και ειδικότερα το κατά πόσο δόθηκαν
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ή όχι διαβεβαιώσεις για απελευθέρωση του παραπονούµενου το πρωί της
21ης Ιουνίου, 2002. Ανεξάρτητα από τους εκατέρωθεν προβαλλόµενους
ισχυρισµούς, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως θεωρεί ότι, υπό τις συγκεκριµένες
περιστάσεις, η διασφάλιση της απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας του
παραπονούµενου µε τη µονάδα του δεν θα παρέβλαπτε µε οποιοδήποτε
τρόπο τους χειρισµούς και το ερευνητικό έργο της Αστυνοµίας.
Πρόσθετα, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επεσήµανε ότι ο παραπονούµενος
κρατήθηκε από την Αστυνοµία για χρονικό διάστηµα 20 περίπου ωρών και
ότι από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων που αφορούν στην
κράτησή του δεν φαίνεται να στοιχειοθετείται η άποψη ότι αυτός υπέστη
οποιασδήποτε µορφής βασανιστήρια ή απάνθρωπη µεταχείριση κατά τη
διάρκεια της κράτησής του από την Αστυνοµία. Αντίθετα, τονίζει
εµφαντικά η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, τα στοιχεία που αφορούν στη
συµπεριφορά των αστυνοµικών, που υποχρέωσαν τον παραπονούµενο να
καθαρίσει τον προαύλιο χώρο των κρατητηρίων, συγκλίνουν στην αποδοχή
της άποψης ότι σε σχέση µε το θέµα αυτό ο παραπονούµενος υπέστη
εξευτελιστική και ταπεινωτική µεταχείριση εκ µέρους της Αστυνοµίας.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως παρατηρεί στην ΄Εκθεση της ότι οι δυνατότητες
σύλληψης και κράτησης ατόµων από την Αστυνοµία, χωρίς δικαστικό
ένταλµα, επιτάσσουν όπως αυτές ασκούνται µε πλήρη επίγνωση του
εξαιρετικού και περιοριστικού για τα ανθρώπινα δικαιώµατα χαρακτήρα
τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η απόλυση του παραπονούµενου έγινε
στα όρια σχεδόν της επιτρεπόµενης από το Σύνταγµα κράτησης χωρίς
δικαστικό ένταλµα. Το γεγονός ότι το Άρθρο 11 του Συντάγµατος
επιτρέπει τη σύλληψη και κράτηση ατόµου για συγκεκριµένους λόγους
χωρίς δικαστικό ένταλµα για διάστηµα µέχρι 24 ωρών δεν σηµαίνει,
τονίζει η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, ότι η κράτηση σε κάθε περίπτωση για 24
ώρες είναι νόµιµη και συµβατή µε το Σύνταγµα. Οι διαδικαστικές και
ουσιαστικές συνιστώσες της συνταγµατικής αυτής πρόνοιας προσφέρουν
σε άτοµα που συλλαµβάνονται και κρατούνται διασφάλιση εναντίον
οποιασδήποτε αδικαιολόγητης στέρησης της ελευθερίας τους.
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Καταληκτικά, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως αναφέρει ότι χωρίς να εκτιµά ότι
ήταν αδικαιολόγητη η σύλληψη και κράτηση του παραπονούµενου,
εντούτοις η Αστυνοµία ενήργησε στη συγκεκριµένη περίπτωση µε
καταχρηστικό τρόπο και ότι το διάρκειας 20 ωρών διάστηµα της
κράτησης δεν ήταν εύλογο, αναγκαίο ή δικαιολογηµένο. Η Επίτροπος
∆ιοικήσεως κατέληξε στη θέση αυτή αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες συνελήφθη ο παραπονούµενος, τη γενικότερη στάση
που επέδειξε καθόλη τη διάρκεια της έρευνας της Αστυνοµίας και το
µεγάλο χρονικό διάστηµα που παρήλθε από την ουσιαστική συµπλήρωση
του ερευνητικού
έργου της Αστυνοµίας µέχρι τη στιγµή που ο
παραπονούµενος κατηγορήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος.
Σε περιπτώσεις όπως η συγκεκριµένη, τονίζει η Επίτροπος, η σύλληψη
και κράτηση πρέπει να αποτελούν εξαιρετικό µέτρο και να εξαρτώνται
από τα γεγονότα και τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης και ιδιαίτερα από
την επιµονή του οδηγού που βρέθηκε υπό την επήρεια του αλκοόλ να θέλει
να συνεχίσει την οδήγηση του οχήµατος του.

4. Σωφρονιστικό σύστηµα-Φυλακές
Το κυπριακό σωφρονιστικό σύστηµα και το σύστηµα των ποινικών
κυρώσεων βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε µια
διαδικασία
εξορθολογισµού και εκσυγχρονισµού. Αργά, αλλά σταθερά, µέσα από
διαφορετικά νοµοθετήµατα και κανονιστικές ή διοικητικές ρυθµίσεις το
σωφρονιστικό µας σύστηµα αποµακρύνεται από την αποκλειστική
ενασχόληση µε το θέµα των ποινών κατά της ελευθερίας και του ποινικού
κολασµού και ασχολείται, ολοένα και περισσότερο, µε τη µεταχείριση των
καταδικασθέντων. Μάλιστα, από τον περασµένο χρόνο, µε πρωτοβουλία
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης άρχισε η διαδικασία
εκσυγχρονισµού του ποινικού κώδικα. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας
αυτής θα απαµβλύνει οριστικά ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα
ποινικής και σωφρονιστικής µεταχείρισης.
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Σε όλους τους παράγοντες ποινικής καταστολής, δηλαδή σε νοµοθετικό,
δικαστικό και σωφρονιστικό επίπεδο, παρατηρείται µια προσπάθεια
εξατοµίκευσης και προσαρµογής της ποινικής κύρωσης στις ιδιοµορφίες
κάθε ανθρώπινης προσωπικότητας. Ειδικότερα, σε σωφρονιστικό επίπεδο,
είναι προφανής, σε διάφορα πρόσφατα νοµοθετήµατα, η προσπάθεια
εξατοµίκευσης της ποινικής κύρωσης και κοινωνικής επανένταξης των
καταδίκων.
Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η συνέχιση της ποινικοποίησης
µορφών συµπεριφοράς χωρίς να θίγονται αγαθά που χρήζουν κοινωνικής
προστασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η συνέχιση της φυλάκισης
αλλοδαπών που εισήλθαν ή διαµένουν παράνοµα στην Κύπρο και η
φυλάκιση για αστικά χρέη.
Κεντρικό πάντως πρόβληµα του σωφρονιστικού µας συστήµατος, που
διογκώνεται από χρόνο σε χρόνο και υπονοµεύει την προοπτική σωστής
εφαρµογής οποιασδήποτε σωφρονιστικής πολιτικής, παραµένει αυτό του
υπερπληθυσµού των φυλακών. Μέσα στις σηµερινές ασφυκτικές συνθήκες
της υπάρχουσας υποδοµής και µε δεδοµένο ότι φιλοξενούνται στις
φυλακές, σχεδόν διπλάσιοι κρατούµενοι από αυτούς που οι υφιστάµενες
εγκαταστάσεις µπορούν να φιλοξενήσουν, υπονοµεύονται ουσιαστικά δύο
από τους σηµαντικούς όρους του σωφρονιστικού µας συστήµατος. ∆ηλαδή,
ο διαχωρισµός των κρατουµένων κατά κατηγορίες και η άσκηση
αναµορφωτικής πολιτικής µε σκοπό την επανένταξη των κρατουµένων στο
κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι λύση του
προβλήµατος συνιστά η ανέγερση νέων φυλακών. Είναι βέβαιο ότι νέες,
µεγαλύτερες φυλακές θα δηµιουργήσουν περισσότερους κρατούµενους και
θα εµπέδωναν την ιδέα ότι η επιβολή της φυλάκισης είναι η µόνη απάντηση
στο έγκληµα.
Κατά τη διάρκεια του 2003 υποβλήθηκαν 22 παράπονα από κρατούµενους
των Κεντρικών Φυλακών. Από τα παράπονα που υποβλήθηκαν
αναδεικνύονται τα γενικότερα προβλήµατα του σωφρονιστικού µας

66
συστήµατος και ειδικότερα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
φυλακές.
Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις καταδείχτηκε η παραβίαση των
δικαιωµάτων των κρατουµένων διαρκούσης της κράτησής τους και
υποβλήθηκαν συγκεκριµένες εισηγήσεις για άρση της παρανοµίας και λήψη
διορθωτικών µέτρων.
Σε µια περίπτωση (Α/Π 1006/2003), κρατούµενος των Κεντρικών
Φυλακών προσέφυγε στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως υποστηρίζοντας
ότι δέχθηκε επίθεση από συγκρατούµενο του που κρατείτο στην πτέρυγα
υψίστης ασφαλείας (Αρ.4) των Φυλακών. Κατήγγειλε ότι οι δεσµοφύλακες
επέδειξαν ολιγωρία στο να προστατεύσουν τη σωµατική του ακεραιότητα
και ότι η ∆ιεύθυνση των Φυλακών παρέλειψε να ερευνήσει το επεισόδιο
και να επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις.
∆ιαπιστώθηκε ότι η συµπλοκή του παραπονούµενου µε συγκρατούµενο του
στις Κεντρικές Φυλακές είχε ως αποτέλεσµα τον τραυµατισµό του και τη
µεταφορά του στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας. Ο παραπονούµενος
απευθύνθηκε στη ∆ιεύθυνση των Φυλακών ζητώντας τη µεταφορά στην
πτέρυγα 2Β, από την πτέρυγα 4 όπου κρατείτο µαζί µε το συγκρατούµενο
του, λόγω τριβών που παρουσιάστηκαν στη µεταξύ τους σχέση. Την
επόµενη κιόλας µέρα ικανοποιήθηκε το αίτηµά του χωρίς, όµως, να
διερευνηθούν οι σοβαροί ισχυρισµοί που προέβαλε για τα όσα συµβαίνουν
στην πτέρυγα 4.
Από την έρευνα προέκυψε ότι στο επεισόδιο κατά το οποίο τραυµατίστηκε
ο παραπονούµενος, δεν φαίνεται να προσδόθηκε η δέουσα σηµασία εκ
µέρους της ∆ιεύθυνσης των Φυλακών. Ούτε φαίνεται να έτυχαν
ενδελεχούς εξέτασης όλες οι επιµέρους πτυχές του επεισοδίου όπως π.χ.
οι συνθήκες κάτω από τις οποίες, µε βάση τις απόψεις δεσµοφύλακα, ο
συγκρατούµενος του παραπονούµενου βρέθηκε στο σηµείο της συµπλοκής
τη στιγµή που η είσοδος της κλειστής φυλακής είναι πάντοτε κλειστή και
φρουρούµενη, ο τραυµατισµός του παραπονούµενου, οι ισχυρισµοί περί
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ευνοϊκής µεταχείρισης του συγκρατούµενου του και η συµπεριφορά του
έναντι δεσµοφυλάκων και άλλων φυλακισµένων.
Με βάση τα ευρήµατα της έρευνας, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η ασύγγνωστη ολιγωρία που επεδείχθη για διερεύνηση του
σοβαρού αυτού περιστατικού δηµιουργεί δικαιολογηµένα υπόνοιες για
ευνοϊκή µεταχείριση του συγκρατούµενου του παραπονούµενου, δεδοµένου
ότι ο ίδιος ο παραπονούµενος (α) ζήτησε την ίδια µέρα τη διερεύνηση του
επεισοδίου και τον καταλογισµό ευθυνών, κάτι το οποίο δεν έγινε, και (β)
τοποθετήθηκε σε περιορισµό στο κελί του για πέντε µέρες, µε αφορµή τη
συµπλοκή, ενώ δεν φαίνεται να λήφθηκε οποιοδήποτε µέτρο εναντίον του
συγκρατούµενου του.
Η Επίτροπος υπέβαλε εισήγηση όπως η ∆ιεύθυνση των Φυλακών
προχωρήσει χωρίς καµιά περαιτέρω χρονοτριβή στη διερεύνηση του
επεισοδίου της συµπλοκής µεταξύ των δύο κρατουµένων και κατανέµει τις
ευθύνες για το συµβάν. Παράλληλα, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε
όπως διερευνηθούν τα όσα αναφέρει ο παραπονούµενος σε δύο διαδοχικές
επιστολές του προς το ∆ιευθυντή Φυλακών.
Ο ∆ιευθυντής Φυλακών συµµορφούµενος µε την εισήγηση της Επιτρόπου
∆ιοικήσεως προχώρησε σε εκ νέου διερεύνηση του επεισοδίου και έλαβε
τα δέοντα πειθαρχικά µέτρα.
Οι συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές απασχόλησαν την
Επίτροπο µε αφορµή δύο παράπονα (Α/Π 1279/2003 και 1363/2003)
που υπέβαλαν κρατούµενοι στην κλειστή πτέρυγα των φυλακών. Οι
παραπονούµενοι υποστήριξαν ότι έπεσαν θύµατα δυσµενούς µεταχείρισής
τους και αποµόνωσης από τους αξιωµατικούς των Φυλακών λόγω της
οµοφυλοφιλικής σχέσης που διατηρούσαν. Σηµειώνεται ότι ο ένας από
τους δύο παραπονούµενους ήταν ανήλικος.
Στην Έκθεση της Επιτρόπου αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις
οµοφυλόφιλων που κρατούνται στις Φυλακές ή/και ανηλίκων, δύο
ευάλωτων οµάδων κρατουµένων, οι πιθανότητες διακρίσεων και
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παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι κατά πολύ µεγαλύτερες
λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν στις Φυλακές. Η
Επίτροπος τονίζει ότι ο υπερπληθυσµός κρατουµένων στις Φυλακές και η
έλλειψη της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξειδικευµένου
προσωπικού, ακυρώνουν ουσιαστικά κάθε έννοια διαχωρισµού των
κρατουµένων και άσκησης σωστής σωφρονιστικής πολιτικής µε βάση τις
ειδικότερες ανάγκες και περιστάσεις κάθε οµάδας κρατουµένων. Τα
υφιστάµενα προβλήµατα καθιστούν εκ των πραγµάτων αδύνατη τη διάκριση
των κρατούµενων κατά κατηγορίες και εξουδετερώνουν κάθε προοπτική
εξειδίκευσης της µεταχείρισης τους. Εντέλει, οι αδυναµίες αυτές
υποσκάπτουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για αναµόρφωση και
κοινωνική επανένταξη των κρατουµένων.
Κρίθηκε ότι η απουσία ειδικής και κατάλληλα στελεχωµένης πτέρυγας για
κράτηση ανηλίκων ατόµων αποτελεί την αιτία δηµιουργίας πολλαπλών
προβληµάτων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µιας
ευάλωτης οµάδας των κρατουµένων, που είναι οι ανήλικοι. Η κράτηση του
ανήλικου παραπονούµενου σε ειδική πτέρυγα ανηλίκων θα απέτρεπε τη
δηµιουργία των προβληµάτων που τέθηκαν ενώπιον της Επιτρόπου
∆ιοικήσεως στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η αναγκαιότητα για δηµιουργία
πτέρυγας ανηλίκων, τόνισε η Επίτροπος, καθίσταται επιτακτικότερη
δεδοµένου ότι κρατείτο στις φυλακές ένας µεγάλος αριθµός ανηλίκων,
αριθµός σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο. Η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε όπως η ∆ιεύθυνση των Φυλακών
µελετήσει άµεσα το θέµα αυτό και µεριµνήσει για τη δηµιουργία πτέρυγας
ανηλίκων κρατουµένων στις Κεντρικές Φυλακές.
Ως προς τα προστατευτικά µέτρα που η διεύθυνση των Φυλακών έλαβε
στην περίπτωση του ανήλικου παραπονούµενου, η Επίτροπος έκρινε ότι
αυτά είχαν έντονα περιοριστικό χαρακτήρα, αναιρούσαν και υπερέβαιναν
το σκοπό της λήψης τους και χαρακτηρίστηκαν από υπερβολική
αυστηρότητα. ´Eγινε εισήγηση για επαναπροσδιορισµό αυτών των µέτρων.
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Σε µια άλλη περίπτωση (Α/Π 1355/2003) κατάδικος προσέφυγε στην
Επίτροπο καταγγέλλοντας: (α) την παραµονή του για υπερβολικά µεγάλο
χρονικό διάστηµα στην πτέρυγα 4 (υψίστης ασφαλείας), (β) τον περιορισµό
του σε κελί της συγκεκριµένης πτέρυγας επίσης για υπερβολικά µεγάλο
χρονικό διάστηµα (από τις 21 Σεπτεµβρίου έως τις 7 Νοεµβρίου – 47
ηµέρες) και (γ) το γεγονός ότι ενώ είχε γράψει µια επιστολή διαµαρτυρίας
µε ηµεροµηνία 6 Οκτωβρίου, 2003, η οποία είχε παραλήπτη το Γραφείο
της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, η επιστολή αυτή εστάλη από το ∆ιευθυντή
των Φυλακών στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας η Επίτροπος ∆ιοίκησης έκρινε ότι το
χρονικό διάστηµα και οι γενικότερες συνθήκες κράτησης του
παραπονούµενου (47 ηµέρες πλήρους αποµόνωσης) οδηγούσαν στην
αποδοχή της άποψης ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση υπήρξε παραβίαση
των δικαιωµάτων του. Πουθενά δεν προέκυπτε ότι τούτη η αποµόνωση
ενείχε το χαρακτήρα πειθαρχικών µέτρων. Το χρονικό διάστηµα δε της
αποµόνωσής του ήταν υπερβολικά µεγάλο και εύλογα µπορούσε να
εκληφθεί ως επίδειξη τιµωρητικής συµπεριφοράς έναντί του.
Το µέτρο τής για 47 ηµέρες απαγόρευσης της εξόδου του παραπονούµενου
από το κελί του για µία ώρα συνολικά κάθε µέρα, σε συνδυασµό µε τη
στέρηση του δικαιώµατος επικοινωνίας ήταν σε αντίθεση µε τους περί
Φυλακών (Γενικούς) Κανονισµούς του 1997 και άγγιζε τα όρια της
παραβίασης του άρθρου 8 του Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
και του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου.
Τέλος, σχετικά µε τον ισχυρισµό ότι η επιστολή του παραπονούµενου προς
την Επίτροπο ∆ιοίκησης απεστάλη στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως στην ΄Εκθεση σηµειώθηκαν τα εξής:
Ο ∆ικαστής του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ.
Λουκής Λουκαίδης αναφέρει στο άρθρο του µε τίτλο «Το δικαίωµα
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Πληροφόρησης», το οποίο δηµοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Κυπριακού
∆ικαίου (τεύχος 13 σελ. 2079 επ.), ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης στην υπόθεση The Prisoner´s
Correspondence Case (υπ.αρ. 5947/72), που αφορούσε διάφορα
παράπονα φυλακισµένων σχετικά µε περιορισµούς στο δικαίωµα να
αλληλογραφούν, αναγνώρισε ότι υπάρχει- «µια βασική ανθρώπινη ανάγκη
έκφρασης σκέψεων και συναισθηµάτων περιλαµβανοµένων παραπόνων για πραγµατικές
ή φανταστικές ταλαιπωρίες. Αυτή η ανάγκη είναι ιδιαίτερα οξεία στη φυλακή διότι οι
φυλακισµένοι έχουν λίγη εκλογή κοινωνικών επαφών εξ ου και η σηµασία προσπέλασης
στον εξωτερικό κόσµο.»

Τόσο από την εκ µέρους της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης διασαφήνιση του θέµατος των περιορισµών του
δικαιώµατος αλληλογραφίας των φυλακισµένων όσο και από το γράµµα και
το πνεύµα του Κανονισµού 115 των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισµών
του 1997, προκύπτει ότι περιορισµοί στην αλληλογραφία των
φυλακισµένων τίθενται για λόγους ασφαλείας ή για λόγους αποτροπής
διάπραξης νέου εγκλήµατος.
΄Επεται ότι η θέσπιση τέτοιων περιορισµών στην αλληλογραφία
οποιουδήποτε φυλακισµένου που επιθυµεί να προσφύγει απευθείας στην
Επίτροπο ∆ιοικήσεως, θέτοντας θέµατα που άπτονται των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων του, δεν είναι δικαιολογηµένη.
Οι
Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί Φυλακών (European Prison Rules) που
υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης
[Recommendation No R. (87) 3] κατοχυρώνουν το δικαίωµα των
κρατουµένων στις φυλακές για υποβολή παραπόνων σε αρµόδιες αρχές
τηρουµένης της αρχής της εµπιστευτικότητας.
Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 41 της αναφοράς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (C.P.T.) προς την Κυβέρνηση της
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Κύπρου µε αφορµή την επίσκεψή της στη χώρα µας κατά το χρονικό
διάστηµα από 22 έως 30 Μαίου 2000 [C.P.T./Inf (2003) 1], το
δικαίωµα των κρατουµένων να έχουν άµεση πρόσβαση σε ανεξάρτητους
θεσµούς, όπως είναι ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως, συνιστά µια σηµαντική
ασφαλιστική δικλίδα για την προστασία των δικαιωµάτων τους.
Οι περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµοι διασφαλίζουν την άµεση πρόσβαση
οποιουδήποτε στον Επίτροπο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη
οποιουδήποτε άλλου Νόµου ή Κανονισµού. Ακόµα και αν υποτεθεί ότι
υφίστανται γενικότεροι διαδικαστικοί περιορισµοί σε σχέση µε την υποβολή
ενός παραπόνου ή µιας αναφοράς σε µια δηµόσια αρχή, οι περιορισµοί
αυτοί δεν αφορούν στην υποβολή παραπόνου στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως.
Στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως, ένα ανεξάρτητο αξιωµατούχο στο πλαίσιο του
κυπριακού πολιτειακού συστήµατος, προσφεύγει κάποιος άµεσα και χωρίς
την παρεµβολή οποιουδήποτε προσώπου ή οποιωνδήποτε διαδικαστικών
ρυθµίσεων ή περιορισµών. Άλλωστε, είναι προφανές ότι η υποβολή
παραπόνων µέσω του ∆ιευθυντή Φυλακών θα απέτρεπε, σε πολύ µεγάλο
βαθµό, τους φυλακισµένους από το να υποβάλουν παράπονα σε σχέση µε
τις συνθήκες κράτησής τους στις Κεντρικές Φυλακές και το σεβασµό των
δικαιωµάτων τους εκ µέρους της ∆ιεύθυνσης των Φυλακών.

5. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
Ένας σηµαντικός αριθµός παραπόνων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο µου
αφορούσε στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και σε
ισχυρισµούς για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των πολιτών ή
των δηµοσιογράφων.
Σε µια περίπτωση δηµοσιογράφος υπέβαλε παράπονο (Α/Π 405/2003)
κατά του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (ΡΙΚ), αναφορικά µε
ισχυριζόµενη δυσµενή διάκριση εις βάρος του. Συγκεκριµένα, ο
παραπονούµενος ισχυρίστηκε ότι από την έκδοση του πρώτου του βιβλίου
και για τα τελευταία οκτώ χρόνια, το Ίδρυµα δεν του εξασφάλισε καµία

72
τηλεοπτική προβολή. Το ΡΙΚ υποστήριξε ότι ο παραπονούµενος δεν
προσκλήθηκε σε εκποµπές του για το λόγο ότι δεν το ζήτησε ο ίδιος,
καθώς επίσης και βάσει αµιγώς δηµοσιογραφικών κριτηρίων.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως παρατήρησε
ότι η διασφάλιση της
αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας των εκποµπών του ΡΙΚ αποτελεί
πρώτιστη υποχρέωση της ∆ιεύθυνσης του Ιδρύµατος. Τούτο άλλωστε
αποτελεί και θεσµοθετηµένη υποχρέωση του Ιδρύµατος µε βάση τον
ιδρυτικό του νόµο. Υπό την έννοια αυτή, η επί ίσοις όροις µετάδοση
πληροφοριών, ειδήσεων και εκποµπών προϋποθέτει την παροχή της
δυνατότητας προβολής όλων των διαφορετικών απόψεων που συνθέτουν
κάθε συγκεκριµένο θέµα. Η ανταπόκριση σε αυτές τις αρχές, τονίζει η
Επίτροπος, είναι ζήτηµα κεφαλαιώδους σηµασίας για την ποιοτική
λειτουργία και το δηµοκρατικό χαρακτήρα των κρατικών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης
Η Επίτροπος επισηµαίνει στην έκθεση της ότι ο παραπονούµενος έχει
επιδείξει έντονη και αξιοσηµείωτη για τα δεδοµένα του τόπου ερευνητική
και εκδοτική δραστηριότητα. Το γεγονός δε ότι δεν έχει προσκληθεί να
παρουσιάσει το έργο του ή να συµµετάσχει σε ραδιοτηλεοπτικές
συζητήσεις δηµιουργεί εύλογες απορίες. Κατ’ επέκταση, σηµείωσε, οι
δικαιολογίες που προβάλλει το Ίδρυµα δεν είναι πειστικές.
Ενόψει αυτών, εξέφρασε την άποψη ότι το Ίδρυµα κατά το χειρισµό
τέτοιων θεµάτων δεν πρέπει να παραβλέπει ότι ο κύριος ρόλος του είναι
αυτός του µέσου, δηλαδή του µηχανισµού λήψης, αξιολόγησης και διάδοσης
πληροφοριών, µετάδοσης των διατυπωµένων θέσεων και απόψεων, του
βήµατος για την έκφραση της γνώµης και παροχής της δυνατότητας
ισοµερούς πληροφόρησης της κοινής γνώµης και όχι του µέσου για τη
χειραγώγησή της.
Σε άλλη περίπτωση, οι ∆ιευθυντές δύο τοπικών τηλεοπτικών σταθµών,
των καναλιών Capital TV της Λεµεσού και Πάφος TV της Πάφου,
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προσέφυγαν στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως (Α/Π 150/2003 και 151/2003)
για το θέµα των διευκολύνσεων που παρασχέθηκαν στους τοπικούς
τηλεοπτικούς σταθµούς για την έκδοση, οπτικοποίηση, παρουσίαση και
αναµετάδοση των αποτελεσµάτων των προεδρικών εκλογών του
Φεβρουαρίου, 2003. Οι παραπονούµενοι υποστήριξαν ότι έτυχαν άνισης
και δυσµενούς µεταχείρισης έναντι των τεσσάρων τηλεοπτικών σταθµών
παγκύπριας εµβέλειας οι οποίοι θα µετέδιδαν οπτικοποιηµένα και µε
δηµόσια δαπάνη τα αποτελέσµατα των εκλογών ενώ δεν δόθηκε στους
ίδιους η ίδια δυνατότητα.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επισηµαίνει στην Έκθεσή της ότι η εφαρµογή
της αρχής της ίσης µεταχείρισης δεν είναι αυτονόητη διαδικασία. Στο
τηλεοπτικό τοπίο η έννοια της ισότητας είναι πολυσύνθετη και
δυσεφάρµοστη. Αφετέρου, όµως, είναι έννοια απαραίτητη για τη λειτουργία
της ραδιοτηλεόρασης σε µια δηµοκρατούµενη κοινωνία. Θα πρέπει, όπως
αναφέρει η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, να τονιστεί εξαρχής το γεγονός ότι και
οι δύο τοπικοί σταθµοί καλύπτουν µε ένα ευρύ και πολυθεµατικό φάσµα
εκποµπών τις τηλεοπτικές ανάγκες των επαρχιών όπου εκπέµπουν.
Τούτο δεν συνεπάγεται, όµως, ότι το σύνολο των θεµάτων που
προβάλλουν ή καλύπτουν αφορούν µόνο την επαρχία στην οποία
εκπέµπουν. Τα θέµατα αυτά µπορεί να έχουν τοπικό, υπερτοπικό αλλά και
παγκόσµιο ενδιαφέρον.
Θέση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως είναι ότι η αρχή της ισότητας, που
διασφαλίζεται µε το ΄Αρθρο 28 του Συντάγµατος, αξιώνει από τη διοίκηση
οµοιόµορφη µεταχείριση οµοειδών καταστάσεων. Παραβίαση της αρχής
αυτής είναι ασυµβίβαστη µε τις αρχές του κράτους δικαίου και του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος. ∆ιαφοροποίηση στη µεταχείριση µιας
συγκεκριµένης περίπτωσης µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο όταν βασίζεται
σε αντικειµενική εκτίµηση της διαφορετικότητας δύο περιπτώσεων. Εν
πάση περιπτώσει, παραβίαση του ΄Αρθρου 28 του Συντάγµατος
συντελείται µόνο όταν η διαφοροποίηση µεταξύ δύο καταστάσεων δεν
βασίζεται σε µια αντικειµενική και λογική δικαιολόγηση.
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Με βάση το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην προκειµένη
περίπτωση, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως αναφέρει ότι δεν έχει πεισθεί για
την επάρκεια της δικαιολογητικής βάσης της απόφασης του Εφόρου
Εκλογών για διαφορετική µεταχείριση των τοπικών σταθµών σε σχέση µε
την οπτικοποιηµένη µετάδοση των αποτελεσµάτων των εκλογών. Οι
εκλογές για ανάδειξη Προέδρου της ∆ηµοκρατίας είναι κορυφαίο
πολιτειακό και πολιτικό γεγονός που άπτεται της ουσιαστικής λειτουργίας
της δηµοκρατίας και συνιστά αναµφίβολα γεγονός υπερτοπικής και
παγκύπριας σηµασίας. Συνεπώς, τονίζει η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, οι
διευθετήσεις που αφορούν στην τηλεοπτική ενηµέρωση των πολιτών για
τα αποτελέσµατα των εκλογών, έκδοση, οπτικοποίηση, παρουσίαση και
αναµετάδοση, ιδιαίτερα όταν αυτές έχουν τη µορφή κατά παραχώρηση
διευκολύνσεων µε δηµόσια δαπάνη, πρέπει να αποβλέπουν στο να
περιέλθει το περιεχόµενο της ετυµηγορίας των πολιτών σε όσο το δυνατό
µεγαλύτερο τµήµα του λαού µε τον πιο αποτελεσµατικό, σαφή και γρήγορο
τρόπο. Η παροχή ίσων ευκαιριών και ίδιων δυνατοτήτων σε όλους τους
τηλεοπτικούς σταθµούς για τη µετάδοση των αποτελεσµάτων των εκλογών
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για πραγµάτωση αυτού του στόχου.
Άλλωστε, επισηµαίνει η Επίτροπος ∆ιοικήσεως η παραχώρηση άδειας για
παγκύπριας ή τοπικής εµβέλειας τηλεοπτική κάλυψη δεν µπορεί να
απαλλάξει το κράτος από τις δεσµεύσεις που θεµελιώνουν οι
συνταγµατικές διατάξεις περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Περαιτέρω, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έκρινε ότι η διαφοροποίηση της
µεταχείρισης των τοπικών τηλεοπτικών σταθµών, σε σχέση µε τη
δυνατότητα τους να ανακοινώσουν µε πληρότητα και επί ίσοις όροις τα
αποτελέσµατα των εκλογών, εύλογα µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εις
βάρος τους δυσµενή διάκριση, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη τα
τεχνολογικά και άλλα δεδοµένα που διέπουν την τηλεοπτική αγορά και
ειδικότερα τις ιδιάζουσες περιστάσεις µετάδοσης των αποτελεσµάτων των
εκλογών.
Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών συνεκτιµήσει και λάβει υπόψη τα πιο πάνω στα πλαίσια της
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µελλοντικής θεσµικής πλαισίωσης της διαδικασίας ανακοίνωσης των
αποτελεσµάτων εκλογικών αναµετρήσεων. ΄Οσον αφορά στη συγκεκριµένη
περίπτωση, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως είχε εισηγηθεί όπως, παρά το ότι
απέµεναν λίγες µόνο µέρες πριν από τις εκλογές, καταβληθεί προσπάθεια
για άρση της άνισης µεταχείρισης που υφίστανται οι παραπονούµενοι και
όπως, εν πάση περιπτώσει, παραχωρούνταν
σε αυτούς όλες οι
διευκολύνσεις για άµεση και πλήρη µετάδοση των εκλογικών
αποτελεσµάτων.
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IΙΙ. ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
1. Εισαγωγή
Στον Τοµέα που διερευνά παράπονα αλλοδαπών εργάσθηκαν, όπως και
τον προηγούµενο χρόνο, δύο Λειτουργοί. Τα πλείστα παράπονα αυτού του
θεµατικού κύκλου αφορούσαν ενέργειες των Μεταναστευτικών Αρχών (το
Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης που υπάγεται στο
Υπουργείο Εσωτερικών και τα κατά Επαρχία Κλιµάκια Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης που υπάγονται στην Αστυνοµία) και τα Επαρχιακά Γραφεία
Εργασίας που είναι η αρµόδια αρχή για την πρωτοβάθµια εξέταση των
καταγγελιών αλλοδαπών εργατών κατά των εργοδοτών τους).
Η ροή των παραπόνων που υποβλήθηκαν από αλλοδαπούς ήταν σε
σύγκριση µε το προηγούµενο έτος µειωµένη (154 παράπονα το 2002, 133
παράπονα το 2003).
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
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Οι διοικητικές ρυθµίσεις και οι διοικητικοί χειρισµοί, ιδίως από µέρους του
Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης, ήταν σε σύγκριση µε
το προηγούµενο έτος σηµαντικά βελτιωµένοι. Με το συγκεκριµένο υπό
αναφορά Τµήµα υπήρξε, επιπρόσθετα, όπως και τα προηγούµενα έτη, καλή
συνεργασία τόσο στο στάδιο της έρευνας όσο και στο στάδιο της
συµµόρφωσης στις εισηγήσεις και συστάσεις της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως.

78
Οι πλείστες περιπτώσεις κακοδιοίκησης ή µη σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων αλλοδαπών εντοπίσθηκαν στις Μεταναστευτικές Αρχές που
υπάγονται στην Αστυνοµία.
Ως προς τα θέµατα που τα παράπονα των αλλοδαπών αφορούσαν δεν
υπήρξε µεγάλη διαφοροποίηση σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια.
Συγκεκριµένα κατά το 2003 εξετάσθηκαν παράπονα που αφορούσαν
προβλήµατα που αναφύονται µέσα από τους λεγόµενους µικτούς γάµους,
όπως αιτήσεις αλλοδαπών για εγγραφή τους ως Κύπριοι πολίτες λόγω του
γάµου τους µε Κύπριους, περιπτώσεις εικονικών γάµων ή γάµων για τους
οποίους υπήρχε η υποψία ότι είναι εικονικοί και περιπτώσεις απέλασης
αλλοδαπών µετά τη λύση του γάµου που είχαν συνάψει µε Κύπριους ή το
θάνατο του Κύπριου συζύγου.
Σηµαντική θέση συνέχισαν να καταλαµβάνουν και τα παράπονα των
οικονοµικών µεταναστών, κυρίως εργατών και οικιακών βοηθών, που
αφορούσαν το διοικητικό χειρισµό καταγγελιών κατά των εργοδοτών τους,
την εξέταση των αιτήσεων τους να τους επιτραπεί η αλλαγή εργοδότη και
απελάσεις. Το Γραφείο απασχόλησαν, επιπρόσθετα, παράπονα
µακροχρόνιων µεταναστών, φοιτητών και Ελληνοπόντιων που
εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο.
Πέρα από τα πιο πάνω θέµατα, κατά το 2003, στο Γραφείο Επιτρόπου
∆ιοικήσεως κατέφυγε και µια νέα οµάδα αλλοδαπών, αυτή των αιτητών
ασύλου. Το γεγονός αυτό είναι βεβαίως αλληλένδετο µε την έναρξη από
τις αρχές του 2002 εξέτασης των αιτήσεων ασύλου από την Κυπριακή
∆ηµοκρατία1. Τα πλείστα από αυτά τα παράπονα στρεφόντουσαν κατά της
Αστυνοµίας (Αστυνοµικό Σταθµό Πύλης Πάφου) στην οποία ανατέθηκε η
διεκπεραίωση του πρώτου σταδίου της όλης διαδικασίας, δηλαδή αυτού της
υποβολής των αιτήσεων και αφορούσαν καταγγελίες αιτητών ασύλου για
κακοµεταχειρίσεις, συλλήψεις, καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

1

Οι αιτήσεις ασύλου εξεταζόντουσαν προηγούµενα από την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες στην Κύπρο.
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Αναφορά γίνεται, τέλος, στην ολοκλήρωση το 2003 της αυτεπάγγελτης
έρευνας της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε το καθεστώς που ισχύει
για την έκδοση αδειών προσωρινής παραµονής και εργασίας σε νεαρές
αλλοδαπές γυναίκες που έρχονται στην Κύπρο για να εργασθούν µε την
ιδιότητα της «καλλιτέχνιδας». Λεπτοµερής αναφορά ως προς τα σχετικά
µε αυτή την έρευνα πορίσµατα της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως γίνεται στο
Μέρος Β, παρ. Ι της Ετήσιας Έκθεσης.

2. Μικτοί γάµοι
Από τη διερεύνηση παραπόνων που υποβλήθηκαν από αλλοδαπούς
παντρεµένους µε Κύπριους, διαπιστώθηκε, όπως και τα προηγούµενα έτη,
ότι η διοίκηση διακατέχεται κατά το χειρισµό τους από µια όχι πάντα
δικαιολογηµένη αγωνία µπροστά στο ενδεχόµενο της µόνιµης
εγκατάστασης τους στην Κύπρο. ∆ιαπιστώθηκε, ακόµη, ότι συχνά κατά
την εξέταση αιτήσεων για απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας από
αλλοδαπούς που τέλεσαν γάµο µε Κύπριους, η διοίκηση παραλείπει να
συνεκτιµήσει ουσιώδη γεγονότα όπως αυτά της ήδη µακρόχρονης
παραµονής τους στην Κύπρο ή της απόκτησης παιδιών τα οποία έχουν την
Κυπριακή ιθαγένεια. Παρατηρήθηκαν, επίσης, καθυστερήσεις στην
εξέταση τέτοιων αιτήσεων που δεν οφείλονται πάντα στο φόρτο εργασίας
αλλά στην τακτική της αναστολής της λήψης απόφασης στο απώτερο
µέλλον.
Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση αλλοδαπής που ήρθε στην Κύπρο το
1991. Το 1993 παντρεύτηκε µε Κύπριο µε τον οποίο απέκτησε ένα παιδί,
το οποίο βεβαίως έχει την Κυπριακή ιθαγένεια. Ο γάµος λύθηκε µε
διαζύγιο το 1999. Το 2001, µετά δηλαδή από παραµονή δέκα χρόνων στην
Κύπρο, η παραπονούµενη έκανε αίτηση για απόκτηση της Κυπριακής
ιθαγένειας µε πολιτογράφηση. Παρά το ότι ο Νόµος δεν απαιτεί στην
περίπτωση της πολιτογράφησης ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη
γάµου µε Κύπριο, τόσο η Αστυνοµία όσο και η Επαρχιακή διοίκηση
τοποθετήθηκαν αρνητικά στην αίτηση επειδή ο γάµος της αιτήτριας είχε
λυθεί (Α/Π 1036/2003).
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Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η αίτηση αλλοδαπής να εγγραφεί ως
Κύπρια πολίτης λόγω του γάµου της µε Κύπριο, εκκρεµούσε για δύο χρόνια
χωρίς καν να αρχίσει η εξέτασή της επειδή ο σχετικός διοικητικός
φάκελος βρισκόταν από το 1999 στην Αστυνοµία. Μετά την υποβολή του
παραπόνου στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως, το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης ζήτησε από την Αστυνοµία αντίγραφο του φακέλου ώστε
να µπορέσει να αρχίσει η εξέταση της αίτησης. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
έκρινε ότι ο όλος χειρισµός της περίπτωσης από την διοίκηση εµπεριείχε
το στοιχείο της αδιαφορίας απέναντι στον πολίτη (Α/Π 1324/2002).
Ενδιαφέρον παρουσίαζε και η περίπτωση αλλοδαπής παντρεµένης από το
1999 µε Κύπριο. Η αίτησή της για απόκτηση της ιδιότητας της Ηµεδαπής
Κύπριας απορρίφθηκε επειδή η διοίκηση έκρινε λανθασµένα ότι ο γάµος
της ήταν άκυρος λόγω της ύπαρξης του κωλύµατος της εξ αγχιστείας
συγγένειας. Για τον ίδιο λόγο, αίτηση της παραπονούµενης να εγγραφεί ως
Κύπρια πολίτης λόγω του γάµου της µε Κύπριο δεν εξετάσθηκε. Μάλιστα
λειτουργός του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης
υπέδειξε στην παραπονούµενη ότι δεν θα έπρεπε σε καµιά περίπτωση να
αποκτήσει παιδί µε το σύζυγό της. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο
γάµος της παραπονούµενης ήταν καθ΄ όλα έγκυρος και ότι στην
περίπτωσή της υπήρχε απλώς το κώλυµα της λεγόµενης «καταχρηστικής
αγχιστείας» το οποίο έχει από καιρού καταργηθεί ως κοινωνικά
ξεπερασµένο (γάµος δύο αδελφών µε δύο αδελφές) (Α/Π 375/2003).
Σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη, τα κρούσµατα απέλασης ή η
απαγόρευσης εισόδου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία αλλοδαπών, κυρίως
γυναικών, λόγω των σχέσεών τους µε Κύπριους, έχουν περιορισθεί
σηµαντικά, χωρίς όµως και να εξαλειφθούν. Πάγια θέση του Γραφείου
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως ως προς αυτό το θέµα είναι ότι η διοίκηση δεν
νοµιµοποιείται να λαµβάνει τόσο δραστικά µέτρα, όπως η τοποθέτηση του
ονόµατος αλλοδαπής στον κατάλογο των προσώπων στα οποία
απαγορεύεται η είσοδος στην Κύπρο, µε γενεσιουργό αιτία αυτής της
απόφασης τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχει µε κύπριο πολίτη.
Πρόκειται για τακτική που επηρεάζει όχι µόνο τα δικαιώµατα της κατ΄
αυτό τον τρόπο διωκόµενης αλλοδαπής, µα και τα δικαιώµατα του Κύπριου
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πολίτη µε τον οποίο έχει δεσµό. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση
αλλοδαπής της οποίας το όνοµα τοποθετήθηκε στο Stop List λόγω του
δεσµού που διατηρούσε µε Κύπριο. Η επίµαχη απόφαση λήφθηκε, όπως
διαπιστώθηκε, µετά από παρέµβαση της εν διαστάσει συζύγου του
τελευταίου (Α/Π 206/2003).

3. Μακρόχρονοι µετανάστες
Σηµαντική θέση στα παράπονα που υποβάλλονται από αλλοδαπούς
συνεχίζουν να κατέχουν αυτά που αφορούν τους µακρόχρονους
µετανάστες. Τους µετανάστες δηλαδή που ζουν στην Κύπρο, συνήθως
µαζί µε τις οικογένειες τους, µε το καθεστώς της προσωρινής παραµονής
και οι οποίοι διακατέχονται από το συνεχή φόβο ότι κάποια στιγµή θα
εκδιωχθούν. Έχει διαπιστωθεί ότι δυσκολότερες είναι οι περιπτώσεις
των µακρόχρονων µεταναστών που τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί ή
έχουν µεγαλώσει στην Κύπρο, φοιτούν σε ελληνόγλωσσα σχολεία, µιλούν
την ελληνική γλώσσα συνήθως καλύτερα από την µητρική και έχουν
ενσωµατωθεί πλήρως στο κυπριακό κοινωνικό περιβάλλον. Πρόκειται για
µια πραγµατικότητα που ταλανίζει τις µεταναστευτικές αρχές χωρίς να
υπάρξει µέχρι στιγµής επαρκής νοµοθετική ρύθµιση.
Απ΄ αφορµή τη διερεύνηση σχετικών παραπόνων η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
επισήµανε ότι το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε Ψήφισµα2 που
αφορά το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν στο
έδαφος των κρατών µελών, καλεί τα κράτη µέλη να προσαρµόσουν την
εθνική νοµοθεσία τους κατά τρόπο ώστε να χορηγείται στους επί µακρόν
διαµένοντες άδεια διαµονής στο κράτος για µεγάλο χρονικό διάστηµα,
τουλάχιστο δέκα χρόνων, ή και για απεριόριστη διάρκεια. Η Επίτροπος
υπέδειξε, επίσης, ότι ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις απελάσεις, στα
περισσότερα κράτη µέλη έχει ενσωµατωθεί ο κανόνας ότι όσο πιο µακρά
είναι η παραµονή, τόσο σοβαρότερη πρέπει να είναι η παραβίαση της
δηµόσιας τάξης, ώστε να µπορεί να δικαιολογηθεί απέλαση.

2

EE C80, 18.3.1996
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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Σύριου που ήρθε στην Κύπρο το 1990
µαζί µε τη Λιβάνια σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους. Η οικογένεια
παρέµεινε στην Κύπρο τα επόµενα δεκατρία χρόνια µε την ανοχή
ουσιαστικά της διοίκησης. Το 2001, ο πατέρας, η µητέρα και τα δύο
ενήλικα πλέον παιδιά υπέβαλαν αίτηση για απόκτηση της Κυπριακής
ιθαγένειας µε πολιτογράφηση. Η τοποθέτηση της διοίκησης απέναντι στην
αίτηση ήταν κάθετα αρνητική. Μετά από την παρέµβαση της Επιτρόπου
∆ιοικήσεως
στον
παραπονούµενο
χορηγήθηκε
τελικά
Άδεια
Μετανάστευσης που ισοδυναµεί µε άδεια µόνιµης παραµονής. Η αίτηση για
απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας απορρίφθηκε (Α/Π 1061/2003).
Ενδεικτική είναι και η περίπτωση Ιρακινού ο οποίος αποτάθηκε στην
Επίτροπο ∆ιοικήσεως δύο φορές για βοήθεια (Α/Π 917/2000, Α/Π
748/2002).
Ο παραπονούµενος είχε έρθει στην Κύπρο το 1991
επικαλούµενος ευθύς εξ΄ αρχής φόβο για τη ζωή του σε περίπτωση που
επέστρεφε στη χώρα του, στο Ιράκ. Για τον ίδιο λόγο τα πλείστα µέλη της
οικογένειας του είχαν διασπαρθεί σε διάφορα µέρη του κόσµου. Το 1992,
αίτηση του παραπονούµενου να του αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα
απορρίφθηκε από την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες επειδή δεν πληρούσε τα κριτήρια της Σύµβασης της Γενεύης.
Σηµειώνεται ότι η απέλαση του παραπονούµενου από την Κύπρο ήταν
αντικειµενικά αδύνατη.
Παρ΄ όλον τούτο στον παραπονούµενο
χορηγούνταν για εννέα συνεχόµενα χρόνια µόνο άδεια προσωρινής
παραµονής, χωρίς άδεια εργασίας. Το 2000 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
εισηγήθηκε στον τότε Λειτουργό Μετανάστευσης να επιτραπεί στον
παραπονούµενο να εργάζεται ώστε να µπορέσει να αντεπεξέλθει
τουλάχιστο για τις βασικές του ανάγκες. Στην εισήγηση της Επιτρόπου
∆ιοικήσεως όχι µόνο δεν υπήρξε συµµόρφωση µα και τα επόµενα δύο
χρόνια η διοίκηση αρνιόταν ακόµα και να διευθετήσει το καθεστώς
παραµονής του παραπονούµενου µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να
αποταθεί στην αρµόδια αρχή έστω και για δηµόσιο βοήθηµα.
Αναφορά γίνεται, τέλος, στην περίπτωση Ιορδανού ο οποίος αφού έζησε
για 17 χρόνια στην Ελλάδα όπου και σπούδασε ιατρική, ήρθε στην Κύπρο
το 1990 µαζί µε την οικογένεια του. Τα τρία από τα έξη παιδιά του
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γεννήθηκαν στην Κύπρο. Το 1996, ο παραπονούµενος υπέβαλε αίτηση για
απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση η οποία
απορρίφθηκε. Η απόφαση απόρριψης αυτής της αίτησης βασίσθηκε σε
λανθασµένη ερµηνεία του Νόµου. Το 2001 ο παραπονούµενος υπέβαλε
νέα αίτηση για πολιτογράφηση. Αρχικά η Αστυνοµία τοποθετήθηκε θετικά
στη αίτηση και εισηγήθηκε την έγκρισή της. Στη συνέχεια η Αστυνοµία,
για λόγους άγνωστους, διαφοροποίησε τη θέση της προβάλλοντας
αστήρικτους ισχυρισµούς και κατηγορίες εναντίον του παραπονούµενου και
εισηγήθηκε την εκδίωξη του από την Κύπρο. Ο παραπονούµενος δεν είχε
κληθεί να τοποθετηθεί σε σχέση µε τα όσα η Αστυνοµία του καταλόγιζε
ούτε και γνώριζε το περιεχόµενο των εναντίον του κατηγοριών. Μετά
από σχετική εισήγηση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως η αίτηση του
παραπονούµενου επανεξετάσθηκε και του χορηγήθηκε τελικά η Κυπριακή
ιθαγένεια (Α/Π 38/2003).

4. Αιτητές ασύλου
Το 2003 ήταν η πρώτη χρονιά που το γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
έγινε δέκτης µεγάλου αριθµού παραπόνων από αιτητές ασύλου, γεγονός
αλληλένδετο µε το ότι από τις αρχές του 2002 οι αιτήσεις ασύλου
εξετάζονται πλέον από τις αρµόδιες αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Από τη διερεύνηση των σχετικών παραπόνων διαπιστώθηκε η ύπαρξη
σοβαρών προβληµάτων, κυρίως στο αρχικό στάδιο της όλης διαδικασίας,
δηλαδή σ΄ αυτό της υποβολής των αιτήσεων ασύλου, η διεκπεραίωση του
οποίου ανατέθηκε στην Αστυνοµία (Κλιµάκιο Πολιτικών Προσφύγων του
Αστυνοµικού Σταθµού Πύλης Πάφου).
Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι το Κλιµάκιο Πολιτικών Προσφύγων δεν ήταν
επαρκώς επανδρωµένο, ούτε και τα µέλη του επαρκώς εκπαιδευµένα, ενώ
παράλληλα ο αριθµός των αιτητών ασύλου ξεπέρασε κατά πολύ τον λογικά
αναµενόµενο αριθµό µε αποτέλεσµα να συσσωρευτεί υπερβολικός όγκος
εργασίας. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι σηµαντικός αριθµός ατήσεων ασύλου
υποβάλλονταν από αλλοδαπούς φοιτητές των οποίων οι άδειες παραµονής
είχαν για διάφορους λόγους λήξει και οι οποίοι δεν αποκλείεται να
χρησιµοποιούσαν καταχρηστικά τη διαδικασία ασύλου προκειµένου να
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µπορέσουν να νοµιµοποιήσουν το καθεστώς παραµονής τους. Αυτό έφερε
στην επιφάνεια ένα άλλο πρόβληµα, αυτό της χορήγησης µεγάλου αριθµού
φοιτητικών αδειών σε αλλοδαπούς οι οποίοι στην πραγµατικότητα είναι
οικονοµικοί µετανάστες.
Πέρα από τα πιο πάνω παρατηρήθηκαν κρούσµατα αδικαιολόγητων
συλλήψεων ή βεβιασµένων απελάσεων αλλοδαπών που παρουσιάζονταν
στην Αστυνοµία για να υποβάλουν αίτηση ασύλου καθώς και περιπτώσεις
άρνησης παραλαβής αιτήσεων ασύλου και µεγάλης ταλαιπωρίας των
αιτητών. Αναφορά γίνεται, τέλος, και σε περιπτώσεις άρνησης των
εντεταλµένων να παραλαµβάνουν τις αιτήσεις οργάνων να συµµορφωθούν
τόσο στις πρόνοιες του Περί Προσφύγων Νόµου και όσο και στις σχετικές
µε την όλη διαδικασία οδηγίες της Αν. ∆ιευθύντριας του Τµήµατος
Αρχείου πληθυσµού και Μετανάστευσης.
Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση αλλοδαπού ο οποίος απελάθηκε ενώ η
αίτηση του για άσυλο εκκρεµούσε, πράγµα που συνιστά παράβαση της
αρχής για µη επαναπροώθηση πρόσφυγα ή αιτητή ασύλου σε χώρα στην
οποία είναι πιθανόν να υποστεί καταδίωξη ή βασανιστήρια, η οποία έχει
ενσωµατωθεί στον Περί Προσφύγων Νόµο (Α/Π 473/2003).
Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι αλλοδαπός επισκέφθηκε στις 18
Ιουνίου του 2003 το Κλιµάκιο Πολιτικών Προσφύγων για να υποβάλει
αίτηση ασύλου. Από εκεί η Αστυνοµία τον µετέφερε στο ∆ικαστήριο
ζητώντας την έκδοση εναντίον του διατάγµατος προσωποκράτησης. Ο
∆ικαστής αρνήθηκε να εκδώσει το διάταγµα οπότε η Αστυνοµία υπέδειξε
στον παραπονούµενο να παρουσιασθεί στο Κλιµάκιο Πολιτικών
Προσφύγων στις 25 Ιουνίου 2003 για να συµπληρώσει την αίτηση ασύλου.
Ο παραπονούµενος παρουσιάσθηκε την ηµέρα που του υποδείχθηκε,
επειδή όµως δεν υπήρχε διερµηνέας του ζητήθηκε να πάει ξανά την 1η
Ιουλίου 2003. Όταν την 1η Ιουλίου ο παραπονούµενος παρουσιάσθηκε
στην Αστυνοµία, συνελήφθη και µεταφέρθηκε στις Κεντρικές Φυλακές
(Block 10) χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία. Ο
παραπονούµενος αφέθηκε τελικά ελεύθερος και υπέβαλε αίτηση ασύλου
µετά από παρέµβαση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως (Α/Π 928/2003).
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Με αφορµή τη διερεύνηση και άλλων παρόµοιων µε το πιο πάνω
παραπόνων (Α/Π882/03, Α/Π 1117/03, Α/Π 1199/03 κ.α.) η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως µε Εκθέσεις της επισήµανε ότι είναι κατανοητή η
ανησυχία της διοίκησης για το ενδεχόµενο να γίνεται κατάχρηση του
δικαιώµατος υποβολής αίτησης ασύλου από αλλοδαπούς που στην
πραγµατικότητα είναι οικονοµικοί µετανάστες και όχι πολιτικοί πρόσφυγες.
Γι΄ αυτές τις περιπτώσεις, που συνήθως γίνονται γρήγορα αντιληπτές, η
Επίτροπος υπέδειξε, ότι ο νοµοθέτης έχει προβλέψει την ταχύτατη
διαδικασία εξέτασης και απόρριψης των σχετικών αιτήσεων ως προδήλως
αβάσιµων. Αρµόδια, όµως, αρχή για την εξέταση αυτών των αιτήσεων
είναι η Αρχή Προσφύγων. Όταν η Αστυνοµία συλλαµβάνει αλλοδαπούς
που αποτείνονται σ΄ αυτήν για να υποβάλουν αίτηση ασύλου, επειδή κατά
την κρίση της ψεύδονται, είναι ως να αποφασίζει την απόρριψη των
αιτήσεών τους ως προδήλως αβάσιµων ενώ τέτοια αρµοδιότητα δεν της
έχει ανατεθεί από το Νόµο.
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως
υποβλήθηκαν και παράπονα από αλλοδαπούς των οποίων οι αιτήσεις για
άσυλο απορρίφθηκαν από την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες, επειδή κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια της
Σύµβασης της Γενεύης. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις οι παραπονούµενοι
κατά κανόνα υποστηρίζουν ότι αν µετά την απόρριψη της αίτησης τους
απελαθούν στη χώρα τους η ζωή τους κινδυνεύει.
Το πιο χαρακτηριστικό από τα παράπονα αυτού του θεµατικού κύκλου
αφορούσε την περίπτωση Γιουγκοσλάβου ο οποίος ήρθε το 1999 στην
Κύπρο ως αιτητής ασύλου (Α/Π 1120/2003). Ενόσω εκκρεµούσε η
διαδικασία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εξέτασης της αίτησής
του παντρεύτηκε µε αλλοδαπή από τις Φιλιππίνες και απέκτησε µαζί της
ένα παιδί. Όταν τον Ιούλιο του 2003, η Υπάτη Αρµοστεία για τους
Πρόσφυγες τον ενηµέρωσε ότι η αίτησή του απορρίφθηκε και µετά τη
δευτεροβάθµια εξέταση της, έλαβε γραπτή ειδοποίηση από το Τµήµα
Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης ότι θα έπρεπε εντός 14 ηµερών
να αναχωρήσει από την Κύπρο. Ο παραπονούµενος αποτάθηκε στη
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συνέχεια στο Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης ζητώντας
ανανέωση της άδειας παραµονής του, επικαλούµενος την ύπαρξη κινδύνου
για τη ζωή του εάν απελαθεί στη χώρα του. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
υπέδειξε για πολλοστή φορά στην εµπλεκόµενη υπηρεσία ότι η διεθνής
προστασία ατόµων που υπόκεινται σε διώξεις στη χώρα καταγωγής τους
δεν εξαντλείται µε τη Σύµβαση της Γενεύης περί του καθεστώτος των
προσφύγων. Συγκεκριµένα, τα άτοµα των οποίων οι αιτήσεις για πολιτικό
άσυλο απορρίπτονται και τα οποία υποστηρίζουν ότι αν απελαθούν στη
χώρα τους θα αντιµετωπίσουν πραγµατικό κίνδυνο να υποστούν
βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση, προστατεύονται
στα πλαίσια της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών
Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής µεταχείρισης ή Τιµωρίας. Μετά
την υποβολή της Έκθεσης της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως η εµπλεκόµενη
υπηρεσία επανεξέτασε την όλη περίπτωση και στον παραπονούµενο
χορηγήθηκε άδεια προσωρινής παραµονής στην Κύπρο.

5. Αλλοδαποί εργάτες
Τα πλείστα από τα παράπονα που υποβλήθηκαν από αλλοδαπούς εργάτες
και οικιακές βοηθούς, σχετίζονταν, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, µε
το θέµα της αλλαγής εργοδότη και το χειρισµό από µέρους της διοίκησης
των καταγγελιών κατά των εργοδοτών τους.
Από τη διερεύνηση παραπόνου που υποβλήθηκε από δύο γυναίκες από τη
Βουλγαρία (Α/Π 159/2003) διαπιστώθηκε ότι είχαν έρθει στην Κύπρο
νόµιµα το 1998 για να εργασθούν ως εργάτριες. Το 1999 κατάγγειλαν στο
Τµήµα Εργασίας τον εργοδότη τους επειδή, µεταξύ άλλων, δεν τις
πλήρωνε κανονικά (τους χρωστούσε £4000). Μόλις ο εργοδότης
πληροφορήθηκε το γεγονός, κακοποίησε τη µία από τις δύο προκαλώντας
της κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Εναντίον του εργοδότη ασκήθηκε ποινική
δίωξη η εκδίκαση της οποίας διακόπηκε επειδή στο µεταξύ ο εργοδότης
απεβίωσε. Για τον ίδιο λόγο οι παραπονούµενες δεν πληρώθηκαν ποτέ
τους δεδουλευµένους µισθούς που ο εργοδότης τους χρωστούσε. Η
καταγγελία που οι παραπονούµενες έκαναν στο Τµήµα Εργασίας
εξετάσθηκε και το Σεπτέµβριο του 1999 αποφασίσθηκε να τους επιτραπεί
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η αλλαγή εργοδότη. Οι παραπονούµενες, όµως, δεν ενηµερώθηκαν
γραπτώς γι΄ αυτή την απόφαση.
Έτσι, τα επόµενα τρία χρόνια,
περιµένοντας να τους επιτραπεί η αλλαγή εργοδότη εγκαταστάθηκαν σε
χωριό όπου ζούσαν σε άθλιες συνθήκες και εργαζόντουσαν περιστασιακά
µε £5 µεροκάµατο. Το αποτέλεσµα ήταν οι παραπονούµενες να βρίσκονται
στην Κύπρο πλέον παράνοµα (χωρίς άδεια παραµονής) πράγµα για το
οποίο, όµως, δεν ευθυνόντουσαν οι ίδιες. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
εισηγήθηκε στην Αν. ∆ιευθύντρια του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης όπως η όλη περίπτωση αντικρισθεί ανθρωπιστικά και
εξετασθεί το ενδεχόµενο νοµιµοποίησης του καθεστώτος παραµονής των
δύο εργατριών. Στην εισήγηση υπήρξε πλήρης συµµόρφωση.
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση αλλοδαπού από τις Φιλιππίνες ο
οποίος ήρθε στην Κύπρο νόµιµα για να εργασθεί ως οικιακός βοηθός (Α/Π
641/2002). Από τη διερεύνηση του παραπόνου του διαπιστώθηκε ότι το
αίτηµα του να του επιτραπεί η αλλαγή εργοδότη απορρίφθηκε, όχι γιατί οι
ισχυρισµοί του ως προς τις συνθήκες εργασίας του κρίθηκαν αβάσιµοι,
αλλά επειδή δεν µπόρεσε να τις τεκµηριώσει. Ο όλος χειρισµός της
περίπτωσης παρουσίαζε και την εξής ανακολουθία.
Η αδυναµία
τεκµηρίωσης από τον παραπονούµενο των ισχυρισµών του οδήγησε στη
λήψη απόφασης για τον επαναπατρισµό του. Ταυτόχρονα, όµως, το Τµήµα
Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης έκανε γραπτές παρατηρήσεις και
συστάσεις στον εργοδότη να τηρεί στο µέλλον τους όρους εργασίας των
αλλοδαπών που θα εργοδοτεί. Στη σχετική Έκθεσή της η Επίτροπος
επισήµανε ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι κατά κανόνα δεν είναι σε θέση να
αποδείξουν τους ισχυρισµούς τους για κακή συµπεριφορά του εργοδότη ή
υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση σε δύο ή τρεις τόπους εργασίας.
Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις εναπόκειται στο αρµόδιο διοικητικό όργανο να
αξιολογήσει τα ενώπιον του στοιχεία και να αποφασίσει σχετικά. Σε
περίπτωση δε που η µαρτυρία του αλλοδαπού εργαζόµενου κρίνεται ως
αξιόπιστη, θα πρέπει να τυγχάνει του ευεργετήµατος της αµφιβολίας. Η
εµπλεκόµενη υπηρεσία επανεξέτασε την περίπτωση, όπως ήταν και η
εισήγηση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, και χορήγησε τελικά στον
παραπονούµενο άδεια να εργασθεί σε άλλο εργοδότη.
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Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι το Κλιµάκιο Αλλοδαπών Λευκωσίας
εισηγήθηκε στην Αν. ∆ιευθύντρια Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης τη σύλληψη και απέλαση αλλοδαπής οικιακής βοηθού
βασιζόµενη σε λανθασµένα στοιχεία.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η
παραπονούµενη να συλληφθεί για να απελαθεί.
Η παραπονούµενη
αφέθηκε τελικά ελεύθερη µετά από κράτηση 14 ηµερών και η απέλασή της
αποτράπηκε µετά από παρέµβαση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως (Α/Π
892/2003).
Ενδεικτική είναι και η περίπτωση αλλοδαπής οικιακής βοηθού, η οποία
συνελήφθηκε από την Αστυνοµία επειδή είχε την προηγούµενη ηµέρα
εγκαταλείψει το σπίτι της εργοδότριας της µε την οποία είχε εργατική
διαφορά (Α/Π 1016/2003). Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε
σύσκεψη ηµεροµηνίας 25 Φεβρουαρίου, του 2003, αποφασίσθηκε η
πρακτική που θα ακολουθείται ως προς το θέµα των εργατικών διαφορών.
Συγκεκριµένα, αποφασίσθηκε, ότι σε περίπτωση που αλλοδαπός υποβάλει
παράπονο στο Τµήµα Εργασίας για εργατική διαφορά, θα είναι
υποχρεωµένος να διαµένει στον εργοδότη του µέχρι την επίλυση της
εργατικής διαφοράς.
Στην ίδια, εντούτοις, σύσκεψη αποφασίσθηκε,
επίσης, ότι σε περίπτωση που αλλοδαπός εγκαταλείψει το χώρο διαµονής
και εργασίας του και δεν υποβάλει παράπονο εντός 15 ηµερών για
εργατική διαφορά, τότε θα κηρύσσεται αναζητούµενος και τα στοιχεία του
θα καταχωρούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως αναζητούµενο από
την Αστυνοµία πρόσωπο. Στη σχετική Έκθεση επισηµάνθηκε ότι µε βάση
το περιεχόµενο αυτών των αποφάσεων προκύπτει ότι κατ΄ αρχήν οι
αλλοδαποί που υποβάλλουν καταγγελία κατά των εργοδοτών τους είναι
υποχρεωµένοι να συνεχίσουν να διαµένουν µαζί τους µέχρι αυτή να
εξετασθεί. Σε περίπτωση, όµως, που εγκαταλείψουν το χώρο διαµονής
και εργασίας τους, τους παρέχεται µία προθεσµία 15 ηµερών εντός της
οποίας µπορούν να καταγγείλουν τον εργοδότη τους. Στην περίπτωση της
παραπονούµενης διαπιστώθηκε ότι η πρακτική αυτή δεν ακολουθήθηκε,
δεν της παρασχέθηκε δηλαδή το περιθώριο των 15 ηµερών, αντίθετα
συνελήφθηκε ως κοινός εγκληµατίας µέσα σε µία ηµέρα αφότου
εγκατέλειψε τον εργοδότη της. Η Επίτροπος έκρινε ως παράνοµη τη
σύλληψη της παραπονoύµενης και εισηγήθηκε να αφεθεί ελεύθερη και να
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της δοθεί η δυνατότητα να υποβάλει στο Τµήµα Εργασίας παράπονο για
εργατική διαφορά. Στην εισήγηση αυτή υπήρξε συµµόρφωση.
Παρόµοια ήταν και η περίπτωση άλλης οικιακής βοηθού η οποία
συνελήφθηκε από µέλη του Κλιµακίου Αλλοδαπών Λεµεσού επειδή είχε την
προηγούµενη ηµέρα εγκαταλείψει τον χώρο εργασίας και διαµονής της
λόγω εργατικής διαφοράς (Α/Π 1328/2002).
Από την έρευνα
διαπιστώθηκε ότι η σύλληψη της παραπονούµενης δεν καλυπτόταν από
καµία από τις περιοριστικά καθορισµένες στο Σύνταγµα περιπτώσεις
νοµίµου σύλληψης ή κράτησης ατόµου (Άρθρο 11). Στη σχετική Έκθεση
της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέφρασε προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας τις
ανησυχίες της για παρόµοια κρούσµατα που διαπίστωσε να συµβαίνουν
ειδικά στο Κλιµάκιο Αλλοδαπών Λεµεσού. Έθεσε, επίσης, υπόψη του, ότι
οι διαπιστώσεις από τη διερεύνηση και άλλων σχετικών παραπόνων
οδηγούν στο εύλογο συµπέρασµα ότι µέλη των Κλιµακίων Αλλοδαπών
ενεργούν αυθαίρετα και αναµειγνύονται σε παρόµοιες περιπτώσεις προς
όφελος των εργοδοτών, οι οποίοι προσπαθούν, χρησιµοποιώντας την
Αστυνοµία, να διώξουν από την Κύπρο τους αλλοδαπούς που εργοδοτούν
όσο πιο γρήγορα µπορούν, για να αποφύγουν ενδεχόµενη καταγγελία
εναντίον τους στο Τµήµα Εργασίας.
Αναφορά γίνεται, τέλος, στην περίπτωση αλλοδαπής εργάτριας η οποία
ταλαιπωρήθηκε από αχρείαστες έρευνες της Αστυνοµίας ως προς το
πρόσωπό της επειδή λανθασµένα το όνοµά της συµπεριλήφθηκε στον
κατάλογο των προσώπων στα οποία απαγορεύεται η είσοδος στην Κύπρο
(Α/Π
645/2003). Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε, ότι ενώ η
παραπονούµενη βρισκόταν νόµιµα στην Κύπρο µε άδεια προσωρινής
παραµονής και εργασίας, η είσοδος της στην Κύπρο θεωρείτο
απαγορευµένη. Όταν αυτό έγινε αντιληπτό από τη διοίκηση, η σχετική
πληροφορία δεν έφτασε στο αρµόδιο για την ενηµέρωση του καταλόγου
απαγορευµένων µεταναστών Τµήµα της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, µε αποτέλεσµα το όνοµα της παραπονούµενης να
παραµείνει στον υπό αναφορά κατάλογο. Με αφορµή το συγκεκριµένο
παράπονο η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε τη βελτίωση των
διαδικασιών που εφαρµόζονται σε σχέση µε τον καταρτισµό του καταλόγου
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των
απαγορευµένων
µεταναστών
και
την
εξεύρεση
τρόπου
αλληλοενηµέρωσης του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης
µε την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Η Επίτροπος
εισηγήθηκε, επίσης, όπως, ενόψει της απουσίας νοµοθετικής βάσης στην
οποία να στηρίζεται η ύπαρξη και ο καταρτισµός των καταλόγων,
προωθηθεί σχετική νοµοθεσία, ώστε να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατό
µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στο συγκεκριµένο θέµα.
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IV. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις
Το θεµατικό αντικείµενο το τοµέα Περιβάλλοντος-Ποιότητας ζωής
καλύπτει θέµατα του υπό ευρεία έννοια φυσικού, οικιστικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Καθόλη τη διάρκεια του 2003 λήφθηκαν 195 παράπονα που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και στα ειδικότερα όρια
χειρισµού του Τοµέα Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Πολιτισµού. Ο
αριθµός των παραπόνων αυτών παρουσιάζει ουσιαστική αύξηση σε σχέση
µε τα 135 αντίστοιχα παράπονα που υποβλήθηκαν τον προηγούµενο
χρόνο. Το γεγονός της σταθερής αύξησης, κατά 44%, της εισροής
παραπόνων που εµπίπτουν στον υπό εξέταση θεµατικό κύκλο
καταδεικνύει την καθιέρωση του θεσµού του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως ως
ενός θεσµού ελέγχου τήρησης της οικείας νοµοθεσίας και προστασίας
του περιβάλλοντος.
Ο µεγαλύτερος αριθµός παραπόνων που υποβλήθηκαν αφορούσαν κυρίως
πολεοδοµικές και οικοδοµικές παραβάσεις, την καταπόνηση του φυσικού
και οικιστικού περιβάλλοντος και την επιβάρυνση των συνθηκών
διαβίωσης.
Αποτελεί σταθερή ιδιοµορφία του τοµέα του περιβάλλοντος το γεγονός
ότι, λόγω του αντικειµένου του και λόγω της συνήθους πρακτικής των
διοικητικών ή δηµοτικών οργάνων, αντιµετωπίζει συχνά παγιωµένες
καταστάσεις, τετελεσµένες παραβιάσεις της νοµιµότητας και προσβολής
του περιβάλλοντος. ∆υστυχώς, λόγω της συντελεσθείσας πολλές φορές
βλάβης στο περιβάλλον η επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα
κατάσταση είναι πολύ δύσκολη µέχρι και αδύνατη.
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Πάντως, η συσσωρευµένη εµπειρία του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
σε θέµατα περιβάλλοντος δείχνει ότι η χώρα µας αντιµετωπίζει οξυµένα
προβλήµατα στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Οι κύριες
αιτίες των προβληµάτων αυτών συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Τα διοικητικά και δηµοτικά όργανα που λαµβάνουν αποφάσεις που αφορούν και
επηρεάζουν το περιβάλλον δεν λαµβάνουν συστηµατικά υπόψη ότι κάθε απόφαση
και δραστηριότητα πρέπει να υλοποιείται µε γνώµονα την προστασία του
περιβάλλοντος προς όφελος των σηµερινών και των επερχόµενων γενεών(αρχή
της αειφορίας).
Το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο για προστασία του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκές,
ενόψει µάλιστα των νέων προβληµάτων που δηµιουργεί η ανεξέλεγκτη, πολλές
φορές, οικονοµική δραστηριότητα, η ανθρωπογενής ρύπανση και η µη ορθολογική
διαχείριση των πόρων.
Σε πολλές περιπτώσεις, το νεοπαγές ευρωπαικό κεκτηµένο δεν έχει εµπεδωθεί
επαρκώς από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες ενώ σε άλλες η σχετική νοµοθεσία δεν
εφαρµόζεται ορθά ή και παρακάµπτεται.

2.

Κατασκευή εµφιαλωτηρίου νερού στον Αγρό- Υποβολή
περιβαλλοντικής µελέτης πριν από την κατασκευή ενός έργου

H Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου
προσέφυγε στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως προβάλλοντας τον ισχυρισµό ότι η
έναρξη των εργασιών ανέγερσης εµφιαλωτηρίου ιδιωτικής εταιρείας στον
Αγρό ήταν παράνοµη και αντίθετη µε την ευρισκόµενη σε ισχύ ∆ήλωση
Πολιτικής. (A/Π 1480/2002 και Α/Π 312/2003). Τονίστηκε, εκ
µέρους της Οµοσπονδίας, ότι οι συντελεσθείσες παρανοµίες προκάλεσαν
ήδη σηµαντική ζηµιά στο ευαίσθητο οικολογικά περιβάλλον του Αγρού,
αφού η περιοχή θα εντασσόταν στο δίκτυο Natura 2000 της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης. Η Οµοσπονδία πρόβαλε, επιπλέον, την άποψη ότι θα έπρεπε,
πριν από την παραχώρηση οποιασδήποτε πολεοδοµικής άδειας στην
περιοχή, να προηγηθεί η εκπόνηση πλήρους περιβαλλοντικής µελέτης.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η κατασκευάστρια ιδιωτική εταιρεία
προχώρησε παράνοµα σε εκσκαφές, εκχερσώσεις γης, διάνοιξη δρόµων
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στην περιοχή του Αγρού, ενώ δηµιουργήθηκαν τετελεσµένα που ήταν
ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ανατραπούν. Αποτέλεσµα των
παράνοµων αυτών ενεργειών ήταν να επέλθει βλάβη στο περιβάλλον της
περιοχής όπου η εταιρεία σκόπευε, εφόσον εξασφάλιζε πολεοδοµική
άδεια, να ανεγείρει εµφιαλωτήριο νερού.
Η Επίτροπος σηµείωσε στην Έκθεση της ότι η ευρισκόµενη σε ισχύ
∆ήλωση Πολιτικής θέτει εξαρχής ως θεµελιώδη στρατηγικό της στόχο
την προστασία, διατήρηση, αναβάθµιση και προβολή του φυσικού
περιβάλλοντος στην ύπαιθρο και στα χωριά της Κύπρου. Τονίζει δε ότι η
αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος δεν εξαντλείται µόνο στην
καταστολή των παραβάσεων και των επιβλαβών για το περιβάλλον
συµπεριφορών και την αποκατάσταση, αν αυτό είναι δυνατό, της
οικολογικής βλάβης. Εκτείνεται και επικεντρώνεται όλο και περισσότερο
στην πρόληψη. ∆ίχως να αµφισβητείται η αναγκαιότητα της λήψης
κατασταλτικών µέτρων, η εµβέλεια και αποτελεσµατικότητά τους, είναι, σε
τέτοιες περιπτώσεις , εκ των πραγµάτων, περιορισµένη.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η Επίτροπος παρατηρεί ότι η απλή υποβολή
πολεοδοµικής αίτησης εκ µέρους της εταιρείας δεν δικαιολογούσε, εν πάση
περιπτώσει, την έναρξη εργασιών για ανέγερση του εµφιαλωτηρίου (άρθρο
21 των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµων). Τέτοιες πρακτικές, µε
βάση τα πορίσµατα της Έκθεσης, αποτελούν τροχοπέδη και
εξουδετερώνουν, ουσιαστικά, τη διαδικασία πολεοδοµικής αξιολόγησης των
αιτήσεων για ανάπτυξη. Πρόσθετα, δηµιουργούν και παγιώνουν
καταστάσεις που δύσκολα διορθώνονται ή ανατρέπονται µε την έκδοση της
άδειας. Είναι δε λυπηρό, τονίζει η Επίτροπος, που για τη δηµιουργία της
λανθασµένης αυτής εντύπωσης συντείνει και η αδικαιολόγητη ανοχή που
επιδεικνύει σε τέτοιες περιπτώσεις το ίδιο το Τµήµα Πολεοδοµίας και
Οικήσεως για άσκηση πολεοδοµικού ελέγχου. Εντέλει, δηλαδή, η ανοχή
αυτή του τµήµατος οδηγεί σε αυτοαναίρεση του ρόλου που του έχει
ανατεθεί για καθορισµό και έλεγχο της πολεοδοµικής ανάπτυξης.
Στην προκειµένη περίπτωση, αναφέρει η Επίτροπος, αποτελούσε ευθύνη
του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως για άσκηση του πολεοδοµικού
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έλεγχου. ∆υστυχώς όµως το τµήµα αυτό επέδειξε αδικαιολόγητη ολιγωρία
για έγκαιρη λήψη µέτρων καταστολής της παρανοµίας. Ανεξήγητη και
αδικαιολόγητη αδράνεια επέδειξε αφενός η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού,
που δεν φαίνεται να έλαβε οποιαδήποτε µέτρα, στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων της, για αναστολή των παράνοµων εργασιών στις οποίες
προέβαινε η εταιρεία και αφετέρου η Υπηρεσία Περιβάλλοντος η οποία,
στο στάδιο εξέτασης της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν
εξέτασε µε τη δέουσα προσοχή τις περιβαλλοντικές συνέπειες που
συνεπάγετο η έκταση και το µέγεθος της προτεινόµενης ανάπτυξης. Είναι
δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως
προέβη στην επίδοση ειδοποίησης επιβολής στην εταιρεία 8 περίπου µήνες
αφότου η Οµοσπονδία έδωσε τεκµηριωµένες πληροφορίες για την
παρανοµία και την επελθούσα βλάβη στο περιβάλλον. Η Επίτροπος τονίζει
ότι η ταχεία ανταπόκριση στα όσα η Οµοσπονδία έθεσε ενώπιον του
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως πιθανότατα να απέτρεπε µεγάλο
µέρος της βλάβης που προκλήθηκε ήδη στο περιβάλλον της περιοχής.
Καταλήγοντας, η Επίτροπος παρατήρησε ότι παρά το γεγονός ότι δεν
διαφάνηκε ότι οι παράνοµες εργασίες συντελέσθηκαν στα όρια κάποιας
από τις περιοχές που έχουν προεπιλεγεί για να προταθούν για ένταξη στο
δίκτυο Natura 2000, εντούτοις η έκταση και το είδος της ανάπτυξης σε
συνδυασµό µε τον επηρεασµό του φυσικού περιβάλλοντος θα έπρεπε να
ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν από τη τελική λήψη απόφασης για έκδοση
πολεοδοµικής άδειας. Έκρινε δε ότι ήταν αναπόφευκτη η αξιολόγηση όλων
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκτέλεση του έργου και ο
πολεοδοµικός του έλεγχος µε περιβαλλοντικά κριτήρια.
Ενόψει των ευρηµάτων και των συµπερασµάτων της Έκθεσης της, η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε όπως το Τµήµα Πολεοδοµίας και
Οικήσεως, πριν λάβει την τελική του απόφαση για το ενδεχόµενο έκδοσης
της πολεοδοµικής άδειας, απαιτήσει από τους αιτητές µελέτη για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν ήδη επιφέρει οι παράνοµες
εργασίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Η µελέτη αυτή θα έπρεπε να
περιλαµβάνει και λεπτοµερείς προτάσεις για αντιµετώπιση ή/και
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απάµβλυνση των αρνητικών
περιβάλλον της περιοχής.

επιπτώσεων

που

προκλήθηκαν

στο

Εισηγήθηκε, επίσης, όπως πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, η
µελέτη
αυτή
αποσταλεί
στην
Υπηρεσία
Περιβάλλοντος,
για
εµπεριστατωµένη αξιολόγηση και διατύπωση απόψεων και θέσεων.
Με βάση τα πορίσµατα και τις εισηγήσεις της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, η
κατασκευάστρια εταιρεία εκπόνησε νέα περιβαλλοντική µελέτη η οποία
αξιολογήθηκε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος ενόψει της εξέταση της
πολεοδοµικής αίτησης.

3. Κάπνισµα στους χώρους εργασίας
Οµάδα 34 υπαλλήλων του ∆ήµου Λευκωσίας προσέφυγε στο Γραφείο
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, (A/Π 723/2003) θέτοντας το θέµα του
καπνίσµατος στους χώρους του ∆ηµαρχείου Λευκωσίας. Οι εργαζόµενοι
στο ∆ηµοτικό Μέγαρο διατύπωσαν τη θέση ότι παρά τα επανειληµµένα
διαβήµατα στα οποία έχουν προβεί στο ∆ήµαρχο Λευκωσίας για να
σταµατήσει το κάπνισµα στους χώρους του ∆ηµαρχείου η κατάσταση
παρέµεινε αναλλοίωτη µε αποτέλεσµα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους,
από καπνιστές συναδέλφους τους και από ∆ηµοτικούς Συµβούλους που
συνεδριάζουν σε ειδική αίθουσα του ∆ηµαρχείου.
Η έρευνα κατέδειξε, πράγµατι, την ύπαρξη του προβλήµατος εφαρµογής
της νοµοθεσίας που απαγορεύει το κάπνισµα σε όλους τους χώρους του
∆ηµαρχείου Λευκωσίας.
Με βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία - τον περί Προστασίας της Υγείας
(΄Ελεγχος του Καπνίσµατος) Νόµο του 2002 [Ν.75(I)/2002]απαγορεύεται το κάπνισµα σε δηµόσιους και εργασιακούς χώρους. Η
παραβίαση των νοµοθετικών διατάξεων επισύρει κυρώσεις που
κυµαίνονται από επιβολή προστίµου µέχρι και φυλάκιση.
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Ο Νόµος υποχρεώνει τους εργοδότες σε εφαρµογή πολιτικής σε σχέση µε
το κάπνισµα στους χώρους εργασίας “.... η οποία να βασίζεται στην αρχή ότι οι
εργοδοτούµενοι που δεν καπνίζουν ή δεν επιθυµούν να καπνίζουν στο χώρο εργασίας
τους προστατεύονται από τον καπνό...” [΄Αρθρο 14(1)].

Στα πλαίσια της πολιτικής, ο εργοδότης οφείλει να µεριµνά για την
τοποθέτηση σε περίοπτα µέρη ευανάγνωστων και ευδιάκριτων πινακίδων
που υποδεικνύουν τις περιοχές όπου επιτρέπεται ή απαγορεύεται το
κάπνισµα [΄Αρθρο 14(2)].
Στην υπό αναφορά περίπτωση το πρόβληµα εντοπίστηκε κυρίως στο
κάπνισµα στην αίθουσα που συνεδρίαζαν οι υποεπιτροπές του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, η οποία δεν διέθετε επαρκές σύστηµα κλιµατισµού και
επηρέαζε δυσµενώς τις
συνθήκες εργασίας των επηρεαζόµενων
υπαλλήλων.
Στην έκθεση της, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επισήµανε την πρωταρχική
υποχρέωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του ∆ηµάρχου για αυστηρή
τήρηση της νοµοθεσίας για το κάπνισµα. Εισηγήθηκε δε την άµεση λήψη
µέτρων για έλεγχο του καπνίσµατος στους χώρους του ∆ηµαρχείου.
Ο ∆ήµαρχος Λευκωσίας, συµµορφούµενος µε την εισήγηση της Επιτρόπου
∆ιοικήσεως προχώρησε στη διαµόρφωση ειδικού χώρου (καπνιστηρίου)
όπου και επιτρέπεται το κάπνισµα και στην τοποθέτηση πινακίδων σε
όλους τους κλειστούς χώρους του δηµαρχείου µε τις οποίες
πληροφορούνται οι εργαζόµενοι και το κοινό ότι απαγορεύεται το
κάπνισµα.

4. Αρχείο Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου
Το θέµα της φύλαξης, συντήρησης και αξιοποίησης του αρχείου του
Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου
έθεσαν ενώπιον της Επιτρόπου
∆ιοικήσεως µια δηµοσιογράφος και ένας εικονολήπτης (A/Π 212/2002),
ο οποίος εργάζεται στο Ίδρυµα. Προβλήθηκε, εκ µέρους τους, ο
ισχυρισµός ότι εξαιτίας της αδιαφορίας που επιδεικνύει το Ίδρυµα ένα
σηµαντικό µέρος του αρχείου του Ιδρύµατος, µε εξαιρετικό ιστορικό
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ενδιαφέρον για την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική διαδροµή της
Κύπρου έχει καταστραφεί.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επισηµαίνει στα πορίσµατα της έρευνας της ότι η
ύπαρξη και λειτουργία του αρχείου του ΡΙΚ είναι ιδιαίτερα σηµαντική για
την ιστορική έρευνα και τη διάσωση και προβολή ιστορικών στοιχείων και
δεδοµένων που συνθέτουν την ταυτότητα και τον πολιτισµό της Κύπρου.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ανάγκη της διάσωσης και αξιοποίησης
του µοναδικού σε πλούτο αρχείου του ΡΙΚ ήταν, διαχρονικά, κοινό
ζητούµενο τόσο των ερευνητών που ενδιαφέρονταν για την ιστορική
διαδροµή του τόπου όσο και του κοινού ευρύτερα. Για τους ερευνητές το
αρχείο συνιστούσε τις απαραίτητες πρωτογενείς ερευνητικές πηγές. Οι
πολίτες δε είχαν τη θεµιτή απαίτηση για διάσωση και διαφύλαξη της
ιστορικής µνήµης του τόπου και για πρόσβαση στις ιστορικές πηγές
πληροφόρησης.
Η Επίτροπος σηµειώνει στην έκθεση της ότι τα προβλήµατα του αρχείου
του Ιδρύµατος αφορούν, κυρίως, στην ασφαλή φύλαξή του σε κατάλληλους
χώρους και κατάλληλες συνθήκες, στην καταλογογράφηση και
επιστηµονική επεξεργασία του υλικού από αρχειονόµους προκειµένου να
ταξινοµηθεί το αρχείο και να καταστεί προσιτό στην έρευνα και στο ευρύ
κοινό.
Η Επίτροπος επισηµαίνει πάντως ότι η συνολική και διαχρονική
αντιµετώπιση του θέµατος του αρχείου του ΡΙΚ από τις εκάστοτε
διοικήσεις και διευθύνσεις δεν αντιστοιχούσε µε την τεράστια σηµασία του.
Η έλλειψη του επιβαλλόµενου ενδιαφέροντος και επιµέλειας για διάσωση
και συντήρηση, έστω, του αρχειακού υλικού έφερε το αρχείο του
Ιδρύµατος στα πρόθυρα της καταστροφής. ΄Οσες δε προσπάθειες έγιναν
ή όλες οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν ήταν αποσπασµατικές,
αποτέλεσµα κυρίως της αγωνίας και του προσωπικού ενδιαφέροντος των
εµπλεκόµενων λειτουργών, και απεδείχθησαν, εντέλει, ατελέσφορες.
Επιπλέον,
χαρακτηρίστηκαν
από
έλλειψη
συντονισµένων
και
αποτελεσµατικών µέτρων για διάσωση του αρχείου. Αποτέλεσµα της όλης
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κατάστασης ήταν η απώλεια και καταστροφή ενός σηµαντικού µέρους του
αρχείου. Ενδεικτικό δε παράδειγµα αποτέλεσε η µη λήψη επαρκών µέτρων
για τη διάσωση ολόκληρου του οπτικοακουστικού υλικού που βρισκόταν
στο υπό κατεδάφιση κτίριο του κινηµατογραφικού συνεργείου, εφόσον
µάλιστα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για υλικό που παράχθηκε πριν από το
1974.
Η Επίτροπος δεν θεωρεί πειστικό το επιχείρηµα που προβλήθηκε, εκ
µέρους του Ιδρύµατος, ότι η έλλειψη οικονοµικών πόρων ήταν ο
κυριότερος λόγος για τη µη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων για προστασία
και διάσωση του αρχείου. ∆ιατυπώνει δε την άποψη ότι ως κυριότερος
παράγοντας της ολιγωρίας που επεδείχθη θα πρέπει να θεωρηθεί το
γεγονός ότι ουδέποτε προσδόθηκε στο θέµα του αρχείου η δέουσα
προσοχή, επιµέλεια και προτεραιότητα.
Υπό το φως των πιο πάνω, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ιδρύµατος εξετάσει άµεσα το θέµα και όπως λάβει κατά
προτεραιότητα όλα τα αναγκαία µέτρα για διάσωση και προστασία του
επισφαλούς υλικού του αρχείου. Παράλληλα εισηγήθηκε όπως εκπονηθεί
µακροπρόθεσµο σχέδιο για αξιολόγηση και αξιοποίηση του υλικού του
αρχείου και για τη στελέχωσή του µε εξειδικευµένο προσωπικό. Κάτι
τέτοιο θα καταστήσει το υλικό του αρχείου προσιτό και χρήσιµο για
ερευνητικούς σκοπούς και θα διευκολύνει την πρόσβαση του ευρύτερου
κοινού σε ιστορικές πηγές πληροφόρησης.
Ανταποκρινόµενο στις επισηµάνσεις και εισηγήσεις της Επιτρόπου
∆ιοικήσεως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος εκπόνησε και
βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης προγράµµατος για την ασφαλή φύλαξη και
αξιοποίηση του αρχείου του Ιδρύµατος.

5. Εµπλουτισµός δηµοσίων κτιρίων µε έργα τέχνης
Οµάδα κυπρίων ζωγράφων και εικαστικών καλλιτεχνών υπέβαλε στην
Επίτροπο ∆ιοικήσεως παράπονο (A/Π 1492/2003) για τη µη τήρηση της
σχετικής νοµοθεσίας[Ν. 23(Ι)/1992] που προβλέπει για τον υποχρεωτικό
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εµπλουτισµό των δηµοσίων κτιρίων µε έργα τέχνης. Οι παραπονούµενοι
ισχυρίστηκαν, συγκεκριµένα, ότι η υφιστάµενη νοµοθεσία δεν εφαρµόζεται
µε αποτέλεσµα να χάνονται ευκαιρίες δηµιουργίας και προβολής
σηµαντικών µνηµειακών και άλλων έργων και να στερείται το κοινό την
ευκαιρία καθηµερινής επαφής µε τη σύγχρονη δηµιουργία. Πρóβaλaν,
επιπλέον, τη θέση ότι η υφιστάµενη νοµοθεσία πρέπει να εφαρµοστεί
αναδροµικά και κατά τρόπο που θα εµπλουτιστούν µε έργα τέχνης όλα τα
δηµόσια κτίρια που έχουν ανεγερθεί µετά από την εφαρµογή του Νόµου το
1992.
Μετά από τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας και τη διαπίστωση της
βασιµότητας των προβληθέντων ισχυρισµών, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
έκρινε ότι ήταν αδικαιολόγητη η ολιγωρία που επιδείχθηκε για τη µη
εφαρµογή της Νοµοθεσίας που προβλέπει για τον εµπλουτισµό µε έργα
τέχνης όλων των δηµόσιων κτιρίων. Σηµείωσε, µάλιστα, ότι η ολιγωρία
αυτή οφειλόταν και στην, ακατανόητη και ατεκµηρίωτη εν πολλοίς,
αµφισβήτηση της υπαγωγής των σχολικών κτιρίων στην έννοια του όρου
“δηµόσιο κτίριο” για τους σκοπούς εφαρµογής των περί Ελάχιστου
Ποσοστού Εµπλουτισµού µε ΄Εργα Τέχνης των ∆ηµόσιων Κτιρίων Νόµων
του 1992 µέχρι 2003.
Παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας διασαφήνισε
πλήρως το θέµα αυτό µε γνωµάτευσή του ηµερ. 24 Απριλίου 2002,
δυστυχώς µέχρι την υποβολή της έκθεσης, δεν κατέστη εφικτή η
επανενεργοποίηση των προνοιών της οικείας νοµοθεσίας και η λειτουργία
της ειδικής επιτροπής που είχε την αρµοδιότητα επιλογής των έργων
τέχνης που θα εµπλούτιζαν τα δηµόσια κτίρια.
Αναφορικά µε τη θέση των παραπονούµενων για αναδροµική εφαρµογή της
νοµοθεσίας, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµείωσε ότι είναι αυτονόητο ότι η
υφιστάµενη νοµοθεσία τέθηκε σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής
της, δηλαδή στις 10 Απριλίου 2002. Συνεπώς, όλα τα δηµόσια κτίρια που
έχουν έκτοτε ανεγερθεί διέπονται από τις πρόνοιες της οικείας
νοµοθεσίας και σε αυτά θα έπρεπε να τοποθετηθούν έργα τέχνης.

101
Υπό το φως των όσων προέκυψαν κατά την έρευνα που διενήργησε, η
Επίτροπος διατύπωσε τη θέση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
θα πρέπει να µεριµνήσει για την άµεση εφαρµογή των περί Ελάχιστου
Ποσοστού Εµπλουτισµού µε ΄Εργα Τέχνης των ∆ηµοσίων Κτιρίων Νόµων
του 1992 µέχρι 2003. Προς την κατεύθυνση αυτή εισηγήθηκε όπως το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού προχωρήσει, χωρίς χρονοτριβή, στην
υποβολή εισήγησης στο Υπουργικό Συµβούλιο για διορισµό των µελών της
Ειδικής Επιτροπής που έχει την αρµοδιότητα για την επιλογή των έργων
τέχνης.
Συµµορφούµενο πλήρως µε την εισήγηση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού αποφάσισε την άµεση σύσταση της
επιτροπής και την πλήρη εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας για όλα
τα δηµόσια κτίρια που ανεγέρθηκαν από την έναρξη ισχύος εφαρµογής του
Νόµου, δηλαδή από το 1992.
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V. ΑΚΙΝΗΤΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. Εισαγωγή
Η ακίνητη ιδιοκτησία και η ανάπτυξη της είναι έννοιες που τις τελευταίες
τουλάχιστον δυο δεκαετίες έχουν συνδεθεί σε σηµαντικό βαθµό, θεσµικά
και πρακτικά. Με τις αρµοδιότητες που ανατέθηκαν στη ∆ιοίκηση
επιδιώκεται κυρίως η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ του συνταγµατικού
δικαιώµατος των πολιτών να αναπτύξουν την ιδιοκτησία τους και του
δηµοσίου συµφέροντος.
Η αξιοποίηση της ακίνητης ιδιοκτησίας µπορεί να προωθείται νοουµένου
ότι νοµιµοποιείται µέσα από τις καθοριζόµενες στη νοµοθεσία διαδικασίες.
Ταυτόχρονα, εγείρονται σε αρκετές περιπτώσεις ζητήµατα που άπτονται
άλλων πτυχών της ακίνητης ιδιοκτησίας και η διευθέτηση τους
προϋποθέτει ενέργειες της ∆ιοίκησης. Οι πολίτες αναπόφευκτα
υποχρεούνται να αποτείνονται στις αρµόδιες αρχές οι οποίες όµως
φαίνονται ακόµα ανέτοιµες να αντιµετωπίσουν τους ρυθµούς αύξησης των
αιτηµάτων. Παρατηρείται επίσης
ελλειµµατική προσέγγιση των
δικαιωµάτων των πολιτών που καταλήγει σε ορισµένες περιπτώσεις σε
παραβίασή τους.
Τα παράπονα που εντάσσονται στον Τοµέα αυτό στρέφονται συνήθως κατά
των Τµηµάτων Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και Πολεοδοµίας και
Οικήσεως, των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων, καθώς και των Υπουργείων
εκείνων που εκτελούν έργα δηµόσιας ωφέλειας, για τα οποία κατά κανόνα
είναι απαραίτητη η χρήση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας.

2. Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
Πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα και παλαιότερα Τµήµατα της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το οποίο αναπτύχθηκε σταδιακά και καθιερώθηκε
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επιτυγχάνοντας τη διασφάλιση της ακίνητης ιδιοκτησίας, που αποτελεί το
µοναδικό αντικείµενο εργασίας του. Λόγω, όµως, της πολλαπλότητας και
πολυπλοκότητας των θεµάτων που εγείρονται από την κατοχή, χρήση και
ανάπτυξη της ακίνητης ιδιοκτησίας, σε συνάρτηση µε τη σηµαντική αύξησή
τους, έχει καταστεί δυσλειτουργικό και όχι πάντα ικανό να ανταποκριθεί
στον ουσιαστικό του ρόλο.
Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα µε την µηχανογράφηση των υπηρεσιών
του, επιδιώχθηκε και η πληρέστερη στελέχωσή του, ωστόσο, η υποβολή
παραπόνων µε αντικείµενο την αδυναµία του Τµήµατος Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας να αντιµετωπίσει µε επάρκεια και σε εύλογο χρόνο τις
αιτήσεις που υποβάλλονται, συνεχίζεται µε αµείωτο ρυθµό.
Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 397/2003, διαπιστώθηκε
ότι η αίτηση της παραπονούµενης για επίλυση συνοριακής διαφοράς,
εκκρεµούσε για 14 χρόνια στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο
Λεµεσού, επειδή η διεκπεραίωση της προσέκρουε σε αρκετά προβλήµατα.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της, επεσήµανε ότι επρόκειτο για
υπερβολικά µεγάλο χρονικό διάστηµα που ενδεχοµένως να δηµιουργεί την
εντύπωση αδυναµίας του Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου να
αναλάβει τις ευθύνες που προκύπτουν από τις αρµοδιότητες του.
H αίτηση µε αρ. ΑΧ599/2001, για επίλυση επίσης συνοριακής διαφοράς,
υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λεµεσού τον Απρίλιο
2001 και περί τα µέσα του 2003, ο Επαρχιακός Κτηµατολογικός
Λειτουργός ανέφερε στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως ότι λόγω του µεγάλου
όγκου εργασίας και της πολυπλοκότητας γενικά των αιτήσεων επίλυσης
συνοριακών διαφορών, προγραµµατιζόταν να αρχίσει η εξέταση της στις
αρχές του 2004 (Α/Π 804/2003).
Η αίτηση παραπονούµενης για οριοθέτηση τεµαχίου της στον Πωµό, είχε
υποβληθεί τον Απρίλιο 1998 και µέχρι τα µέσα του 2003, εξακολουθούσε
να εκκρεµεί. Ο Επαρχιακός Κτηµατολογικός Λειτουργός Πάφου,
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επικαλέστηκε για να δικαιολογήσει τη σοβαρή καθυστέρηση, το φόρτο
εργασίας του Γραφείου του και την έλλειψη προσωπικού. Υποστήριξε δε
ότι καταβάλλεται προσπάθεια τήρησης χρονολογικής σειράς εξέτασης των
αιτήσεων, όµως δεν έθεσε υπόψη της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως επαρκή
στοιχεία που να τεκµηριώνουν κάτι τέτοιο (Α/Π 380/2003 ).
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 77/2003, υποβλήθηκε επειδή σύµφωνα µε την
παραπονούµενη, οι αιτήσεις της µε αρ. Α27/2000 και Α28/2000, για
επίλυση συνοριακών διαφορών εκκρεµούσαν από το 2000. Ο Επαρχιακός
Κτηµατολογικός Λειτουργός Λάρνακας επικαλέστηκε ακόµα µια φορά το
φόρτο εργασίας και την έλλειψη προσωπικού, ως ανασταλτικούς
παράγοντες στην λήψη αποφάσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.
Η αίτηση της παραπονούµενης για έκδοση εκσυγχρονισµένου τίτλου
ιδιοκτησίας τεµαχίου της στη Καλλέπεια, εκκρεµούσε από το 1998.
∆ιαπιστώθηκε ότι το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Πάφου απώλεσε
σχετικό παλιό φάκελο και κωλυόταν να προχωρήσει στην εξέταση της.
Επίσης, από επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε µε σκοπό την αποτύπωση
ανεγερθέντων κτιρίων, διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ του σχεδίου και
της επιτόπου κατάστασης. Η παραπονούµενη ήταν εγγεγραµµένη
ιδιοκτήτρια τεµαχίου ενώ επί τόπου κατείχε άλλο. Η Επίτροπος
∆ιοικήσεως επεσήµανε ότι ανεξαρτήτως των εν λόγω προβληµάτων, η
πάροδος πέντε σχεδόν χρόνων από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για
εκσυγχρονισµένο τίτλο, ήταν υπερβολικό διάστηµα. Χαρακτήρισε δε
αδικαιολόγητη την παρατηρούµενη καθυστέρηση συµπλήρωσης της όλης
διαδικασίας έκδοσης του (Α/Π 1495/2002).
Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 1466/2002,
διαπιστώθηκε ότι η αίτηση του παραπονούµενου για πιστοποιητικό
εξωτερικής οριοθέτησης τεµαχίου του στη Τσάδα, υποβλήθηκε το
Σεπτέµβριο του 2000. Η αναγκαία χωροµετρική εργασία διεξήχθη τον
Μάρτιο του 2001 και διαφάνηκε λανθασµένη χωροµετρία και σχεδίαση που
επηρέαζε τη γραµµή του συνόρου του τεµαχίου του µε τα γειτονικά. Το
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λάθος θα έπρεπε να διορθωθεί, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί
Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόµου, ωστόσο, µέχρι τις αρχές του 2003, δεν είχε
προωθηθεί η σχετική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, εξακολουθούσε να
παραµένει σε εκκρεµότητα και η αίτηση του παραπονούµενου για έκδοση
πιστοποιητικού εξωτερικής οριοθέτησης του τεµαχίου.
Αίτηση του παραπονούµενου για επίλυση συνοριακής διαφοράς,
υποβλήθηκε το 1997 και η απόφαση ελήφθη τέσσερα περίπου χρόνια
αργότερα, χρονικό διάστηµα που κρίθηκε από την Επίτροπο ∆ιοικήσεως
εξαιρετικά µεγάλο. Από τη διατύπωση δε της απόφασης, στην οποία
περιγράφηκαν εκτενώς και οι ενέργειες που προηγήθηκαν της λήψης της,
εύλογα συναγόταν το συµπέρασµα ότι όλα έγιναν µε ιδιαίτερη επιµέλεια και
προσοχή. Παρ όλον τούτο, µετά από ένσταση που υποβλήθηκε από τη
συνιδιοκτήτρια γειτονικού τεµαχίου, κρίθηκε σκόπιµο να παραµεριστεί η
απόφαση και να επαναρχίσει εκ νέου η εξέταση της αίτησης του
παραπονούµενου. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της δεν
αµφισβήτησε την αναγκαιότητα εξέτασης του προβλήµατος που
επισηµάνθηκε µε την ένσταση, όµως, όπως ανέφερε, αναµενόµενο θα ήταν
να εντοπιστεί πριν από την λήψη της απόφασης. Υπό τις περιστάσεις,
τέθηκε εν αµφιβόλω η σοβαρότητα της εργασίας που προηγήθηκε, παρά τη
διαφορετική εικόνα που δόθηκε στην απόφαση (Α/Π 1261/2002).
Παραπονούµενη ισχυρίστηκε ότι ζήτησε από το Επαρχιακό Κτηµατολογικό
Γραφείο Πάφου να εγγραφούν στο όνοµα της δυο τεµάχια λόγω
κληρονοµικής διαδοχής, πλην όµως εγγράφηκαν στο όνοµα άλλου
προσώπου. Ζητήθηκε η διόρθωση του λάθους, ωστόσο, καθυστερούσε η
διεκπεραίωση της. ∆ιαπιστώθηκε ότι το όλο πρόβληµα προέκυψε από
συνωνυµία, τουλάχιστον ως προς το πρώτο όνοµα των δυο προσώπων. Θα
µπορούσε όµως, όπως ανέφερε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της,
να αποφευγόταν, αν εκ µέρους του αρµοδίου υπαλλήλου, επιδεικνυόταν
µεγαλύτερη προσοχή και επιµέλεια (Α/Π428/2003).
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Το παράπονο µε αρ. Α/Π 665/2003, αφορούσε καθυστέρηση προώθησης
αίτησης Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας για πώληση σε δηµόσιο
πλειστηριασµό, ενυπόθηκου προς όφελος της ακινήτου. Η αίτηση µε αρ.
ΠΕΑ53/99 εκκρεµούσε για 5 περίπου χρόνια στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο Αµµοχώστου, λόγω του φόρτου εργασίας και της
έλλειψης του αναγκαίου, για να επιληφθεί, προσωπικού.
Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 1399/2002,
διαπιστώθηκε ότι αίτηση εταιρείας για πώληση τεµαχίου σε δηµόσιο
πλειστηριασµό
εκκρεµούσε για 12 περίπου χρόνια στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας.
Αίτηση του παραπονούµενου να του εκµισθωθεί κρατικό τεµάχιο για να
µετακινήσει φάρµα αιγοπροβάτων που διατηρούσε σε ενοικιαζόµενο
ιδιωτικό τεµάχιο, παρέµενε σε αδράνεια από το 2002 παρ΄ όλον ότι ο
παραπονούµενος ζητούσε την επίσπευση της εξέτασης της, επειδή
πιεζόταν από τον
ιδιοκτήτη του τεµαχίου που ενοικίαζε, να το
εγκαταλείψει. Μέχρι και την υποβολή του παραπόνου του στην Επίτροπο
∆ιοικήσεως, δεν είχε καν αρχίσει η εξέταση της (Α/Π 218/2003).
Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 1530/2002,
διαπιστώθηκε ότι η αίτηση της παραπονούµενης µε αρ. Α∆Χ400/97, για
ανταλλαγή τεµαχίου της µε κρατικό, εκκρεµούσε στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας για 6 περίπου χρόνια χωρίς να
εξασφαλιστούν τα αναγκαία στοιχεία για την ετοιµασία έκθεσης προς την
αρµόδια για λήψη απόφασης Υπουργική Επιτροπή.
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 62/2003, αφορούσε παράλειψη του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας να απαντήσει σε επιστολή της
παραπονούµενης, ηµερ. 10 Ιανουαρίου 2002, µε την οποία ζήτησε να
εξεταστεί πως η ακίνητη ιδιοκτησία αποβιώσαντος συγγενή της
µεταβιβάστηκε αντί στους κληρονόµους του, σε τρίτους. Ο ∆ιευθυντής
ανταποκρίθηκε µετά την πάροδο δεκαεπτά µηνών και την παρέµβαση της
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως.
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Οι καθυστερήσεις, ορισµένα λάθη και παραλείψεις, αναπόφευκτα
εξακολουθούν να παρατηρούνται, επειδή, ο φόρτος εργασίας και η ελλιπής
στελέχωση του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, δεν έχουν
ακόµα αντιµετωπιστεί. Τα προβλήµατα του Τµήµατος αποτελούν φαίνεται
ένα αποδεκτό πλέον γεγονός, το οποίο όµως ταλαιπωρεί όχι µόνο τους
πολίτες αλλά και το προσωπικό του, που καλείται να ανταποκριθεί µέσα σε
αντίξοες συνθήκες. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έχει κατ΄επανάληψη
υποδείξει ότι η σύγχρονη διοίκηση προϋποθέτει πρωτοβουλίες για λύσεις.
Η συµβίωση µε τα κατεστηµένα προβλήµατα ισοδυναµεί µε αδράνεια, ανοχή
και αδιαφορία.

3. Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως
Τις τελευταίες δυο και πλέον δεκαετίες, το Τµήµα Πολεοδοµίας και
Οικήσεως ανέλαβε τον έλεγχο και τη ρύθµιση της ανάπτυξης, µε
καθοριστική συµβολή στην ετοιµασία των σχεδίων ανάπτυξης.
Τα παράπονα που κατά κανόνα υποβάλλονται στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως,
αφορούν
αποφάσεις των Πολεοδοµικών Αρχών σε αιτήσεις για
πολεοδοµικές άδειες, τους όρους που τίθενται σε αυτές και την επάρκεια
του ελέγχου υλοποίησης τους.
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 829/2002, στρεφόταν κατά του Επαρχιακού
Γραφείου Πάφου του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως το οποίο,
όπως υποστήριξε η παραπονούµενη, αποδέχθηκε αίτηση για καλυπτική
πολεοδοµική άδεια και νοµιµοποίησε παράνοµη οικοδοµή που είχε
ανεγερθεί σε µέρος δικού της τεµαχίου. ∆ιαπιστώθηκε ότι η οικοδοµή
ανεγέρθηκε χωρίς πολεοδοµική άδεια και άδεια µε βάση τον περί
Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµο, η οποία, όπως επιβεβαίωσε το
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Πάφου, µετά από επιτόπια έρευνα που
διεξήχθη κατά το 1999, στα πλαίσια εκδίκασης σχετικής αγωγής της
παραπονούµενης, επενέβαινε στο τεµάχιο της. Ακολούθησε συµβιβασµός
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των διαδίκων που αποσκοπούσε αποκλειστικά στη διευθέτηση της
διαφοράς που προέκυψε µεταξύ τους από την παράνοµη επέµβαση.
Οι εναγόµενοι δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν
ενώπιον του ∆ικαστηρίου παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες της
παραπονούµενης αλλά υπέβαλαν αίτηση για καλυπτική πολεοδοµική άδεια
στο Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως.
Η αίτηση δεν έφερε τις υπογραφές όλων των ιδιοκτητών ή των
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων των τεµαχίων, κατά παράβαση των περί
Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές)
Κανονισµών. Όµως, η Πολεοδοµική Αρχή ενέκρινε την αίτηση και
νοµιµοποίησε την οικοδοµή που επενέβαινε στο τεµάχιο της
παραπονούµενης. Με την απόφαση της, η Πολεοδοµική Αρχή, εκτός από
το ότι αποδέχθηκε αίτηση που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις των πιο
πάνω Κανονισµών, παραβίασε και το άρθρο 23 του Συντάγµατος που
προστατεύει το δικαίωµα ιδιοκτησίας και επιβάλλει στη ∆ιοίκηση
υποχρέωση αποχής από πράξεις που συνεπάγονται οποιοδήποτε
επηρεασµό του.
Η αποδοχή και έγκριση της αίτησης, χαρακτηρίστηκε από την Επίτροπο
∆ιοικήσεως καταχρηστική και για αποκατάσταση της νοµιµότητας
εισηγήθηκε ανάκληση της παραχωρηθείσας πολεοδοµικής άδειας.
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 1210/2001, αφορούσε ανέγερση παράνοµης
οικοδοµής (ωδείου/σχολής µπαλέτου) και την παράλειψη της
Πολεοδοµικής Αρχής να λάβει µέτρα αποκατάστασης της νοµιµότητας.
∆ιαπιστώθηκε ότι ο παραπονούµενος είχε θέσει έγκαιρα στο Επαρχιακό
Γραφείο Λευκωσίας του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως το θέµα της
ανέγερσης της οικοδοµής χωρίς άδεια, ωστόσο, επιδόθηκε ειδοποίηση
επιβολής στους ιδιοκτήτες του τεµαχίου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, µετά την ολοκλήρωση των
οικοδοµικών εργασιών. Οι παρανοµούντες κλήθηκαν µεν να τερµατίσουν τη
λειτουργία της σχολής, όµως αυτή καθ αυτή η παράνοµη οικοδοµή
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παρέµενε. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε όπως προωθηθεί η λήψη
µέτρων για αποκατάσταση της νοµιµότητας.
Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι εταιρεία, προτού εξασφαλίσει
πολεοδοµική άδεια, άρχισε παράνοµες εργασίες, οι οποίες συνίσταντο σε
εκσκαφές, εκχερσώσεις γης, διάνοιξη δρόµων, εξαιτίας των οποίων
επηρεάστηκε το περιβάλλον της περιοχής. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
επεσήµανε ότι η απλή υποβολή αίτησης για πολεοδοµική άδεια δεν
δικαιολογεί την έναρξη εργασιών υλοποίησης της προτεινόµενης
ανάπτυξης. Πρόσθεσε δε ότι αποτελούσε ευθύνη του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως, ο πολεοδοµικός έλεγχος, για να ανασταλούν
οι παράνοµες ενέργειες, τον οποίο όµως παρέλειψε να ασκήσει (Α/Π
1480/2002 και 312/2003). Η αποτροπή παράνοµων αναπτύξεων
διασφαλίζεται εάν και όταν ασκείται αποτελεσµατικός και κυρίως
προληπτικός έλεγχος. Ο έλεγχος που ασκείται από τις Πολεοδοµικές
Αρχές χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια και δεν αποτρέπει παράνοµες
αναπτύξεις, ενώ ενδέχεται να δηµιουργεί εντυπώσεις ανοχής, αδιαφορίας
αλλά και µεροληψίας.
Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 207/2003, διαπιστώθηκε
ότι ο παραπονούµενος είχε αρχίσει τις αναγκαίες ενέργειες για
εξασφάλιση άδειας ανέγερσης εκκλησίας κατά το 1997 µε διαδοχικές
αιτήσεις και επαφές µε το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Όµως,
αρµόδιος Λειτουργός παρέλειψε να τον ενηµερώσει για τη δυνατότητα που
παρέχει η ισχύουσα νοµοθεσία για υποβολή αίτησης εξέτασης του
ενδεχόµενου εξασφάλισης πολεοδοµικής άδειας κατά παρέκκλιση του
Τοπικού Σχεδίου. Αυτό το πληροφορήθηκε µόλις το 2001, όταν ήδη είχε
ταλαιπωρηθεί αρκετά. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της τόνισε
ότι οι Πολεοδοµικές Αρχές οφείλουν να καθοδηγούν επαρκώς τους
ενδιαφερόµενους πολίτες για τις κατάλληλες διαδικασίες που µπορούν µε
βάση το νόµο να αξιοποιήσουν. Λαµβάνοντας υπόψη τα όσα οι δύο πλευρές
υποστήριξαν, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως ανέφερε επιπρόσθετα ότι οι
αρµόδιοι Λειτουργοί οφείλουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους να
µην προβαίνουν σε σχόλια και να εκφράζουν απόψεις που ενδέχεται να

111
ερµηνευθούν ότι ενέχουν
υποκειµενικής κρίσης.

το

στοιχείο

της

µεροληψίας

και

της

Η Πολεοδοµική Αρχή εξέδωσε πολεοδοµική άδεια ανέγερσης αίθουσας
δεξιώσεων δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση όσο το δυνατό
µεγαλύτερου αριθµού χώρων στάθµευσης για να αποφευχθούν κατά τη
λειτουργία της προβλήµατα. Όµως, κατά τη σύναψη σχετικής συµφωνίας
µε τον αιτητή, νόµιµος κάτοχος του τουρκοκυπριακού τεµαχίου εντός του
οποίου θα έπρεπε να διαµορφωθούν 70 χώροι στάθµευσης ήταν ο
παραπονούµενος. Η Πολεοδοµική Αρχή προέβη στη συµφωνία µε τον
αιτητή παραγνωρίζοντας το γεγονός αυτό και προδικάζοντας ουσιαστικά
τη θετική αντιµετώπιση
εκκρεµούσας αίτησης του στην Υπηρεσία
∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να του παραχωρηθεί το µέρος
του τεµαχίου, αφού προηγείτο αφαίρεση του από τον παραπονούµενο.
Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, η Πολεοδοµική Αρχή
ενήργησε ως προς τον παραπονούµενο κατά παράβαση της αρχής της
καλής πίστης (Α/Π 390/2002)
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 919/2002 στρεφόταν κατά του Επαρχιακού
Γραφείου Λάρνακας του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, επειδή δεν
επέτρεψε την ανάπτυξη τεµαχίων των παραπονούµενων στην Αραδίππου.
∆ιαπιστώθηκε ότι η Πολεοδοµική Αρχή επέτρεψε τον διαχωρισµό των
τεµαχίων των παραπονούµενων, υπό τον όρο, όµως, ότι σε µέρος τους θα
µπορούσε να ανεγερθεί µόνο δηµοτικό σχολείο. Με τη σχετική ρύθµιση
στην οποία προέβη, η Πολεοδοµική Αρχή, επιδίωξε να διασφαλίσει το
υπόλοιπο µέρος του τεµαχίου, ώστε να µπορεί µελλοντικά να
χρησιµοποιηθεί από το δηµόσιο για τον πιο πάνω σκοπό, όπως
προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της επεσήµανε ότι η Πολεοδοµική
Αρχή, κατά τη λήψη απόφασης σε αίτηση για πολεοδοµική άδεια ανάπτυξης
τεµαχίου, οφείλει µεν να λαµβάνει υπόψη τις πρόνοιες του ισχύοντος
Τοπικού Σχεδίου, αλλά ενόσω το τεµάχιο δεν έχει απαλλοτριωθεί για τον
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σκοπό που προορίζεται, η µη αποδοχή της πρότασης του ιδιοκτήτη για
ανάπτυξη του, συνιστά παραβίαση του άρθρου 23 του Συντάγµατος. Η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως αναφέρθηκε σε σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου
∆ικαστηρίου µε τις οποίες έγιναν δεκτές προσφυγές εναντίον
Πολεοδοµικών Αρχών που δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη τεµαχίων, επειδή
ήταν δεσµευµένα σε Τοπικά Σχέδια. Επίσης, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
τόνισε ότι παρόµοιο θέµα απασχόλησε και το Ευρωπαικό ∆ικαστήριο
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων το οποίο υπέδειξε ότι σε κάθε περίπτωση
ενδείκνυται να ευρίσκεται µια δίκαιη εξισορρόπηση του γενικού
συµφέροντος και της προστασίας των θεµελιωδών ατοµικών δικαιωµάτων,
η οποία διαταράσσεται όταν ένα ακίνητο παραµένει για µεγάλο χρονικό
διάστηµα σε κατάσταση αµφιβολίας ως προς την τύχη του, λόγω των
µελλοντικών σχεδιασµών της ∆ιοίκησης.
Καταλήγοντας η Επίτροπος ∆ιοικήσεως ανέφερε ότι το άρθρο 23 του
Συντάγµατος, που προστατεύει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και
διασφαλίζει την κατοχή, χρήση και απόλαυση της, υπερέχει των προνοιών
των Τοπικών Σχεδίων και εποµένως οι Πολεοδοµικές Αρχές δεν
νοµιµοποιούνται να απορρίπτουν αιτήσεις ανάπτυξης τεµαχίων που έχουν
δεσµευτεί για την εξυπηρέτηση σκοπών δηµόσιας ωφέλειας, εφόσον δεν
έχουν απαλλοτριωθεί. Η ευθύνη/το καθήκον της ∆ιοίκησης να προβαίνει
σε πολεοδοµικούς σχεδιασµούς και να καθορίζει εκείνους τους χώρους
που κρίνει απαραίτητους για την εξυπηρέτηση µελλοντικών σκοπών
δηµόσιας ωφέλειας, ουδόλως αµφισβητείται. Αντίθετα, αναγνωρίζεται ο
ρόλος τους στο συγκεκριµένο τοµέα ως σηµαντικότατος, νοουµένου ότι τον
προγραµµατισµό των διαφόρων έργων, ακολουθούν σε εύλογο χρονικό
διάστηµα σχετικές ενέργειες εξασφάλισης της απαραίτητης ιδιωτικής
ακίνητης ιδιοκτησίας, µέσω της καθοριζόµενης στο Σύνταγµα και το νόµο
διαδικασίας της απαλλοτρίωσης.

113

4. Eπαρχιακές ∆ιοικήσεις
Οι αρµοδιότητες των Επάρχων και γενικότερα η εργασία των Γραφείων
τους, καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και στο βαθµό που
άµεσα ή έµµεσα σχετίζονται µε την ακίνητη ιδιοκτησία, την ανάπτυξη και
τη χρήση της, εξακολουθούν να παρατηρούνται προβλήµατα και αδυναµίες,
όπως µη ικανοποιητική και εντός εύλογου χρόνου ανταπόκριση στην
εξέταση καταγγελιών, ανοχή παράνοµων επεκτάσεων και προσθηκών σε
οικοδοµές, παράλειψη εφαρµογής της νοµοθεσίας, ελλιπής συνεργασία µε
το κοινό.
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 726/2003, αφορούσε παράλειψη της
Επαρχιακής ∆ιοίκησης Πάφου να παρέµβει για να τερµατιστεί η λειτουργία
παράνοµης αποθήκης υλικών οικοδοµής. Οι παραπονούµενοι που διέµεναν
σε γειτονικές κατοικίες, υποστήριξαν ότι η χρήση της αποθήκης
δηµιουργούσε κινδύνους λόγω της προσέλευσης βαρέων οχηµάτων καθώς
και οχληρία που προερχόταν από την καύση πλαστικών και άλλων
άχρηστων αντικειµένων.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπόγειος χώρος πολυκαταστήµατος χρησιµοποιείτο ως
αποθήκη υλικών οικοδοµής. Για τον ίδιο σκοπό, αξιοποιούνταν και τα
γειτονικά τεµάχια, ως υπαίθριοι δηλ. αποθηκευτικοί χώροι. Οι ιδιοκτήτες
αποτάθηκαν στη Πολεοδοµική Αρχή για την εξασφάλιση της απαραίτητης
πολεοδοµικής άδειας, µετά τις διαµαρτυρίες των παραπονούµενων και τις
σχετικές υποδείξεις του Επάρχου. Ωστόσο, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην
έκθεση της, επεσήµανε την ευθύνη του Επάρχου να λαµβάνει µέτρα
εναντίον όσων παραβιάζουν διατάξεις του περί Ρυθµίσεως Οδών και
Οικοδοµών Νόµου και εισηγήθηκε όπως ενεργήσει προς την κατεύθυνση
αυτή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να νοµιµοποιηθεί η ανάπτυξη
µε πολεοδοµική άδεια και συνεχίσει η παράνοµη χρήση των τεµαχίων.
Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι στο δρόµο Λάρνακας – ∆εκέλειας, οι
ιδιοκτήτες και ή κάτοχοι υποστατικών, προέβησαν σε παράνοµες
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επεκτάσεις και προσθήκες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο Έπαρχος έλαβε
δικαστικά µέτρα εναντίον των παρανοµούντων και εξασφάλισε διατάγµατα
κατεδάφισης. Όµως, ενώ δεν υπήρξε συµµόρφωση από µέρους των
παρανοµούντων, δεν επιδιώχθηκε η περαιτέρω δίωξη τους µε αποτέλεσµα
οι παρανοµίες να εξακολουθούν να υφίστανται. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
στην έκθεση της ανέφερε ότι οι οποιεσδήποτε προσθήκες και επεκτάσεις,
µπορεί να εξυπηρετούν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των
ιδιοκτητών, όµως προέχει πάντοτε η διαφύλαξη του δηµοσίου
συµφέροντος, που επιβάλλει συµµόρφωση µε τους όρους των αδειών µε
βάση τις οποίες ανεγέρθηκαν τα υποστατικά, ώστε να διατηρείται, µεταξύ
άλλων, ευπρέπεια, καλαισθησία και ασφάλεια.
Σύµφωνα µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως, οι προσθήκες και επεκτάσεις που
δεν έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές ως προς την έκταση, το είδος
και τα χρησιµοποιούµενα υλικά, αναπόφευκτα επηρεάζουν δυσµενώς την
εικόνα του δοµηµένου περιβάλλοντος. Ο δε Έπαρχος δεν αρκεί να
εξασφαλίζει διατάγµατα κατεδάφισης τους, αλλά οφείλει να εµµένει στην
εφαρµογή τους, διαφορετικά, συµβάλλει στην παραβίαση της αρχής της
νοµιµότητας µε όλες τις συνεπαγόµενες συνέπειες (Α/Π 1283/2001).
Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 679/2002, διαπιστώθηκε
ότι η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού παρέλειψε να εξετάσει έγκαιρα
καταγγελία του παραπονούµενου για παράνοµη επέµβαση τρίτων σε
δικαίωµα διάβασης που χρησιµοποιούσε ως πρόσβαση προς το τεµάχιο
του. ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι ιδιοκτήτρια γειτονικού τεµαχίου είχε
ανεγείρει οικοδοµή χωρίς να εξασφαλίσει οποιαδήποτε άδεια, η οποία εκ
πρώτης όψεως φαινόταν ότι επενέβαινε σε δηµόσιο µονοπάτι. Η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπέδειξε στον Έπαρχο ότι επιβαλλόταν η πλήρης
εξακρίβωση των πραγµατικών γεγονότων και η προώθηση µέτρων άρσης
των παρανοµιών.
Καφενείο στην Κακοπετρία διαπιστώθηκε ότι µετατράπηκε παράνοµα σε
εστιατόριο – καφέ µπαρ, κατά τη λειτουργία του οποίου, µεταδιδόταν
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µουσική χωρίς άδεια που ταλαιπωρούσε τους περιοίκους. Εκ µέρους του
Επάρχου υπήρξε παράλειψη λήψης δικαστικών µέτρων εναντίον του
κατόχου για την αλλαγή της χρήσης του καφενείου χωρίς άδεια και ως εκ
τούτου, εύλογα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι ανέσεις των περιοίκων
δεν ετύγχαναν κανενός σεβασµού, αφού η ισχύουσα νοµοθεσία δεν ετίθετο
σε εφαρµογή από την αρµόδια αρχή (Α/Π 1000/2002).
Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή κτιριακού συγκροτήµατος σε χωριό της
Επαρχίας Πάφου διαµαρτυρήθηκε στον Έπαρχο για ανεπάρκεια του
αποχετευτικού του συστήµατος. Από έρευνα που διενήργησε αρµόδιος
Λειτουργός, προέκυψε ότι εκ µέρους του ιδιοκτήτη του τεµαχίου δεν
υπήρξε συµµόρφωση µε τους σχετικούς όρους της άδειας οικοδοµής και το
όλο σύστηµα αποχέτευσης δεν λειτουργούσε κανονικά, µε αποτέλεσµα να
παρατηρείται υπερχείλιση λυµάτων, δυσοσµία και οχληρία. Ο Έπαρχος
υπέδειξε στον ιδιοκτήτη τα µέτρα που ενδεικνυόταν να λάβει ωστόσο από
µέρους του υπήρξε παράλειψη συµµόρφωσης αλλά και παράλειψη του
Επάρχου να ενεργήσει µε βάση τις δυνατότητες που του παρέχει η
ισχύουσα νοµοθεσία (Α/Π 1097/2003).
Παραπονούµενος είχε καταγγείλει στον Έπαρχο Λάρνακας ότι ανάπτυξη
τεµαχίων έγινε κατά παράβαση των όρων των αδειών που
παραχωρήθηκαν στην ιδιοκτήτρια εταιρεία. Σύµφωνα δε µε τον
παραπονούµενο, για το λόγο αυτό, κατέστη αδύνατη η έκδοση τίτλων
ιδιοκτησίας των κατοικιών που ανεγέρθηκαν, µεταξύ των οποίων και
αυτής που αγόρασε ο ίδιος. Ο Έπαρχος απάντησε στον παραπονούµενο ότι
η ιδιοκτήτρια εταιρεία υπέβαλε αίτηση για εξασφάλιση καλυπτικής άδειας
οικοδοµής η οποία θα εξεταζόταν και η όλη κατάσταση παρακολουθείτο
από το Γραφείο του. Ο παραπονούµενος επανήλθε όταν µετά την πάροδο
ορισµένου χρονικού διαστήµατος παρατήρησε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε
εξέλιξη. ∆ιαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε µεν αίτηση από µέρους της
εταιρείας για καλυπτική άδεια οικοδοµής, ωστόσο, η έγκριση της δεν ήταν
δυνατή. Όπως η Πολεοδοµική Αρχή υπέδειξε στον Έπαρχο, στο σύνολο
των οικιστικών µονάδων έγιναν µετατροπές που διαφοροποιούσαν
ουσιαστικά το περιεχόµενο των αρχικών αδειών. Εποµένως η έκδοση
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πιστοποιητικού έγκρισης των κατοικιών και η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας
θα καθίστατο δυνατή µόνο εάν και όταν εξασφαλιζόταν καλυπτική
πολεοδοµική άδεια.
Ο Έπαρχος ενηµέρωσε την ιδιοκτήτρια εταιρεία από το 2001, παρέλειψε
όµως να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενο της σχετικής επιστολής του και
εκ µέρους του υπήρξε ανοχή για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε αποτέλεσµα
οι παρανοµίες της να διαιωνίζονται σε βάρος των συµφερόντων των
αγοραστών (Α/Π 238/2001).
Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 652/2003 διαπιστώθηκε
ότι η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού παρέλειψε για περίοδο δυο χρόνων να
προβεί στη δίωξη προσώπου που προέβη σε προσθηκοµετατροπές σε
υφιστάµενη οικοδοµή του.
Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας
ανέχθηκε την εκ µέρους ιδιοκτητών τεµαχίων επιχωµάτωση αργακιού και
τους παραχώρησε άδεια ανέγερσης κατοικιών χωρίς τον όρο να το
επαναφέρουν στην αρχική του κατάσταση. Επίσης, παρά τις διαβεβαιώσεις
που δόθηκαν στον παραπονούµενο, στην ίδια άδεια δεν ετέθη όρος για
διάνοιξη οχετού. Ενόψει των παραλείψεων αυτών, τα νερά της βροχής,
που προηγούµενα διοχετεύονταν µέσω του αργακιού, εισέρχονταν πλέον
εντός του τεµαχίου του παραπονούµενου (Α/Π 1112/2002).
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 662/2003 αφορούσε επέµβαση της Επαρχιακής
∆ιοίκησης Λάρνακας σε µέρος τεµαχίου του παραπονούµενου κατά το
διαχωρισµό γειτονικής κρατικής γης σε οικόπεδα που παραχωρήθηκαν σε
πτωχές οικογένειες. Το σχέδιο του διαχωρισµού ετοιµάστηκε από το
Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως και πριν από την υλοποίηση του, είχε
δηµοσιευτεί γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης του µέρους του τεµαχίου του
παραπονούµενου, η οποία όµως ατόνησε. Εποµένως, όπως ανέφερε η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της, ήταν εξ αρχής υπόψη της
Επαρχιακής ∆ιοίκησης ότι η υλοποίηση του σχεδίου διαχωρισµού

117
προϋπόθετε τη χρησιµοποίηση µέρους του τεµαχίου του παραπονούµενου.
Όµως, προωθήθηκε ο διαχωρισµός σε βάρος του κατά παράβαση του
άρθρου 23 του Συντάγµατος.
Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 972/2002, διαπιστώθηκε
ότι στην κοίτη ποταµού η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού κατασκεύασε σε
συνεργασία µε τα Επαρχιακά Γραφεία των Τµηµάτων ∆ηµοσίων Έργων
και Αναπτύξεως Υδάτων, κανάλι, για αντιµετώπιση του επηρεασµού που
υφίστατο παρακείµενη ιδιωτική κατοικία από τη ροή των νερών του. ∆εν
εξασφαλίστηκε πολεοδοµική άδεια ούτε προηγήθηκε περιβαλλοντική
µελέτη. Επίσης, µετά την εκτέλεση του έργου απαιτήθηκαν πρόσθετες
διορθωτικές εργασίες. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επεσήµανε ότι η
εκτέλεση ενός έργου προϋποθέτει επάρκεια της σχετικής µελέτης που
ετοιµάζεται από µέρους της αρµόδιας αρχής και ιδιαίτερη επιµέλεια και
προσοχή στις περιπτώσεις που θα γίνει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη
περιοχή, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσµατικά ο µη επηρεασµός της
(Α/Π 972/2002).
΄Αλλος παραπονούµενος υποστήριξε ότι καταγγελία που υπέβαλε στον
Έπαρχο εναντίον Λειτουργού της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λεµεσού δεν
έτυχε της δέουσας έρευνας, αντίθετα, επιδιώχθηκε συγκάλυψη των
ενεργειών του. Στο συµπέρασµα αυτό ο παραπονούµενος κατέληξε
βασιζόµενος στο περιεχόµενο της απαντητικής επιστολής που του
απέστειλε ο Έπαρχος. Το παράπονο κρίθηκε βάσιµο. Συγκεκριµένα
διαπιστώθηκε ότι η απάντηση του Επάρχου στην καταγγελία του
παραπονούµενου δεν ήταν ικανοποιητική, δεν περιείχε σχόλια αναφορικά
µε τυχόν σχέση του Λειτουργού µε παρακείµενο µε του παραπονούµενου
τεµάχιο. Επίσης δεν εξηγήθηκαν στον παραπονούµενο οι λόγοι για τους
οποίους αποφασίστηκε να εγγραφεί µονοπάτι ως δηµόσιος δρόµος και
ενδεχοµένως να διευρυνθεί ενώ κάτι τέτοιο δεν επιδιώχθηκε
προηγούµενα, αντίθετα έγιναν ενέργειες που συνέτειναν στο να παραµείνει
ως έχει. Η επανεξέταση της καταγγελίας του παραπονούµενου και η
πλήρης ενηµέρωση του για τα θέµατα αυτά ήταν υπό τις περιστάσεις
επιβεβληµένη (Α/Π 386/2001).
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Η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού καθυστέρησε υπερβολικά να εξετάσει
αίτηση του παραπονούµενου να του παραχωρηθεί τουρκοκυπριακό τεµάχιο
για επαγγελµατικούς σκοπούς. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξε η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π
27/2003. Η αίτηση υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2000, η Πολεοδοµική
Αρχή διαβίβασε στον Έπαρχο θετικές απόψεις, ωστόσο, η αίτηση
παρέµεινε σε εκκρεµότητα για λόγους οι οποίοι δεν εξηγήθηκαν, ούτε στον
παραπονούµενο ούτε στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως.

5. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 1288/2002, στρεφόταν κατά της ενέργειας του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού να ανεγείρει σχολείο σε τεµάχιο του
παραπονούµενου προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης του.
Το παράπονο κρίθηκε βάσιµο και η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επέκρινε την
πρακτική που κατ΄επανάληψη παρατηρήθηκε ότι υιοθετείται, να
ολοκληρώνεται εντός ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας έργο δηµόσιας
ωφέλειας, να παραδίδεται στο κοινό για χρήση, χωρίς να έχει καταβληθεί
στους επηρεαζόµενους η αποζηµίωση που τους αναλογεί. Σύµφωνα µε την
Επίτροπο ∆ιοικήσεως, εξαιτίας της πρακτικής αυτής, οι επηρεαζόµενοι
δικαιολογηµένα διαµορφώνουν την αντίληψη ότι το δικαίωµα υποβολής
ένστασης εναντίον της γνωστοποίησης απαλλοτρίωσης, καθίσταται
ουσιαστικά άνευ αντικειµένου και ενδέχεται να µην επιδιώξουν να
προσβάλουν ούτε το διάταγµα απαλλοτρίωσης, αφού ήδη βρίσκονται
ενώπιον τετελεσµένων γεγονότων.

6. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Παρόµοιο µε το πιο πάνω, ήταν και το αντικείµενο των παραπόνων µε αρ.
Α/Π 510/2003 και Α/Π 525/2003. Μέρος τεµαχίων των
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παραπονούµενων καταλήφθηκε από το Υπουργείο αυτό για την κατασκευή
παρακαµπτήριου δρόµου χωρίς να προηγηθεί απαλλοτρίωση του.
Αίτηση παραπονούµενων για πολεοδοµική άδεια ανέγερσης κατοικίας σε
τεµάχιο τους απορρίφθηκε από την Πολεοδοµική Αρχή επειδή το
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είχε ήδη αρχίσει την διαδικασία
απαλλοτρίωσης του για να χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλα γειτονικά για τη
διεξαγωγή αρχαιολογικών ανασκαφών και άλλων σχετικών εργασιών που
εµπίπτουν στον τοµέα αρµοδιοτήτων του Τµήµατος Αρχαιοτήτων.
Η γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης δηµοσιεύθηκε µεν κατά το 2001, αλλά
δεν ακολούθησε το διάταγµα απαλλοτρίωσης και η αποζηµίωση των
παραπονούµενων. ∆ηµοσιεύθηκε µεν διάταγµα επίταξης, ωστόσο, η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπέδειξε ότι η ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης
καθίστατο αναγκαία, καθότι, οι παραπονούµενοι ουσιαστικά στερούνταν
της δυνατότητας να αναπτύξουν το τεµάχιο τους, επειδή αυτό
προοριζόταν να εξυπηρετήσει σκοπό δηµόσιας ωφέλειας.
Αξιολογώντας το σύνολο παρόµοιων παραπόνων, παρατηρείται κυρίως ότι
εκ µέρους της ∆ιοίκησης ελλείπει ο απαιτούµενος σεβασµός έναντι του
συνταγµατικού δικαιώµατος της ιδιοκτησίας.
Οι προσπάθειες της
επικεντρώνονται περισσότερο στην υλοποίηση των έργων που κρίνονται
απαραίτητα. Η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος είναι οπωσδήποτε
θεµιτή και εκτιµάται το ότι καταβάλλονται µε συνέπεια προσπάθειες
ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών, όπως είναι κυρίως τα νέα οδικά
δίκτυα ή τα νέα σχολικά κτίρια. Ουδόλως όµως ενδείκνυται να
παραγνωρίζονται τα δικαιώµατα των πολιτών. Αντίθετα, µε τον έγκαιρο
προγραµµατισµό, η ∆ιοίκηση µπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους της
χωρίς οποιεσδήποτε παραβιάσεις τους.
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7. Υπουργείο Εσωτερικών
Παραπονούµενη υποστήριξε ότι παρεµποδίζεται να αναπτύξει τεµάχιο της,
επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών παρέλειψε να αποδεχθεί το αίτηµα της
και να φροντίσει να αποδεσµευτεί το τεµάχιο της από το Τοπικό Σχέδιο
Λεµεσού που προβλέπει ότι προορίζεται να χρησιµοποιηθεί µελλοντικά για
την ανέγερση σχολείου. Κάτι τέτοιο, σύµφωνα µε την παραπονούµενη ήταν
εφικτό, αφού το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού τη διαβεβαίωσε ότι
το τεµάχιο δεν είναι πλέον αναγκαίο για τον εν λόγω σκοπό.
Πράγµατι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού εισηγήθηκε στο Τµήµα
Πολεοδοµίας και Οικήσεως την αποδέσµευση του τεµαχίου της
παραπονούµενης και επίσης προτού δηµοσιευθεί το τροποποιηµένο Τοπικό
Σχέδιο στις αρχές του 2003, υπήρξαν διαβουλεύσεις και αλληλογραφία
που επέτρεπαν την υποβολή εισήγησης στο αρµόδιο όργανο, το
Πολεοδοµικό Συµβούλιο, για αποδέσµευση του τεµαχίου της
παραπονούµενης. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπέδειξε στην έκθεση της ότι
υπό τις περιστάσεις η παραπονούµενη έχει δικαίωµα να ενηµερωθεί για το
τη ακριβώς συνέβη. Αν υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών
εισήγηση για αποδέσµευση και αν όχι τους σχετικούς λόγους.
Με αφορµή το συγκεκριµένο παράπονο, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
επεσήµανε εκ νέου ότι εξαιτίας των δεσµεύσεων τεµαχίων στα Τοπικά
Σχέδια, µε σκοπό τη µελλοντική αξιοποίηση τους για ανέγερση σχολικών
κτιρίων, έχουν ταλαιπωρηθεί και εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, όπως
η παραπονούµενη και άλλοι ιδιοκτήτες. Η απόρριψη αιτήσεων τους για
ανάπτυξη των τεµαχίων, η εκκρεµότητα σχετικών Ιεραρχικών
Προσφυγών τους, η αναµονή αποδέσµευσης ή απαλλοτρίωσης τους,
αποτέλεσαν κατ επανάληψη αντικείµενο παραπόνων και προσφυγών στο
Ανώτατο ∆ικαστήριο. Ενόψει δε της σχετικής νοµολογίας που σαφώς
απορρίπτει την προσέγγιση της στέρησης από τους ιδιοκτήτες του
δικαιώµατος ανάπτυξης δεσµευµένων τεµαχίων τους, η Επίτροπος
∆ιοικήσεως εισηγήθηκε όπως το όλο θέµα απασχολήσει µε τη δέουσα
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σοβαρότητα τα δυο κατ εξοχήν εµπλεκόµενα Υπουργεία, των Εσωτερικών
και Παιδείας και Πολιτισµού (Α/Π 1353/2002).
Από τη διερεύνηση των παραπόνων µε αρ. Α/Π 642/2003,
Α/Π661/2003, Α/Π667/2003, Α/Π672/2003, Α/Π 777/2003,
Α/Π 809/2003 και Α/Π 1170/2003, διαπιστώθηκε ότι εφαρµόζεται
σχέδιο που ενέκρινε το Υπουργικό Συµβούλιο για παραχώρηση κρατικών
οικοπέδων σε πτωχές οικογένειες που αντιµετωπίζουν πρόβληµα στέγης
ή αποκατάστασης των θυγατέρων τους, το οποίο, όπως προκύπτει και από
τον τίτλο του, αποσκοπεί να βοηθήσει τα πρόσωπα που αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς. Ωστόσο, το σχέδιο
παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες που καθιστούν δυσχερή τη λήψη
αποφάσεων στις αιτήσεις των ενδιαφερόµενων.
Με αφορµή τα πιο πάνω παράπονα, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε
στον Υπουργό Εσωτερικών την επανεξέταση των προνοιών του Σχεδίου
και την ετοιµασία ενός νέου και ολοκληρωµένου που να υποβληθεί στο
Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση. Οι πιο κάτω πτυχές, σύµφωνα µε την
Επίτροπο ∆ιοικήσεως, θα πρέπει να τύχουν προβληµατισµού:

-

-

Η άρση των ασαφειών αναφορικά µε τις κατηγορίες των
δικαιούχων και της µεταξύ τους σειράς προτεραιότητας.
Ο καθορισµός των προϋποθέσεων/κριτηρίων που πρέπει να
πληρούν οι ενδιαφερόµενοι για να θεωρούνται δικαιούχοι
οικοπέδων, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόµενο παρερµηνείας και
ή πλάνης σε ότι τους αφορά.
Η συµπερίληψη στο σχέδιο του τρόπου υπολογισµού των
εισοδηµάτων των αιτητών και ειδικότερα στις περιπτώσεις
αιτήσεων γονιών για οικόπεδο που θα χρησιµοποιήσουν για
αποκατάσταση άγαµων θυγατέρων τους, η προσαρµογή του στις
σύγχρονες συνθήκες. Η εργασία και το εισόδηµα άγαµης θυγατέρας
δεν είναι ορθό να παραγνωρίζονται και να λαµβάνεται υπόψη µόνο
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-

-

-

-

-

το εισόδηµα του πατέρα, που µπορεί να είναι χαµηλό ή από
σύνταξη.
Ενδεικτικός καθορισµός κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων που θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη συγκριτική αξιολόγηση των
αιτητών που πληρούν τα κριτήρια του σχεδίου, θα διευκολύνει την
άσκηση της διακριτικής ευχέρειας.
Η εξαίρεση από το σχέδιο των άγαµων αντρών και η
προτεραιότητα που δίδεται στις αιτήσεις αρραβωνιασµένων
θυγατέρων έναντι των αντίστοιχων που υποβάλλονται από άντρες.
Η αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 28 του
Συντάγµατος, δεν επιτρέπει διάκριση λόγω φύλου.
Η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής που έχει αρµοδιότητα
να αποφασίζει στις αιτήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της
αρχής της αµεροληψίας. Προβληµατισµός προκύπτει για τη
συµµετοχή του Προέδρων των Κοινοτικών Συµβουλίων, λόγω των
στενών σχέσεων που υπάρχουν στις µικρές κοινότητες.
Κρατικά οικόπεδα σε οποιαδήποτε περιοχή, αν δεν υπάρχουν
ενδιαφερόµενοι δικαιούχοι µπορούν να παραµένουν αδιάθετα, ώστε
να µην παραβιάζονται οι πρόνοιες του σχεδίου και να τίθεται υπό
αµφισβήτηση ο σκοπός του.
Ο έλεγχος των αποφάσεων της Επιτροπής µπορεί να είναι
ουσιαστικός και αποτελεσµατικός µόνο όταν διενεργείται από
ιεραρχικά ανώτερο όργανο.
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VI. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
1.

Εισαγωγή

Η αποκέντρωση όσο το δυνατό περισσότερων και ουσιαστικών κρατικών
υπηρεσιών και λειτουργιών ήταν το αναγκαίο βήµα για να ενισχυθεί η
αποτελεσµατικότητα και λειτουργικότητα του κράτους, να καταστεί
ευχερέστερη η εξυπηρέτηση των πολιτών και να βελτιωθεί το κοινωνικό
επίπεδο ευηµερίας.
Ωστόσο, η υιοθέτηση της αποκέντρωσης από µέρους της εκτελεστικής
και νοµοθετικής εξουσίας µε την µεταφορά σηµαντικών αρµοδιοτήτων στις
τοπικές αρχές, δεν έχει ενεργοποιήσει σε ανάλογο επίπεδο τη δυναµική
αποφόρτισης τους από παθογένειες και φαινόµενα που έχουν ταυτιστεί µε
την κεντρική διοίκηση. Η αδιαφάνεια, η γραφειοκρατία, η µη ορθολογιστική
διαχείριση, η αδυναµία ανάπτυξης των κατάλληλων και σύγχρονων
µεθόδων ευέλικτης, αποδοτικής, γρήγορης και ποιοτικής διοίκησης, οι
πελατειακές σχέσεις, φαίνεται ότι ενόσω εξακολουθούν να υφίστανται
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις υπόσκαψης των αυτοδιοικούµενων
οργανισµών.
Η επίλυση αυτών των προβληµάτων προϋποθέτει εντατικές πρωτοβουλίες
των αιρετών τοπικών εκπρόσωπων της, συλλογικό επίπεδο δράσης και
συµµόρφωση στο σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο.
Ο έλεγχος των τοπικών αρχών αποτελεί εξωγενές διεισδυτικό στην
γενικότερη δράση τους µέτρο που µπορεί να εντοπίζει τις δυσλειτουργίες,
να περιορίζει και να αναστέλλει τα συµπτώµατα κακοδιαχείρισης και
κακοδιοίκησης και να συµβάλλει στην υιοθέτηση νέων µεθόδων πρακτικής
και εργασίας. ∆εν αντιβαίνει στην αρχή της αυτοτέλειας τους και δεν
υποτιµά την αυτονοµία τους ούτε υποσκάπτει τη λαϊκή εντολή. Σ΄ένα
δυναµικό σύστηµα ελέγχου και ισορροπιών καµιά εξουσία δεν µπορεί να
είναι απόλυτα αυτόνοµη. Ανάµεσα στις επί µέρους εξουσίες και τους
θεσµούς του Κράτους αναπτύσσονται σχέσεις επιρροής και σχέσεις
ελεγξιµότητας.
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Στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως ανατέθηκε ο εξωδικαστικός έλεγχος των
Τοπικών Αρχών µε τον περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως (Τροποποιητικό)
Νόµο 101(Ι)/95, ο οποίος λειτουργεί συµπληρωµατικά σε σχέση µε άλλους
µηχανισµούς ελέγχου, όπως της ∆ικαστικής Εξουσίας και της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας αλλά προσφέρεται κυρίως ως αποτελεσµατική µέθοδος
διερεύνησης και αντιµετώπισης της κακοδιοίκησης και προστασίας των
δικαιωµάτων των πολιτών. Η εξέταση των παραπόνων που υποβάλλονται
στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως, αποσκοπεί να διαπιστώσει κατά πόσον υπήρξε
εκ µέρους των τοπικών αρχών παραβίαση της νοµοθεσίας, των αρχών της
χρήστης διοίκησης και της ορθής συµπεριφοράς προς τους διοικούµενους.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως
επιδιώκει να αναζητά τις αιτίες εκείνων των προβληµάτων που
αναδεικνύονται ως γενικότερα µέσα από την έρευνα µεµονωµένων
παραπόνων και να υποβάλλει εισηγήσεις για επίλυση
τους µε νέες,
σύγχρονες και ευέλικτες προσεγγίσεις.
Σε σχέση µε τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταβάλλεται προσπάθεια
αποφυγής κάθε συγκρουσιακού στοιχείου που δυνατό να εµπεριέχει η
έννοια του ελέγχου. Ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως υιοθετεί τρόπο σκέψης και
δράσης διαµεσολαβητικού χαρακτήρα, επιδιώκοντας κυρίως την ανάπτυξη
συνεργασίας µε τις Τοπικές Αρχές και τη δηµιουργία των προυποθέσεων
επίτευξης κοινών στόχων, όπως είναι η εγγύτητα µε τον πολίτη και η
διεύρυνση της δηµοκρατικής συµµετοχής.
Οι προσπάθειες του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως να προσδώσει ένα ευρύτερο
και διαφοροποιηµένο χαρακτήρα στην έννοια του ελέγχου, όπως
παραδοσιακά γίνεται αντιληπτός, αν και µέχρι στιγµής δεν φαίνεται να
έτυχε της προσδοκώµενης αποδοχής, προοδευτικά διαµορφώνει ένα νέο
τοπίο στις σχέσεις του θεσµού µε τις τοπικές αρχές που διανοίγει νέες
προοπτικές συνεργασίας.
Αναµένεται ότι µέσα σ΄ ένα κλίµα εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού, τα
αίτια της κακοδιοίκησης που ήδη εντοπίζονται, όπως η έλλειψη της
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απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής και του απαιτούµενου επιστηµονικού
προσωπικού, η αδυναµία υιοθέτησης αναθεωρηµένων, σύγχρονων
µεθόδων και τρόπων αντίληψης των πραγµάτων, η άγνοια σε ορισµένες
περιπτώσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ή και µη εφαρµογή της καθώς και
η συντήρηση των πελατειακών σχέσεων, σταδιακά θ΄αντιµετωπιστούν.

2. ∆ήµοι
Ο τοµέας δράσης των ∆ήµων χαρακτηρίζεται από ευρύτητα και εγγύτητα
έναντι του τοπικού πληθυσµού. Φαίνεται δε ότι από µέρους τους δίδεται
ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση αναπτυξιακής πολιτικής εντός της
γεωγραφικής περιοχής τους, η οποία συµβάλλει θετικά στη βελτίωση του
συνόλου του επιπέδου διαβίωσης, πλην όµως ουδόλως µειώνει το
µέγεθος των αντιδράσεων και διαµαρτυριών των δηµοτών στις
περιπτώσεις που φαίνεται πως ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις των
∆ήµων περιορίζουν και ή επηρεάζουν δικαιώµατα τους.

3. Aριθµητική και στατιστική ανάλυση
Κατά το 2003, υποβλήθηκαν 174 παράπονα που αφορούσαν ενέργειες
∆ήµων. Συγκριτική εικόνα των παραπόνων που υποβλήθηκαν από το
1995, φαίνεται στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί:
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Από τα 174 παράπονα που υποβλήθηκαν το 2003, τα 166 ή ποσοστό
95% κρίθηκε ότι εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
και αποφασίστηκε να διερευνηθούν. Τα 8 ή ποσοστό 5% κρίθηκε ότι δεν
εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και γι αυτό δε
διερευνήθηκαν.
Εκτός από τα 174 παράπονα που υποβλήθηκαν στη διάρκεια του 2003
εκκρεµούσαν από το 2000, 12 παράπονα, από το 2001, 13 παράπονα και
από το 2002, 86. Έτσι, ο συνολικός αριθµός παραπόνων προς
διεκπεραίωση κατά το 2003, ανήλθε στα 275.
Από αυτά τα 275 παράπονα, διεκπεραιώθηκαν κατά το 2003 τα 137. Τα
υπόλοιπα 138 µεταφέρθηκαν προς διεκπεραίωση το επόµενος έτος.
Από τα 137 παράπονα που διεκπεραιώθηκαν κατά το 2003, τα 9
αποφασίστηκε να µην ερευνηθούν λόγω αναρµοδιότητας, 39 κρίθηκαν ως
βάσιµα, 34 ως αβάσιµα, σε 13 παράπονα διακόπηκε η έρευνα διότι οι
παραπονούµενοι ικανοποιήθηκαν, σε 14 παράπονα διακόπηκε η έρευνα
λόγω διαπιστωθείσας ή επιγενόµενης αναρµοδιότητας, σε 17 διακόπηκε η
έρευνα για άλλους λόγους και σε 11 παράπονα διακόπηκε η έρευνα λόγω
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ικανοποίησης του παραπονούµενου µετά από παρέµβαση του Επιτρόπου
∆ιοικήσεως.
Συγκριτική εικόνα µε τα αντίστοιχα ποσοστά κατά κατηγορία φαίνεται στο
σχεδιάγραµµα που ακολουθεί:

Αβάσιµα 25%

Βάσιµα 28%

∆ιακοπή έρευνας λόγω
διαπιστωθείσας ή επιγενοµένης
αναρµοδιότητας 10%

Μη Ερευνώµενα 7%
Παρέµβαση 8%
∆ιακοπή έρευνας για άλλους
λόγους 12%

∆ιακοπή έρευνας λόγω
ικανοποίησης παραπονουµένου
10%

Αναλυτική κατάσταση των ερευνηθέντων κατά το 2003 παραπόνων που
υποβλήθηκαν κατά των ∆ήµων παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΜΗ ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΑ
Λόγω Αναρµοδιότητας

8

Με βάση τη διακριτική ευχέρεια

1

∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Λόγω ικανοποίηση του παραπονουµένου

13

Αβάσιµο παράπονο µετά από έρευνα

34

Λόγω διαπιστωθ. ή επιγενοµένης αναρµοδιότητας

14

Για άλλους λόγους

17

Παρέµβαση

11

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Αβάσιµα παράπονα
Βάσιµα παράπονα

0
39

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

137
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138
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275
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Κατά το 2003, υποβλήθηκαν 39 Εκθέσεις που αφορούσαν παράπονα κατά
∆ήµων. Η υλοποίηση των εισηγήσεων που περιέχονται στις 25 από τις 39
Εκθέσεις παρακολουθούνται και µόνο σε 4 περιπτώσεις υπήρξε
συµµόρφωση.

4. Οχληρίες
Αρκετά παράπονα που υποβλήθηκαν εναντίον των ∆ήµων, είχαν ως
αντικείµενο την πρόκληση οχληρίας από τη λειτουργία κέντρων αναψυχής
εξαιτίας της οποίας οι παραπονούµενοι ταλαιπωρούνταν. Οι πιο κάτω
περιπτώσεις είναι ενδεικτικές ενός προβλήµατος µε αρνητικές
προεκτάσεις στο δικαίωµα των πολιτών να διαβιούν σε άνετο περιβάλλον,
απαλλαγµένο από ενοχλητικές παρεµβολές.
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 948/2002 αφορούσε πρόκληση οχληρίας από
τη λειτουργία εστιατορίου. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο ∆ήµος Λευκωσίας
επέτρεψε την αλλαγή χρήσης κατοικίας σε εστιατόριο, µε τους όρους να
µην µεταδίδεται
µουσική και να ληφθούν κατάλληλα µέτρα
ελαχιστοποίησης ενδεχόµενων επιπτώσεων στις ανέσεις της οικιστικής
περιοχής. Ο ∆ήµος διαφύλαξε το δικαίωµα ανάκλησης της σχετικής
πολεοδοµικής άδειας, σε περίπτωση που θα διαπιστωνόταν κατ επανάληψη
πρόκληση οχληρίας. Ωστόσο, η ταλαιπωρία των παραπονούµενων δεν
απετράπη. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου εξασφάλισε από τον Έπαρχο
άδεια χρήσης µεγαφώνων και µετάδοσης µουσικής και σύµφωνα µε τους
παραπονούµενους µετά τα µεσάνυκτα λειτουργούσε στο χώρο του
εστιατορίου, κλάµπ. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της επεσήµανε
την αναγκαιότητα εξέτασης του εν λόγω ισχυρισµού και τη λήψη µέτρων
εναντίον του ιδιοκτήτη αν εξακριβωνόταν η βασιµότητα του. Επίσης,
εισηγήθηκε στον Έπαρχο να εξετάσει το ενδεχόµενο ανάκλησης της
άδειας χρήσης µεγαφώνων και µετάδοσης µουσικής και στην αστυνοµία να
ελέγχει την εκ µέρους του ιδιοκτήτη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας που
ισχύει για τα εστιατόρια.

130
Τα παράπονα µε αρ. Α/Π 799/2001 και Α/Π 864/2001 στρέφονταν
κατά των ∆ήµων Λευκωσίας και Λάρνακας αντίστοιχα, επειδή παρέλειψαν
να λάβουν µέτρα προστασίας των ανέσεων των περιοίκων από την
προκαλούµενη κατά τη λειτουργία δυο κέντρων αναψυχής, οχληρία. Και
στις περιπτώσεις αυτές, η οχληρία, αποδόθηκε κυρίως στη µετάδοση
µουσικής. Η παράνοµη στάθµευση και οι φωνές των θαµώνων
αποτελούσαν µια άλλη παράµετρο. Ο έλεγχος που διενεργούσε η
αστυνοµία δεν συνέβαλε έστω στην µείωση του προβλήµατος.
Τα ίδια δεδοµένα παρατηρήθηκαν και σε σχέση µε τα παράπονα µε αρ.
Α/Π 607/2003 και 1096/2003 κατά του ∆ήµου Πάφου. Οι καταγγελίες
στις οποίες προέβη η αστυνοµία εναντίον του ιδιοκτήτη του κέντρου δεν
τον απέτρεψαν από του να συνεχίσει να παρανοµεί, δηλ. να µεταδίδει
µουσική η ένταση της οποίας επέφερε σοβαρή ταλαιπωρία στους
παραπονούµενους.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε στην Αστυνοµία την εντατικοποίηση
του ελέγχου και την εξάντληση των διαθέσιµων νοµικών µέτρων εναντίον
των παρανοµούντων.
Από όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις καθώς και εκείνη του παραπόνου µε
αρ. Α/Π 1009/2002, προκύπτει ότι είναι αρκετά δύσκολο να
αποκατασταθεί το επίπεδο ανέσεων των περιοίκων, όταν αρχίσει η
λειτουργία κοντά στις κατοικίες τους κέντρων αναψυχής.
Η παρεµβατική δυνατότητα των ∆ήµων, προς άρση της οχληρίας είναι
περιορισµένη και άπτεται κυρίως των περιπτώσεων παραβίασης των
διατάξεων του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου, δηλ. όταν
παρατηρείται παράνοµη αλλαγή χρήσης υποστατικού σε κέντρο ή
παράνοµες προσθήκες και επεκτάσεις. Στην έκδοση των αδειών
λειτουργίας κέντρων αναψυχής µε βάση τον περί Κέντρων Αναψυχής Νόµο
και στην έκδοση της άδειας χρήσης µεγαφώνων και µετάδοσης µουσικής οι
∆ήµοι δεν έχουν ουσιαστικό λόγο. Επίσης, δεν διαθέτουν δηµοτική
αστυνοµία για να διενεργεί έλεγχο της τήρησης του ωραρίου λειτουργίας,
των όρων των αδειών µετάδοσης µουσικής, της στάθµευσης και να
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φροντίζει για τη διαφύλαξη της κοινής ησυχίας. Ουσιαστικά
σύστηµα ρύθµισης και ελέγχου της λειτουργίας των κέντρων
χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια, διάσπαση των αρµοδιοτήτων,
συντονισµού και συλλογικών χειρισµών γι αυτό και
αποτελεσµατικότητας.

το ισχύον
αναψυχής,
ανυπαρξία
στερείται

Η διασφάλιση των ανέσεων του κοινού, που συναρτάται άµεσα µε το
συνταγµατικό δικαίωµα του στη ζωή, αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης
συνολικά και προς αυτή την κατεύθυνση προέχει η συνεργασία όλων των
εµπλεκοµένων αρχών. Η σύσταση συµβουλευτικών επαρχιακών φορέων µε
την συµµετοχή εκπροσώπων των τοπικών και άλλων αρχών, που θα
επιλαµβάνονται των αιτήσεων που απαιτείται να εγκριθούν πριν από την
έναρξη της λειτουργίας κέντρων αναψυχής καθώς και οποιωνδήποτε
προβληµάτων προκύπτουν στη συνέχεια, µπορεί να µελετηθεί µε
πρωτοβουλία των ∆ήµων που φαίνεται να είναι οι άµεσοι δέκτες των
καταγγελιών για οχληρία και των επικρίσεων των επηρεαζόµενων.
Από τις πιο πάνω περιπτώσεις, διακρίνεται εκείνη του παραπόνου µε αρ.
Α/Π 1087/2002, επειδή, όπως διαπιστώθηκε, ο ∆ήµος Γεροσκήπου µε
δικές του ενέργειες, δηµιούργησε τις προυποθέσεις πρόκλησης οχληρίας
στον παραπονούµενο και την οικογένεια του. Ο Κηδεµόνας
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών είχε εκµισθώσει στο ∆ήµο τουρκοκυπριακό
τεµάχιο που γειτνιάζει µε τη κατοικία του παραπονούµενου, εντός του
οποίου ανήγειρε εστιατόριο µε πολεοδοµική άδεια που εξασφάλισε από την
Πολεοδοµική Αρχή. Παραβίασε δε τη σύµβαση µίσθωσης του τεµαχίου που
συνήψε µε τον Κηδεµόνα και υπεκµίσθωσε σε ιδιώτες το εστιατόριο που
ανήγειρε, χωρίς να συµµορφωθεί, σύµφωνα µε το ∆ιευθυντή του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως, µε όλους τους όρους της πολεοδοµικής
άδειας. Ο ισχυρισµός του παραπονούµενου για πρόκληση οχληρίας από τη
λειτουργία του εστιατορίου, κυρίως λόγω της χρήσης µεγαφώνων για
µετάδοση µουσικής και τις φωνές των θαµώνων, δεν απορρίφθηκε από την
αστυνοµία η οποία προέβη κατ επανάληψη σε επιτόπιες επισκέψεις, χωρίς
όµως να καταστεί δυνατό να αποτρέψει τη συνέχιση της.
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Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της αναφέρθηκε στις ευθύνες του
∆ήµου Γεροσκήπου σε σχέση µε την προκαλούµενη οχληρία
επισηµαίνοντας την υπεκµίσθωση του εστιατορίου κατά παράβαση της
σύµβασης µίσθωσης. Εισηγήθηκε δε τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων που
θα την αποκλείουν ή έστω θα την περιορίζουν, καθώς και τη διενέργεια
καθηµερινού ελέγχου από την αστυνοµία και τη δίωξη των κατόχων του
εστιατορίου στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράνοµη µετάδοση
µουσικής και πώληση οινοπνευµατωδών ποτών.
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 1109/2002, αφορούσε οχληρία που προκαλείτο
από άλλη αιτία. Ο ισχυρισµός του παραπονούµενου, για καύση ψόφιων
ζώων εντός της κτηνοτροφικής ζώνης Αθηένου, εξαιτίας της οποίας
παρατηρείτο έντονη δυσοσµία και καπνός, ήταν βάσιµος. Ο ∆ήµος
Αθηένου κατέβαλε µεν προσπάθειες σε συνεργασία µε κυβερνητικά
τµήµατα να πειστούν οι κτηνοτρόφοι να εγκαταλείψουν την ακολουθούµενη
πρακτική τους, ωστόσο, ο ∆ήµαρχος σε σχετική επιστολή του στην
Επίτροπο ∆ιοικήσεως επέλεξε την µη ευθέως αποδοχή του προβλήµατος.
Τέτοια προσέγγιση ουδόλως εξυπηρετεί, αντίθετα προκαλεί περαιτέρω
αντιδράσεις από µέρους των επηρεαζόµενων και ενδεχοµένως να µην
λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι εκείνων που προβαίνουν στις παράνοµες
ενέργειες.
Επισηµάνθηκε ότι η οριστική απαλλαγή από οποιεσδήποτε πιθανές νέες
καύσεις ψόφιων ζώων, θα καταστεί δυνατή µε τη δηµιουργία κέντρων
αποτέφρωσης που ήδη προωθείται από το Τµήµα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως όµως στην έκθεση της, υπέδειξε ότι
µέχρι να αρχίσει η λειτουργία τους, ο ∆ήµος υποχρεούται να φροντίζει για
τη διασφάλιση υγιεινούς περιβάλλοντος και για τη διαφύλαξη της δηµόσιας
υγείας. Για τους σκοπούς αυτούς, εισηγήθηκε όπως ασκείται καθηµερινός
έλεγχος των κτηνοτροφικών υποστατικών και σε συνεργασία µε την
αστυνοµία καταβάλλεται κάθε προσπάθεια αποτροπής νέων παράνοµων
καύσεων.
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5. Ανάπτυξη και παράνοµες οικοδοµές
Η αναπτυξιακή δραστηριότητα των τελευταίων δυο δεκαετιών φαίνεται να
συνοδεύεται από παραβιάσεις της νοµοθεσίας που καθορίζει τα όρια
νοµιµότητας όχι µόνο των ιδιωτών αλλά και των αρµοδίων αρχών.
Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 1202/2002
διαπιστώθηκε ότι ο ∆ήµος Πέγειας απαλλοτρίωσε ιδιωτική ακίνητη
ιδιοκτησία για την κατασκευή δρόµου, πλην όµως επειδή δεν
χρησιµοποιήθηκε από τον ίδιο αλλά από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων,
αρνήθηκε να καταβάλει στους επηρεαζόµενους την αποζηµίωση που τους
επιδίκασε το ∆ικαστήριο. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της
ανέφερε ότι µε βάση το άρθρο 23 του Συντάγµατος και τον περί
Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόµο, η αποζηµίωση για απαλλοτρίωση
καταβάλλεται από την απαλλοτριούσα αρχή και εισηγήθηκε όπως ο ∆ήµος
ανταποκριθεί στη σχετική υποχρέωση του.
Ο ∆ήµος Πάφου κατά τις εργασίες ανακαίνισης διατηρητέας οικοδοµής
του, επενέβη παράνοµα στο γειτονικό τεµάχιο της παραπονούµενης και
ανήγειρε δυο δωµάτια. Ο ∆ήµαρχος απέδωσε την παράνοµη επέµβαση «σε
ασάφεια των ορίων της ιδιοκτησίας», η οποία όµως έπαυσε να υφίσταται µετά
από οριοθέτηση στην οποία προέβη το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο
και εποµένως ο ∆ήµος όφειλε να συµµορφωθεί µε τις συνταγµατικές του
υποχρεώσεις, δηλ. είτε να άρει την επέµβαση είτε να αποζηµιώσει την
παραπονούµενη. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπέδειξε στο ∆ήµο όπως
ενεργήσει προς τη κατεύθυνση αυτή (Α/Π 614/2001).
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 318/2003, στρεφόταν κατά της απόφασης του
∆ήµου Γερµασόγειας να κατασκευάσει γήπεδο καλαθόσφαιρας σε γη που
παραχωρήθηκε στο δηµόσιο από ιδιοκτήτες παρακείµενων τεµαχίων,
σύµφωνα µε όρους των πολεοδοµικών αδειών τους, για να διαµορφωθεί σε
χώρο πρασίνου. Οι παραπονούµενοι έκριναν ότι η γη ήταν απαραίτητο να
αξιοποιηθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό επειδή γειτνιάζει µε
βιοµηχανική περιοχή. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της ανέφερε
ότι η απόφαση του ∆ήµου για κατασκευή γηπέδου αποσκοπούσε µεν στη
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δηµιουργία συνθηκών άθλησης και ψυχαγωγίας ατόµων νεαρής κυρίως
ηλικίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθεί. Σύµφωνα µε
γνωµοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, η γη που
παραχωρείται στο δηµόσιο από ιδιοκτήτες που διαχώρισαν τεµάχια τους
σε οικόπεδα, µε βάση σχετικό όρο των πολεοδοµικών αδειών τους, για να
διαµορφωθεί σε χώρο πρασίνου, µόνο για το σκοπό αυτό µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και δεν είναι δυνατό να διατεθεί για οποιονδήποτε άλλο,
όπως προβλέπεται γενικά για την κρατική ιδιοκτησία στον περί Ακινήτου
Ιδιοκτησίας Νόµο. Ενόψει της εν λόγω γνωµοδότησης, η Επίτροπος
∆ιοικήσεως εισηγήθηκε στο ∆ήµο να επανεξετάσει την απόφαση του για
κατασκευή του γηπέδου στο συγκεκριµένο χώρο.
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 1307/2003 είχε το ίδιο µε το πιο πάνω,
αντικείµενο. Στρεφόταν κατά της απόφασης του ∆ήµου Αθηένου να
µετατρέψει δηµόσιο χώρο πρασίνου που βρίσκεται κοντά στις κατοικίες
των παραπονούµενων, σε γήπεδο. Η σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου λήφθηκε σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου.
Όµως, όπως διαπιστώθηκε, ο χώρος που επιλέγηκε προέκυψε και αυτός
από διαχωρισµό ιδιωτικών τεµαχίων σε οικόπεδα. Το δε σχέδιο που
ετοίµασε ο ∆ήµος για αξιοποίηση του, προέβλεπε την κατάληψη του
µεγαλύτερου µέρους του από αθλητικές εγκαταστάσεις. ∆ηλαδή η χρήση
για την οποία προορίστηκε, ως δηµόσιος χώρος πρασίνου, δεν θα
µπορούσε να υλοποιηθεί ποτέ. Η κύρια χρήση του θα καθίστατο αθλητική.
Και η άποψη των παραπονούµενων ότι ένας δηµόσιος χώρος πρασίνου
είναι απαραίτητος για την περιοχή τους, χαρακτηρίστηκε από την
Επίτροπο ∆ιοικήσεως εύλογος, αφού κάθε δηµόσιος χώρος πρασίνου σε
οικιστική περιοχή, συµβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η
δηµιουργία χώρων άθλησης, όπως τα γήπεδα, εξυπηρετούν µεν τον ίδιο
σκοπό, νοουµένου όµως ότι δεν προωθούνται σε βάρος προκαθορισµένων
χώρων πρασίνου. Οι Τοπικές Αρχές φαίνεται να καταλήγουν στην επιλογή
τέτοιων χώρων για δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, επειδή δεν
διαθέτουν άλλα κατάλληλα τεµάχια. Πρόκειται όµως για ένα γενικότερο
πρόβληµα που θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί σε συνεργασία µε άλλες
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Και στη περίπτωση αυτή, η Επίτροπος
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∆ιοικήσεως εισηγήθηκε επανεξέταση της σχετικής απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο ∆ήµος Λακατάµειας, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διερεύνηση του
παραπόνου µε αρ. Α/Π 18/2002, επενέβη στη κοίτη του ποταµού
Πεδιαίου και ανήγειρε παράνοµα υποστατικά για αποθήκευση υλικών. Στον
ίδιο χώρο, επέτρεψε την στάθµευση των σκυβαλοφόρων οχηµάτων του και
διάνοιξε δρόµο για να διευκολύνει την διακίνηση τους. Οι εν λόγω
ενέργειες προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κατοίκων της παρακείµενης
οικιστικής περιοχής. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επεσήµανε ότι η χρήση
κοίτης ποταµού προϋποθέτει απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, την
οποία ο ∆ήµος δεν είχε εξασφαλίσει. Εξάλλου, άδεια χρήσης, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, παραχωρείται στις περιπτώσεις που η κοίτη θα
αξιοποιηθεί για την προστασία/βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και
του οικοσυστήµατος της περιοχής.
Παρόµοιες επεµβάσεις, σύµφωνα µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως
επιβάλλεται να αποφεύγονται. Οι ∆ήµοι οφείλουν να ευρίσκουν τους
τρόπους εξυπηρέτησης τους, στο πλαίσιο της νοµιµότητας, αποδίδοντας
τον µέγιστο σεβασµό στις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές.
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 1196/2002, αφορούσε την µη υιοθέτηση από το
∆ήµο Παραλιµνίου σχεδίου οδικού δικτύου που ετοίµασε το Επαρχιακό
Γραφείο Αµµοχώστου του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, µε βάση
το οποίο, το περίκλειστο τεµάχιο του παραπονούµενου, που βρίσκεται
εντός της τουριστικής ζώνης, θα αποκτούσε πρόσβαση και εποµένως θα
ήταν δυνατή η αξιοποίηση του.
Το παράπονο κρίθηκε βάσιµο. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο ∆ήµαρχος
Παραλιµνίου, ενώ ο ίδιος ζήτησε το 1988 την ετοιµασία σχεδίου του
οδικού δικτύου της περιοχής, υποστηρίζοντας µάλιστα ότι υπήρχαν
πιέσεις για ανάπτυξη της και εποµένως ήταν απαραίτητο, αγνόησε στη
συνέχεια παντελώς την ολοκληρωµένη εργασία που του διαβιβάστηκε από
τον Επαρχιακό Λειτουργό για την οποία αναλώθηκε δηµόσιος χρόνος, για
λόγους που δεν έκρινε σκόπιµο να θέσει υπόψη της Επιτρόπου
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∆ιοικήσεως. Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσµα οι προοπτικές
ανάπτυξης του τεµαχίου του παραπονούµενου, που τέθηκαν από το 1988,
να µετατεθούν ουσιαστικά στο αόριστο µέλλον, αφού η µελέτη των οδικών
δικτύων θα γινόταν πλέον µετά την έγκριση και υιοθέτηση του Τοπικού
Σχεδίου Παραλιµνίου.
Με το θέµα του Τοπικού Σχεδίου, το Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
είχε ασχοληθεί πριν από 7 περίπου χρόνια στα πλαίσια της εξέτασης του
παραπόνου µε αρ. Α/Π 1063/97. Στη σχετική έκθεση που ετοιµάστηκε
το 1998, επισηµάνθηκε ότι η ανάγκη ετοιµασίας και εφαρµογής Τοπικού
Σχεδίου Παραλιµνίου ήταν επιτακτική ώστε να µην υπάρξουν µη
ανατρέψιµες δυσµενείς συνέπειες για την ανάπτυξη της περιοχής.
Παρ όλον τούτο ο ∆ήµος Παραλιµνίου εξακολουθεί να αποτελεί τη
µοναδική δηµοτική περιοχή στην οποία δεν τυγχάνει εφαρµογής Τοπικό
Σχέδιο. Η ∆ήλωση Πολιτικής τέθηκε σε εφαρµογή σχετικά πρόσφατα. Η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως επεσήµανε τις ευθύνες του ∆ήµου Παραλιµνίου
αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών και εισηγήθηκε όπως εξαντλήσει σε
συνεργασία µε το Πολεοδοµικό Συµβούλιο όλες τις πιθανές δυνατότητες
ολοκλήρωσης του Τοπικού Σχεδίου Παραλιµνίου και εφαρµογής του εντός
του 2003. Ωστόσο, µέχρι σήµερα δεν υπήρξε υλοποίηση της εισήγησης
αυτής.
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 969/2002, στρεφόταν κατά της ανοχής του
∆ήµου Πάφου να λάβει µέτρα παύσης της λειτουργίας παράνοµου γκαράζ
επιδιόρθωσης
βαρέων
οχηµάτων
κοντά
στην
κατοικία
του
παραπονούµενου. Το υποστατικό είχε άδεια χρήσης ως κατάστηµα. Η
µετατροπή του σε γκαράζ έγινε παράνοµα. Ο ∆ήµος δεν προέβη στη λήψη
µέτρων εναντίον του ιδιοκτήτη, παρόλον ότι γνώριζε πως εκ µέρους του
υπήρξε παραβίαση του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου. Η
περιοχή είναι οικιστική και η συνέχιση της λειτουργίας του παράνοµου
γκαράζ ήταν αναµενόµενο ότι σε κάποιο στάδιο θα προκαλούσε τις
αντιδράσεις των περιοίκων.
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Το ίδιο αντικείµενο είχε και το παράπονο µε αρ. Α/Π 1012/2003, κατά
του ∆ήµου Λάρνακας. ∆ιαπιστώθηκε ότι ανεγέρθηκαν παράνοµες
οικοδοµές που χρησιµοποιούνταν ως σιδηρουργείο. Ο ∆ήµος εξασφάλισε
από το ∆ικαστήριο διάταγµα κατεδάφισης τους, ωστόσο, στη συνέχεια
απέσυρε αίτηση εναντίον του ιδιοκτήτη για παράλειψη του να συµµορφωθεί
µε αυτό εντός της καθορισθείσας προθεσµίας. Με την εν λόγω ενέργεια
του, ο ∆ήµος ουσιαστικά εξέφρασε την πρόθεση να ανεχθεί την παράνοµη
ανέγερση των υποστατικών κατά παράβαση του περί Ρυθµίσεως Οδών και
Οικοδοµών Νόµου.
Ο ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Πόλη Χρυσοχούς προέβη σε παράνοµες
προσθηκοµετατροπές. Οι σχετικές εργασίες άρχισαν από το 1988 και
συνεχίστηκαν µέχρι και το 1999 µε την προσθήκη ολόκληρου ορόφου, που
λειτουργούσε ως µπυραρία. Ο ∆ήµος εξασφάλισε από το ∆ικαστήριο
διάταγµα κατεδάφισης µε το οποίο δεν υπήρξε συµµόρφωση, αλλά
παρέλειψε να προχωρήσει δικαστικώς µε τη διαδικασία της αίτησης
παρακοής του.
Κατοικία στο Στρόβολο µετατράπηκε παράνοµα σε αίθουσα δεξιώσεων.
Σχετική αίτηση στην Πολεοδοµική Αρχή για πολεοδοµική άδεια αλλαγής
της χρήσης απορρίφθηκε. Παρόλον τούτο, ο ∆ήµος Στροβόλου παρέλειψε
να λάβει µέτρα άρσης της παρανοµίας (Α/Π 1227/2002).
Σε τεµάχιο στη Λακατάµεια ανεγέρθηκε παράνοµα οικοδοµή που
χρησιµοποιείτο ως ιδιωτικό σχολείο µουσικής και χορού. Καµία άδεια δεν
εξασφαλίστηκε. Ο ∆ήµος παρέλειψε να λάβει οποιαδήποτε µέτρα εναντίον
των παρανοµούντων (Α/Π 1210/2001).
Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 536/2003, διαπιστώθηκε
ότι ανεγέρθηκαν κατοικίες σε τεµάχιο στο Παραλίµνι οι οποίες
κατέχονταν και χρησιµοποιούνταν χωρίς πιστοποιητικό έγκρισης. Η
έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, που αποτελεί προϋπόθεση για την
έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, προσέκρουε στη µη τήρηση όλων των όρων της
άδειας οικοδοµής. Ο ∆ήµος παρέλειψε να αντιµετωπίσει δικαστικώς το
γεγονός αυτό. Ουσιαστικά ανέχθηκε την παράνοµη κατοχή και χρήση των
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ανεγερθέντων κατοικιών. Κατ επέκταση ανέχθηκε την µη τήρηση των
όρων που ο ίδιος έθεσε.
Όλες οι πιο πάνω περιπτώσεις έχουν κοινό χαρακτηριστικό, την εκ
µέρους των οικείων ∆ήµων ανοχή παράνοµων ενεργειών, που
παρακινείται από την απροθυµία σύγκρουσης µε τους παρανοµούντες, η
οποία εκ των πραγµάτων επέρχεται µε την ενεργοποίηση της δικαστικής
διαδικασίας. Ως αποτέλεσµα, οι παράνοµες προσθήκες, µετατροπές,
επεκτάσεις ή αλλαγές χρήσεων, παγιώνονται, σε βάρος πολλές φορές των
ανέσεων των παρακείµενων χρήσεων. Ταυτόχρονα, φαίνεται να
καλλιεργείται η εντύπωση σε τρίτους ότι είναι δυνατόν να τύχουν της ίδιας
µεταχείρισης. Η αρχή της νοµιµότητας που επιβάλλει σεβασµό και
προσήλωση στις πρόνοιες της νοµοθεσίας, σταδιακά υποσκάπτεται, από
τα θεσµικά όργανα που είναι επιφορτισµένα να την διαφυλάσσουν.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπέδειξε κατ επανάληψη την ανάγκη για
απεγκλωβισµό από την πρακτική των συµβιβασµών και της ανοχής των
παράνοµων ενεργειών και ως µοναδική διέξοδο την εφαρµογή πολιτικής
αρχής για αξιοποίηση σε κάθε περίπτωση των αποτελεσµατικών µέτρων
που προσφέρει η νοµοθεσία.
Με το παράπονο αρ. Α/Π 1444/2002, αµφισβητήθηκε η νοµιµότητα της
απόφασης του ∆ήµου Λεµεσού να ζητήσει από την παραπονούµενη να
παραχωρήσει δωρεάν στο δηµόσιο µέρος τεµαχίου της για τη διάνοιξη
νέου δρόµου και να υποδείξει νέους χώρους στάθµευσης στη θέση εκείνων
που θα καταργούνταν µε τη χρησιµοποίηση του για τον δρόµο. Η εν λόγω
απόφαση λήφθηκε από την Πολεοδοµική Επιτροπή του ∆ήµου, κατά την
εξέταση αίτησης της παραπονούµενης για πολεοδοµική άδεια αλλαγής της
χρήσης υπόγειας αποθήκης της σε κατοικία.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της ανέφερε ότι η Πολεοδοµική
Επιτροπή του ∆ήµου που συστάθηκε µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου από µερικά µόνο µέλη του, µπορεί να έχει µόνο βοηθητικό /
συµβουλευτικό ρόλο, αναφορικά µε τις αιτήσεις για πολεοδοµικές άδειες. Η
λήψη απόφασης, έστω και ενδιάµεσου χαρακτήρα και σε επιµέρους πτυχές

139
συγκεκριµένης αίτησης για πολεοδοµική άδεια, όπως στην προκειµένη
περίπτωση, εκφεύγει των πλαισίων του ρόλου αυτού και καταστρατηγεί το
διάταγµα εκχώρησης, µε το οποίο ο Υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε
σαφώς την πρόθεση του να καταστήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως το µόνο
αρµόδιο όργανο σε σχέση µε τις πολεοδοµικές αποφάσεις.
Όσον αφορά τον όρο που έθεσε η Πολεοδοµική Επιτροπή, για
παραχώρηση δωρεάν µέρους του τεµαχίου για διάνοιξη δρόµου,
διαπιστώθηκε ότι τέθηκε και σε προηγούµενες άδειες που
παραχωρήθηκαν στη παραπονούµενη. Όµως, όπως και ο δικηγόρος της
επεσήµανε, πρακτικά η παραπονούµενη δεν ήταν, ούτε είναι εφικτό να
ανταποκριθεί θετικά, αφού το µέρος του τεµαχίου που ζητήθηκε, αποτελεί
κοινόκτητη ιδιοκτησία και εποµένως είναι απαραίτητη, εκτός από τη δική
της συγκατάθεση και αυτή των ιδιοκτητών των άλλων διαµερισµάτων και
καταστηµάτων της οικοδοµής. Περαιτέρω, η Πολεοδοµική Επιτροπή
προσπάθησε µε τον πιο πάνω όρο να διασφαλίσει τα συµφέροντα του
∆ήµου χωρίς να την απασχολήσει το ερώτηµα, αν η συνάρτηση της
έγκρισης µιας περιορισµένης εµβέλειας προτεινόµενης ανάπτυξης,
άσχετης µε το επιµέρους τεµάχιο, µε την προϋπόθεση της δωρεάν
παραχώρησης µέρους του, ήταν ορθή και νόµιµη ενέργεια.
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπέδειξε την
απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, ηµερ. 5 Νοεµβρίου 2002, στην
προσφυγή Σεργίδης και Χριστοφόρου κατά της Κύπρου, σύµφωνα µε την
οποία, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και θεµελιωδών ελευθεριών, επειδή µέρος της ακίνητης ιδιοκτησίας των
αιτητών, που καθορίστηκε σε ρυµοτοµικό σχέδιο το οποίο δηµοσιεύθηκε µε
βάση το άρθρο 12 του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου, τους
αποστερήθηκε και χρησιµοποιήθηκε για την διεύρυνση δρόµου, χωρίς να
τους καταβληθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση.
Με βάση την απόφαση αυτή, όπως κατέληξε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, αν
η παραπονούµενη και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του κοινόκτητου χώρου
συγκατατεθούν να παραχωρήσουν το µέρος που κρίνεται απαραίτητο για
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τη διάνοιξη του δρόµου, θα πρέπει να αποζηµιωθούν. ∆ιαφορετικά η
απαλλοτρίωση θα αποτελεί τη µοναδική νόµιµη διαδικασία, για να µπορέσει
ο ∆ήµος στη συνέχεια να προβεί στην εκτέλεση του έργου.
Το θέµα των χώρων στάθµευσης που θα καταργηθούν µε την κατασκευή
του δρόµου, δεν αφορά, όπως επεσήµανε η Επίτροπος, µόνο την
παραπονούµενη, αλλά και τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες και ενόψει του ότι
εξακολουθούν να υφίστανται, µε βάση την αρχή της καλής πίστης και της
ορθής συµπεριφοράς, δεν είναι δυνατό να παραµένει σε εκκρεµότητα η
αίτηση της και να βαρύνεται αποκλειστικά η ίδια µε την ευθύνη επίλυσης
του προβλήµατος που θα προκύψει αργότερα µε την κατάργηση τους.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε όπως η εξέταση της αίτησης της
παραπονούµενης αποσυνδεθεί τόσο από το θέµα της παραχώρησης µέρους
του τεµαχίου όσο και από εκείνο της υπόδειξης νέων χώρων στάθµευσης.

6. Άδειες λειτουργίας
Με τον περί ∆ήµων Νόµο, ανατέθηκε στους ∆ήµους η αρµοδιότητα
παραχώρησης αδειών λειτουργίας επαγγελµατικών υποστατικών. Το
παράπονο µε αρ. Α/Π 1222/2002 αφορούσε παράλειψη του ∆ήµου
Παραλιµνίου να εγκρίνει αίτηση εταιρείας για έκδοση άδειας λειτουργίας
εστιατορίου και διαπιστώθηκε ότι ήταν βάσιµο. Η αίτηση της εταιρείας
εκκρεµούσε για 11 µήνες και ο ∆ήµος ούτε στην εταιρεία ούτε στην
Επίτροπο ∆ιοικήσεως ανέφερε οποιουσδήποτε λόγους για τους οποίους
ενδεχοµένως δεν εξετάστηκε έγκαιρα.
Παρόµοιο αντικείµενο είχε και το παράπονο µε αρ. Α/Π 1091/2002. Η
παραπονούµενη ζήτησε άδεια λειτουργίας ξενοδοχειακής µονάδας στο
Παραλίµνι, η εξέταση της οποίας εκκρεµούσε για 10 περίπου µήνες, χωρίς
οποιαδήποτε βάσιµη αιτιολογία,
χρονικό διάστηµα που, υπό τις
περιστάσεις, κρίθηκε από την Επίτροπο ∆ιοικήσεως υπερβολικό.
Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 630/2002, διαπιστώθηκε
ότι ο ∆ήµος Παραλιµνίου παρέλειψε για ένα και πλέον χρόνο να
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αποφασίσει σε αίτηση του παραπονούµενου για άδεια λειτουργίας
καφετέριας/µπαρ. Όταν ο νοµοθέτης αναθέτει την άσκηση αρµοδιοτήτων
σε ορισµένο όργανο, αναµένεται η ανταπόκριση του εντός εύλογου χρόνου.
∆ιαφορετικά, εκ µέρους του υπάρχει παράλειψη οφειλοµένης νόµιµης
ενέργειας, οι συνέπειες της οποίας οπωσδήποτε επηρεάζουν τους άµεσα
ενδιαφερόµενους. Όταν δε παρατηρείται σε περισσότερες περιπτώσεις,
τότε φαίνεται να λαµβάνει χαρακτήρα αυθαιρεσίας.

7. Kοινότητες
Η διαχείριση των τοπικών υποθέσεων των χωριών ανατέθηκε στα
Κοινοτικά Συµβούλια µε τον περί Κοινοτήτων Νόµο, που τέθηκε σε
εφαρµογή το 1999. Με τον νόµο αυτό, καταργήθηκε η προηγούµενη
σχετική αποικιοκρατική νοµοθεσία και τέθηκε σε νέα διευρυµένη βάση η
αυτοδιοίκηση των µικρών γεωγραφικά και πληθυσµιακά Κοινοτήτων.
Ωστόσο, παραµένει η οικονοµική κυρίως εξάρτηση τους από την Κεντρική
∆ιοίκηση. Αρκετές δε Κοινότητες δεν διαθέτουν δικές τους υπηρεσίες και
η στενή συνεργασία τους µε τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις για να
ανταποκριθούν στα καθήκοντα και τις ευθύνες τους είναι εκ των
πραγµάτων αναπόφευκτη. Αντικειµενικές δυσκολίες φαίνεται να µην
επιτρέπουν την ανάδειξη των Κοινοτήτων σε σηµαντικό παράγοντα της
τοπικής αυτοδιοίκησης στο εγγύς µέλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση
ενδεχοµένως να απαιτούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις του ισχύοντος
συστήµατος. Η συµπλεγµατοποίηση υπό ορισµένες προϋποθέσεις πιθανόν
να αποτελεί µια διέξοδο που ενδείκνυται να µελετηθεί.
Ορισµένα παράπονα που εξετάστηκαν κατά το 2003 αφορούσαν πράξεις
και ή παραλείψεις Κοινοτικών Συµβουλίων. Συγκεκριµένα το παράπονο µε
αρ. Α/Π 1459/2002 στρεφόταν κατά του Κοινοτικού Συµβουλίου
Πεντακώµου το οποίο κατακύρωσε προσφορά παροχής υπηρεσιών σε
παραλιακή περιοχή του σε µη δικαιούχους, κατά παράβαση του περί
Προστασίας της Παραλίας Νόµου. Η σχετική απόφαση του Κοινοτικού
Συµβουλίου, σύµφωνα µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως, λήφθηκε στη βάση
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εσφαλµένης ερµηνείας του εν λόγω Νόµου, στην οποία εξακολούθησε να
εµµένει ακόµα και µετά τις υποδείξεις του Επάρχου Λεµεσού και του
Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών.
Επίσης, το Κοινοτικό Συµβούλιο προχώρησε στην υπογραφή συµβολαίων
µε τους προσφοροδότες που κακώς επέλεξε, προτού παρέλθουν 15 µέρες
από την κατακύρωση της προσφοράς, εντός των οποίων οι υπόλοιποι
προσφοροδότες είχαν δικαίωµα προσφυγής στην Κεντρική Επιτροπή
Παραλιών. Το Κοινοτικό Συµβούλιο µε τον τρόπο που άσκησε την
αρµοδιότητα του, επέτρεψε την διατύπωση σε βάρος τους εύλογων
επικρίσεων για µεροληψία.
Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι το Κοινοτικό Συµβούλιο Αγίου
Αµβροσίου επενέβη παράνοµα σε µέρος τεµαχίου που απαλλοτριώθηκε
πριν από πολλά χρόνια από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και
δεν χρησιµοποιήθηκε για τον σκοπό που προορίζονταν, ανήγειρε παράνοµο
περίπτερο και το ενοικίασε σε τρίτο πρόσωπο. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
στην έκθεση της ανέφερε ότι µέρος τεµαχίου που απαλλοτριώνεται µπορεί
να χρησιµοποιηθεί µόνο για τον σκοπό που καθορίστηκε/εξειδικεύθηκε
στη πράξη της απαλλοτρίωσης. Ως εκ τούτου, το αίτηµα για µεταβίβαση
του µέρους του τεµαχίου στην Κοινότητα,
που υπέβαλε το Κοινοτικό
Συµβούλιο στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων µετά την παράνοµη
επέµβαση του, δεν ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί. Περαιτέρω, το
περίπτερο, δηµιουργούσε κινδύνους για την οδική ασφάλεια και όπως
εισηγήθηκε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της, το Κοινοτικό
Συµβούλιο, ως δηµόσιο όργανο, στο οποίο τα µέλη της Κοινότητας
εµπιστεύθηκαν τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, θα έπρεπε να
αναλάβει πρωτοβουλία αποκατάστασης της νοµιµότητας, χωρίς να φέρει
τον Έπαρχο στη δυσάρεστη θέση της λήψης µέτρων (Α/Π 900/2002).
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 252/2002, στρεφόταν κατά της απόφασης του
Κοινοτικού Συµβουλίου Πάχνας να ζητήσει µέσω του Επάρχου Λεµεσού,
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από το Επαρχιακό Γραφείο του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, την
τροποποίηση σχεδίου οδικού δικτύου, επειδή, διαµαρτυρήθηκαν ιδιοκτήτες
«...ώστε να µειωθεί ο βαθµός επηρεασµού ορισµένων τεµαχίων που ανήκουν σε πολλούς

.......και προέκυψαν ....κάποια µεταξύ τους προβλήµατα....». Στη συνέχεια το

Κοινοτικό Συµβούλιο υιοθέτησε το τροποποιηµένο σχέδιο, το οποίο
σύµφωνα µε τον Επαρχιακό Λειτουργό του Τµήµατος Πολεοδοµίας και
Οικήσεως
πλεονεκτεί του αρχικού στο σηµείο συµβολής µε τον
υφιστάµενο δρόµο.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της ανέφερε ότι εναπόκειται στην
αρµόδια αρχή να αποφασίσει το σχέδιο του οδικού δικτύου που θα
υλοποιήσει, νοουµένου όµως ότι αποφεύγει ενέργειες που ενδέχεται να
εκληφθούν ως προσπάθεια να ευνοηθούν ορισµένα πρόσωπα και
τεκµηριώνει για το σκοπό αυτό επαρκώς την σχετική απόφαση της,
αίροντας οποιεσδήποτε υπόνοιες µεροληψίας. Στην προκειµένη
περίπτωση, όµως, το Κοινοτικό Συµβούλιο δεν απέφυγε τις επικρίσεις για
µεροληψία και προσπάθεια εξυπηρέτησης ορισµένων, επειδή δεν ζήτησε
την τροποποίηση του σχεδίου του οδικού δικτύου για λόγους που
συναρτώνταν µε την καταλληλότητα του, την διασφάλιση της καλύτερης
δυνατής και ασφαλούς εξυπηρέτησης του κοινού, µείωσης ή αναλογικού
επηρεασµού των τεµαχίων, αλλά για να µειωθεί ο επηρεασµός ορισµένων
τεµαχίων που ανήκουν σε πολλούς και είχαν µεταξύ τους προβλήµατα.
Το Κοινοτικό Συµβούλιο Έµπας διαπιστώθηκε ότι επέβαλε φόρο ενοικίου
στον παραπονούµενο, ενώ δεν ήταν ιδιοκτήτης ενοικιαζοµένων κατοικιών.
Εκ µέρους του Συµβουλίου, υπήρξε παράβαση της σχετικής διάταξης του
περί Κοινοτήτων Νόµου (Α/Π 98/2003).
Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 887/2003, διαπιστώθηκε
ότι το Κοινοτικό Συµβούλιο Ύψωνα παραχώρησε άδεια λειτουργίας
καφενείου σε υποστατικό που ανεγέρθηκε παράνοµα εντός της οικιστικής
ζώνης και επηρέαζε τις ανέσεις των περιοίκων.
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Ο Κοινοτάρχης Τρούλλων επενέβη παράνοµα σε αργάκι και άλλαξε τη ροή
του, µε αποτέλεσµα τα νερά της βροχής να διοχετεύονται στο τεµάχιο των
παραπονούµενων και στη συνέχεια αποτάθηκε στο Τµήµα ∆ηµοσίων
Έργων για να αναλάβει την επίλυση του προβλήµατος (Α/Π 1112/2002).

8. Συµβούλια Αποχετεύσεων
Τα
παράπονα
µε
αρ.
Α/Π
1231/2002,
Α/Π1239/2002,
Α/Π1251/2002, Α/Π1252/2002, Α/Π1275/2002, Α/Π1294/2002,
Α/Π1323/2002, Α/Π1338/2002, Α/Π1381/2002, Α/Π0065/2003
και Α/Π0108/2003, στρέφονταν κατά του Συµβουλίου Αποχετεύσεων
Λευκωσίας και αφορούσαν την επιβολή αποχετευτικών τελών για την
κατασκευή και/ή επέκταση του αποχετευτικού συστήµατος της µείζονος
Λευκωσίας. Μεγαλύτερος ακόµα αριθµός πολιτών επικοινώνησε µε το
Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως τηλεφωνικώς για το ίδιο θέµα, δεν
υπέβαλαν όµως παράπονα επειδή ενηµερώθηκαν ότι ήδη βρισκόταν υπό
διερεύνηση.
Στην Έκθεση της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως τοποθετήθηκε πάνω σε
διάφορες πτυχές του θέµατος και τα κύρια συµπεράσµατα της ήταν τα
εξής:
Α)

Το θέµα της «προκαταβολικής» επιβολής τελών και της
ανταποδοτικότητας των αποχετευτικών τελών (η πληρωµή, δηλ.
ενός τέλους για µια υπηρεσία που δεν προσφέρεται σήµερα αλλά θα
προσφερθεί στο µέλλον), είχε ήδη αποτελέσει αντικείµενο αριθµού
προσφυγών στο Ανώτατο ∆ικαστήριο το οποίο νοµολόγησε ότι «η

επιβολή

τέλους

πριν

την

ολοκλήρωση

του

έργου,

ευρίσκεται

εντός

εξουσιοδοτικού πλαισίου του Νόµου». Πέραν τούτου και ο ίδιος ο Νόµος

(ο περί Αποχετευτικών Συστηµάτων Νόµος του 1971 µέχρι 2001),
προνοεί πως τα αποχετευτικά τέλη επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ή
κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας, οι οποίοι εξυπηρετούνται, ή
δύνανται να εξυπηρετηθούν από τα συστήµατα αποχετεύσεως
λυµάτων, ή επωφελούνται, ή µέλλουν, ή δύνανται να επωφεληθούν
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από τα έργα αυτά. Η επιβολή συνεπώς της φορολογίας
αποχετευτικών τελών, είναι δυνατή και βρίσκεται µέσα στα πλαίσια
του νόµου, έστω και αν το όφελος από το έργο θα προκύψει στο
µέλλον.
Β)

Ο υπολογισµός του ύψους του αποχετευτικού τέλους γίνεται ετήσια
επί της εκτιµηµένης αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, «όπως αυτή µε
βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας καθορίστηκε
µε βάση τη γενική εκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε

Συνάγεται, ότι η
εµπλεκόµενη υπηρεσία δεν θα µπορούσε να επιβάλει το τέλος µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η υιοθέτηση των αξιών της γενικής
εκτίµησης ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς επιβολής του
αποχετευτικού τέλους δηµιουργεί αδικίες. Αυτές οφείλονται στον
τρόπο που ενηµερώνονται οι κατάλογοι των εκτιµηµένων αξιών της
ακίνητης ιδιοκτησίας που τηρεί το Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας. Στους εν λόγω καταλόγους δεν είναι καταχωρηµένες
όλες οι προσθήκες ή οι αναβαθµίσεις/βελτιώσεις οικοδοµών που
έγιναν µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της τελευταίας εκτίµησης
του Κτηµατολογίου, ούτε και υπάρχει εµπεριστατωµένο σύστηµα που
θα µπορούσε να ενεργοποιηθεί για σκοπούς άµεσης ή έστω,
σύντοµης, συγκέντρωσης των πληροφοριών αυτών.
(∆ιακατοχή,

Εγγραφή

και

Εκτίµησις)

Νόµου».

Προς επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήµατος που καταλήγει σε
άνιση ή δυσµενή µεταχείριση δηµοτών, απαιτείται ο καταρτισµός
ενός λεπτοµερούς και ολοκληρωµένου καταλόγου ακινήτων της
περιοχής µείζονος Λευκωσίας που να περιλαµβάνει και τις νέες (και
τις σηµαντικά αναβαθµισµένες) οικοδοµές της περιοχής.
Γ)

Σε ότι αφορά το θέµα της ακύρωσης από το Ανώτατο ∆ικαστήριο
της απόφασης του Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας για
κατακύρωση της προσφοράς για την παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών για το έργο υγειονοµικών αποχετεύσεων της µείζονος
Λευκωσίας σε συγκεκριµένη Κοινοπραξία, η Επίτροπος σηµείωσε τα
πιο κάτω:
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(i)

Μετά την ακύρωση της, η απόφαση εξαφανίζεται εξ υπαρχής
και στερείται οποιουδήποτε αποτελέσµατος. Η εµπλεκόµενη
υπηρεσία έχει υποχρέωση να επανεξετάσει το όλο θέµα και να
αποφασίσει, εκ νέου, για την κατακύρωση της προσφοράς, είτε
στον προηγουµένως επιτυχόντα προσφοροδότη, είτε σε άλλο
προσφοροδότη. Αναγνώρισε ότι η εµπλεκόµενη υπηρεσία
βρισκόταν σε δεινή θέση επειδή δεσµευόταν έναντι του
επιτυχόντα προσφοροδότη µε το ιδιωτικό συµβόλαιο που η
ίδια υπέγραψε τον Ιούλιο του 2000 και το οποίο δεν
µπορούσε να διακόψει χωρίς την καταβολή σηµαντικών
αποζηµιώσεων. Το ίδιο, όµως, πρόβληµα υπήρχε και σε σχέση
µε τις κοινοπραξίες οι οποίες πέτυχαν την ακύρωση της
απόφασης της κατακύρωσης. Η συνέχιση του έργου, ως να
µην υπήρξε η απόφαση του ∆ικαστηρίου, αντίκειτο προς αυτήν
ενόσω εκκρεµούσε η επανεξέταση του θέµατος.

(ii)

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης της Επιτρόπου, η
εµπλεκόµενη υπηρεσία είχε µεν συζητήσει το θέµα σε
συνεδρία της, δεν είχε όµως επικυρώσει τα σχετικά πρακτικά
της. Η Επίτροπος έκρινε συνεπώς ότι οποιοδήποτε
περαιτέρω σχόλιο της ήταν, υπό τις περιστάσεις, πρόωρο και
θα µπορούσε ακόµα να ερµηνευτεί ως προσπάθεια της να
προκαταλάβει ή να επηρεάσει την απόφαση. Σηµείωσε
πάντως, ότι η απόφαση για το θέµα αυτό δεν επηρεάζει στην
πράξη τους φορολογούµενους πολίτες, ούτε αποτελεί
δικαιολογία για την καθυστέρηση στην καταβολή των τελών
που τους επιβλήθηκαν. Η ανάθεση της προσφοράς παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών σε µία από τις επικρατέστερες
κοινοπραξίες συµβούλων φαινόταν ότι δεν θα επέφερε
οποιαδήποτε σηµαντική διαφορά στο συνολικό κόστος του
έργου ούτε θα διαφοροποιούσε σηµαντικά το χρονοδιάγραµµα
ολοκλήρωσης του.

Η Επίτροπος διατύπωσε, τέλος, τα πιο κάτω γενικά σχόλια σε σχέση µε το
έργο και τις υποχρεώσεις του Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας:
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Η κατασκευή του αποχετευτικού συστήµατος της µείζονος Λευκωσίας
είναι ένα έργο τεράστιας σηµασίας και αναµένεται ότι θα συµβάλει
αποφασιστικά στη βελτίωση του επιπέδου ζωής στους δήµους της
πρωτεύουσας. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα έργα υποδοµής που έγιναν
ποτέ το οποίο επιβάλλεται να γίνει µε βάση σχετική οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα µακροπρόθεσµα οφέλη που θα προκύψουν από τη
λειτουργία του συστήµατος περιλαµβάνουν την αναβάθµιση των
υγειονοµικών συνθηκών, τη διατήρηση και προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, την εξοικονόµηση νερού, αλλά και τη συµβολή στην
τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη.
Είναι αυτονόητο ότι ένα τέτοιο έργο απαιτεί πολύ προσεκτική διαχείριση
ιδιαίτερα επειδή το κόστος του το επωµίζονται οι πολίτες µε την επιβολή
(µιας όχι ευκαταφρόνητης) άµεσης φορολογίας. Ο τρόπος χρηµατοδότησης
του επιβάλλει στην εµπλεκόµενη υπηρεσία:
-

την υποδειγµατική διαχείριση των πόρων
την καταβολή κάθε προσπάθειας για ολοκλήρωση του έργου χωρίς
καθυστερήσεις
τον τερµατισµό επιβολής φορολογίας µε την εξόφληση των δανείων
για κάλυψη του κόστους των κεφαλαιουχικών δαπανών του έργου.
Ο πολίτης εύλογα αντιδρά στην επιβολή φορολογίας για
συγκεκριµένο έργο για απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα. Όταν δεν
γνωρίζει, δηλαδή, τον αριθµό των ετών για τα οποία θα καλείται να
πληρώσει το αποχετευτικό τέλος και όταν αισθάνεται ότι θα κληθεί
να πληρώσει και για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις της
∆ιοίκησης που συνεπάγονται οικονοµική επιβάρυνση του έργου.
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VII. EΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚA ΘΕΜΑΤΑ
1. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Ξεχωριστή θεµατική ενότητα αποτελούν τα παράπονα που υποβάλλονται
αναφορικά µε τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών.
΄Οπως κάθε χρόνο έτσι και κατά το έτος 2003 υποβλήθηκε µεγάλος
αριθµός παραπόνων µε αυτό το αντικείµενο, η δε έρευνα που έγινε,
στόχευε, στο να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες, από
τη σχετική νοµοθεσία, διαδικασίες και κατά πόσο οι επίµαχες αποφάσεις
του αξιολογούντος κλιµακίου, λήφθηκαν εντός των πλαισίων της
διακριτικής του ευχέρειας και όχι καθ’ υπέρβαση και κατάχρηση της.
Σηµειώνεται επίσης, ότι η παρέµβαση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως γίνεται,
πάντοτε, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων,
που υποβάλλονται από τους επηρεαζόµενους εκπαιδευτικούς.
Στην πλειονότητα των υποθέσεων αυτών διαπιστώθηκε, ότι η διαδικασία
εξέτασης των ενστάσεων έπασχε είτε λόγω έλλειψης ή ανεπαρκούς
αιτιολογίας της απόφασης που δόθηκε, είτε γιατί η αιτιολογία της
απόφασης, επί της ένστασης, συγκρούετο µε το περιεχόµενο των
προσωπικών φακέλλων (Α/Π 433/03, Α/Π 782/03, Α/Π 588/03,
Α/Π 1529/02, Α/Π 620/02).
Σε αρκετές δε περιπτώσεις διαπιστώθηκε, ότι το κλιµάκιο αξιολόγησης
δεν προέβη σε δέουσα έρευνα ή τελούσε υπό πλάνη περί τα πράγµατα, ή η
σύνθεση του δεν ήταν νόµιµη (Α/Π 594/02, Α/Π 966/02, Α/Π
764/03, 1448/02, 444/03, Α/Π 773/03, Α/Π 212/03).
Σε µια περίπτωση διαπιστώθηκε επίσης, ότι στο ατοµικό πληροφοριακό
δελτίο της παραπονούµενης σηµειώθηκε παρέµβαση εκ µέρους του
∆ιευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετούσε, µε διαγραφή εκ µέρους
του πληροφοριών που η παραπονούµενη θεώρησε χρήσιµο και σκόπιµο να
παράσχει για σκοπούς αξιολόγησής της. Η διαγραφή αυτή ήταν όχι µόνο
παράνοµη και παράτυπη, αφού το συγκεκριµένο µέρος του δελτίου όπου
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αυτή έγινε συµπληρώνεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό, αλλά και
παντελώς αδικαιολόγητη, αφού ο ∆ιευθυντής είχε κάθε ευκαιρία να
καταγράψει κατά νόµιµο τρόπο την όποια διαφωνία του σε σχέση µε τις
πληροφορίες που η παραπονούµενη παρέσχε, σε ειδικό για το σκοπό αυτό
µέρος τού δελτίου, που συµπληρώνεται από το ∆ιευθυντή του σχολείου
όπου υπηρετεί ο κάθε εκπαιδευτικός.
Πρέπει, επίσης, να λεχθεί ότι, για την εν λόγω διαγραφή η παραπονούµενη
δεν έτυχε καµίας πληροφόρησης και είχε την πεποίθηση ότι, για την
αξιολόγησή της λήφθηκε υπόψη το ατοµικό της δελτίο, όπως η ίδια το είχε
συµπληρώσει και όχι όπως αυτό κατέληξε, µετά την πιο πάνω παρέµβαση.
Ενόψει των πιο πάνω, κρίθηκε, ότι τόσο η έκθεση του οικείου επιθεωρητή,
όσο και η ειδική έκθεση που συντάχθηκε από την οµάδα επιθεωρητών
έπασχαν στο σύνολό τους, αφού κατά τη σύνταξή τους έπρεπε, κατά νόµο,
να ληφθεί υπόψη το ατοµικό πληροφοριακό δελτίο της παραπονούµενης, το
οποίο, όµως, αλλοιώθηκε κατά τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω.
Παρατυπία εντοπίσθηκε και στο χρόνο κατά τον οποίο υποβλήθηκε η
έκθεση του οικείου Επιθεωρητή: ενώ, σύµφωνα µε τον Καν. 16(3), αυτή
θα έπρεπε να είχε υποβληθεί εντός της περιόδου Μαϊου/Ιουνίου, η εν
λόγω έκθεση έφερε ηµεροµηνία 30 Αυγούστου 2002. ΄Εγινε εισήγηση για
επαναξιολόγηση της παραπονούµενης, αφού θα προηγείτο υποβολή νέου
ατοµικού πληροφοριακού δελτίου και η σύνταξη νέων συνήθων εκθέσεων
(Α/Π 594/02).

2. Ενέργειες Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Με αφορµή συγκεκριµένο παράπονο διαπιστώθηκε, ότι η καταληκτική
απόφαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής, σε διαδικασία προαγωγής, στη
θέση του Βοηθού ∆ιευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για τη
Γεωγραφία έπασχε λόγω έλλειψης αιτιολογίας (Α/Π 1467/2002). Η
διαπίστωση αυτή οδήγησε στο συµπέρασµα, ότι και η τελική απόφαση της
Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έπασχε, επειδή στηρίχθηκε σε αυτή.
Στην ίδια υπόθεση διαπιστώθηκε επίσης, ότι και οι απόψεις του
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εκπροσώπου του αρµόδιου Υπουργείου, αναφορικά µε την απόδοση των
υποψηφίων στη συνέντευξη, ήσαν αναιτιολόγητες, αφού αυτές
περιορίστηκαν σε αριθµητική αποτίµηση, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε
περιγραφική ανάλυση των εντυπώσεων που αποκόµισε από τη συνέντευξη
αυτή.
΄Εγινε εισήγηση όπως οι πιο πάνω παρατηρήσεις της Επιτρόπου
∆ιοικήσεως ληφθούν υπόψη σε µελλοντικές διαδικασίες, αφού σε σχέση µε
την υπό εξέταση διαδικασία είχαν ήδη δηµιουργηθεί δικαιώµατα υπέρ του
προαχθέντα, που µόνο το Ανώτατο ∆ικαστήριο µπορούσε να ανατρέψει.
Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας συµπεριέλαβε στους καταλόγους διοριστέων καθηγητών
οικιακής οικονοµίας, άτοµα τα οποία δεν πληρούσαν τα κριτήρια του
οικείου Σχεδίου Υπηρεσίας. Έγινε εισήγηση όπως η εµπλεκόµενη
υπηρεσία ανακαλέσει τις σχετικές αποφάσεις της (Α/Π 967/2003, Α/Π
1108/2003).
Με αφορµή άλλο παράπονο διαπιστώθηκε, ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας δεν αιτιολόγησε την απόφαση της, µε την οποία απέρριψε την
ένσταση του παραπονούµενου που βασιζόταν, στη µη παραχώρηση 0.5
µονάδας για την παρακολούθηση συγκεκριµένου εκπαιδευτικού
προγράµµατος (Α/Π 1522/2002). ΄Εγινε εισήγηση όπως στο µέλλον η
εµπλεκόµενη υπηρεσία αιτιολογεί πλήρως τις σχετικές αποφάσεις της.
Στα πλαίσια διερεύνησης δύο άλλων παραπόνων διαπιστώθηκε, ότι η
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ενώ είχε αποδεχθεί, σε διαδικασίες
προαγωγών που έγιναν τα έτη 2000 και 2001, συγκεκριµένους
µεταπτυχιακούς τίτλους που αποκτήθηκαν µετά από µη συνεχή εσωτερική
φοίτηση σε πανεπιστήµια του εξωτερικού, δεν απεδέχθη τους ίδιους
αυτούς τίτλους, σε διαδικασία προαγωγών που έγιναν το έτος 2002 και
παρέπεµψε τους ενδιαφερόµενους στο ΚΥΣΑΤΣ (Α/Π 287/02, Α/Π
351/03). Από την έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε, ότι η συγκεκριµένη
απόφαση της εµπλεκόµενης υπηρεσίας ήταν αναιτιολόγητη και παραβίαζε
το άρθρο 51 του περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου
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Νόµου, σύµφωνα µε το οποίο η διοίκηση οφείλει να ενεργεί σύµφωνα µε
την αρχή της καλής πίστης. ΄Εγινε εισήγηση για επανεξέταση της
υπόθεσης.
Σε άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε, ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας δεν προσέφερε διορισµό µε σύµβαση στην παραπονούµενη παρά
το γεγονός ότι ήταν εγγεγραµµένη στον πίνακα διοριστέων, επειδή έκρινε
ότι αυτή δεν ήταν κατάλληλη για διορισµό (Α/Π 1032/2003). Στην
΄Εκθεση σηµειώθηκε ότι η ακαταλληλότητα υποψηφίου συνιστά λόγο που
δικαιολογεί τη διαγραφή του από τον πίνακα διοριστέων, νοουµένου ότι η
ακαταλληλότητα, του εκπαιδευτικού, πιστοποιείται από αρµόδιο
ιατροσυµβούλιο στο οποίο παραπέµπεται ο υποψήφιος, ενέργεια η οποία
δεν έγινε στην υπό εξέταση περίπτωση. Ως εκ τούτου έγινε εισήγηση,
όπως η Επιτροπή επανεξετάσει την υπόθεση.
Από τη διερεύνηση άλλου παραπόνου, διαπιστώθηκε ότι ενώ η Επιτροπή
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας προέβη, στις 6 Σεπτεµβρίου, 2001, σε σχετική
ανακοίνωση δηλώνοντας ότι θα προχωρούσε σε µίσθωση υπηρεσιών, για
τη διδασκαλία του µαθήµατος της Φωτογραφίας/Φωτογραφικής Τέχνης,
προέβη στη συνέχεια στην προσφορά διορισµών µε σύµβαση (Α/Π
1012/02). ∆όθηκε, επίσης, στον παραπονούµενο η εντύπωση, ότι η
Επιτροπή προέβη σε σχετική έρευνα αναφορικά µε την κατοχή εκ µέρους
του, των αναγκαίων προσόντων για τη θέση αυτή, ενέργεια η οποία στην
πραγµατικότητα δεν έγινε.
Ενόψει των πιο πάνω, η εµπλεκόµενη επιτροπή δεν ήταν δυνατό να
προχωρήσει στη συµπερίληψη του παραπονούµενου, στον πίνακα
διοριστέων, χωρίς προηγουµένως να προβεί σε δέουσα έρευνα για να
διαπιστώσει κατά πόσο αυτός κατείχε τα απαιτούµενα από το οικείο
Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα. Η εµπλεκόµενη επιτροπή θα έπρεπε να
επανεξετάσει την τακτική που ακολουθεί όσον αφορά τη «µίσθωση
υπηρεσιών» καθηγητών, επειδή διαπιστώθηκε, ότι η τακτική αυτή δεν
συνάδει ούτε µε τις διατάξεις του περί των προσφορών του ∆ηµοσίου
Νόµου αλλά ούτε και µε τις διατάξεις των περί ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας Νόµων.
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Στα πλαίσια διερεύνησης άλλου παραπόνου διαπιστώθηκε, ότι δεν υπάρχει
νοµοθετική ρύθµιση αναφορικά µε τις τοποθετήσεις, µετακινήσεις και
µεταθέσεις του εποπτικού προσωπικού και ως εκ τούτου η Επιτροπή
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ζητούσε, µε βάση την τακτική που υιοθέτησε,
τις απόψεις και εισηγήσεις της αρµόδιας αρχής (Α/Π 881/03).
∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι η αρµόδια αρχή τοποθετείτο αναφορικά µε αυτά
τα θέµατα, µε βάση τα όσα είχαν συµφωνηθεί άτυπα, µε την Οργάνωση
των Επιθεωρητών από το 1994. Η έρευνα κατέδειξε, επιπρόσθετα, ότι
στη συγκεκριµένη περίπτωση η αρµόδια αρχή προέβη σε σύσταση που
παραβίαζε τους άτυπους κανόνες που η ίδια επικαλείτο και εφάρµοζε για
σειρά ετών και η οποία επηρέαζε αρνητικά την παραπονούµενη. Από την
πλευρά της δε η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας υιοθέτησε την
εισήγηση της αρµόδιας αρχής χωρίς να εξετάσει κατά πόσο η εισήγηση
αυτή εξυπηρετούσε όντως τις εκπαιδευτικές ανάγκες και χωρίς να
προβληµατισθεί γιατί στη συγκεκριµένη περίπτωση η αρµόδια αρχή δεν
εφάρµοσε τους άτυπους κανόνες τους οποίους επικαλείτο σε άλλες
περιπτώσεις. Στη σχετική ΄Εκθεσή της η Επίτροπος εισηγήθηκε
επανεξέταση της υπόθεσης και εξέφρασε την άποψη, ότι επιβάλλεται η
θεσµοθέτηση όρων και κριτηρίων για τη διενέργεια τοποθετήσεων,
µετακινήσεων και µεταθέσεων των µελών του εποπτικού προσωπικού,
όπως καθορίζεται στη σχετική νοµοθεσία.

3. Ενέργειες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού
Σε σχέση µε την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού να
αναθέσει τη διδασκαλία του µαθήµατος του Τεχνικού Σχεδίου σε
καθηγητές της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν δύο παράπονα
(Α/Π 1099/2003 και Α/Π 1129/2003).
∆ιαπιστώθηκε ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού είχε συµφωνήσει,
κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε µε τους παραπονούµενους όπως το
θέµα της διδασκαλίας του µαθήµατος του Σχεδίου επαναπροσεγγιστεί
σφαιρικά και µε κύριο γνώµονα την εκπαιδευτική του πτυχή, µέσα στα
πλαίσια της ∆ιαµορφωτικής Αξιολόγησης του Ενιαίου Λυκείου από την
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Έκθεση Ειδικής Επιτροπής. Παρά τη δέσµευση όµως, αυτή, στη συνέχεια
προχώρησε στη λήψη απόφασης για το θέµα πριν αυτό συζητηθεί και
τοποθετήθηκε θετικά σε πρόταση για σταδιακή αντικατάσταση των
καθηγητών Τέχνης µε Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς για τη
διδασκαλία του µαθήµατος της Τέχνης, απόφαση που υλοποιήθηκε µε το
διορισµό Εκπαιδευτών ∆οµικών Έργων και Εκπαιδευτών Γραφικών
Τεχνών για τη διδασκαλία του µαθήµατος του Σχεδίου.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού
∆ικαίου Νόµου η διοίκηση οφείλει να ενεργεί µε τρόπο συνεπή και
καλόπιστο και όχι αντιφατικό. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η Επίτροπος
∆ιοικήσεως κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η αρχή της καλής πίστης δεν
τηρήθηκε σε σχέση µε την απόφαση που λήφθηκε. ∆εδοµένου ότι
συµφωνήθηκε όπως το θέµα συζητηθεί µέσα στα πλαίσια επιτροπών που
είχαν οριστεί, το αρµόδιο Υπουργείο ήταν λογικό να αναµένει την έκβαση
της µελέτης του θέµατος. Η λήψη απόφασης για ρύθµιση του θέµατος πριν
από τη συζήτησή του δεν συνάδει µε τα συµφωνηθέντα.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµείωσε στην Έκθεσή της ότι η απόφαση στη
συγκεκριµένη περίπτωση φαινόταν τουλάχιστον πρόωρη. Υπήρχε δέσµευση
για συζήτηση του θέµατος µέσα στα πλαίσια της αξιολόγησης του θεσµού
του Ενιαίου Λυκείου και η εισήγηση αυτή περιλαµβάνεται στη νέα πρόταση
του Υπουργείου που υποβλήθηκε στις εκπαιδευτικές οργανώσεις στις 29
Αυγούστου, 2003. Η µελέτη και συζήτηση του θέµατος θα έπρεπε να είχε
προηγηθεί της λήψης απόφασης και όχι να έπεται αυτής. Σε αντίθετη
περίπτωση εύλογα γεννάται το ερώτηµα σε τι αποσκοπεί η προτεινόµενη
µελέτη του θέµατος.
Από τα στοιχεία που είχαν τεθεί ενώπιον της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως δεν
διαπιστώθηκε κατά πόσο oι προβληµατισµοί που έθεσαν οι
παραπονούµενοι και αφορούσαν όχι µόνο το συγκεκριµένο µάθηµα αλλά τη
φιλοσοφία του ενιαίου λυκείου και την εκπαιδευτική χροιά του θέµατος,
είχαν ληφθεί µε οποιοδήποτε τρόπο υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης.
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Ενόψει των πιο πάνω, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέφρασε την άποψη ότι
θα ήταν ορθότερο, όχι µόνο για τυπικούς αλλά και για ουσιαστικούς
λόγους, να επανεξεταστεί η εφαρµογή της απόφασης που λήφθηκε µέχρι
να µελετηθεί το θέµα σε όλες του τις παραµέτρους και να εκτιµηθούν οι
συνέπειες της οποιασδήποτε σχετικής ρύθµισης.
Οι προσωπικές σχέσεις των πολιτών είναι θέµα που αφορά µόνο τους
ίδιους. Το γεγονός ότι κάποιος είναι εκπαιδευτικός δεν περιορίζει το
δικαίωµα του να συνάπτει σχέσεις οποιασδήποτε µορφής επιθυµεί µε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το είδος των σχέσεων που οι
παραπονούµενοι διατηρούσαν, ουδόλως ενδιαφέρει. Είχαν δικαίωµα να
διατηρούν οποιασδήποτε µορφής σχέση, µε την προϋπόθεση πάντα του
αναγκαίου σεβασµού προς το περιβάλλον του σχολείου. Αυτά τόνισε η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως σε Έκθεσή της µετά την υποβολή παραπόνου από
εκπαιδευτικούς που ισχυρίστηκαν ότι η φιλική σχέση που διατηρούσαν
οδήγησε στην λήψη απόφασης για µετακίνηση του ενός από αυτούς σε άλλο
σχολείο (Α/Π 1168/2002). Στην ΄Εκθεση προστίθεται ότι το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισµού έχει υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα
ενδεικνυόµενα µέτρα για να διασφαλίζει την οµαλή λειτουργία των
σχολείων. Στα πλαίσια αυτά το Υπουργείο έχει κάθε δικαίωµα να
προχωρεί στην µετακίνηση εκπαιδευτικών , όταν αυτή θα εξυπηρετήσει το
σχολείο και κατ΄ επέκταση την εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, όµως η αρµόδια
αρχή έχει και υποχρέωση να αιτιολογεί πλήρως τις σχετικές της
αποφάσεις και να ενηµερώνει σχετικά τους επηρεαζόµενους
εκπαιδευτικούς.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η µετακίνηση της παραπονούµενης
αποφασίστηκε λόγω της «ιδιαίτερης σχέσης» που θεωρήθηκε ότι
διατηρούσε µε συνάδελφό της, τον παραπονούµενο. Όλα όµως όσα
προβλήθηκαν από το ∆ιευθυντή του σχολείου καθώς και από τις Βοηθούς
∆ιευθύντριες, µετά την απόφαση για µετακίνηση της παραπονούµενης,
συνιστούσαν ουσιαστικά πειθαρχικά παραπτώµατα για τα οποία θα έπρεπε
να είχαν ληφθεί τα δέοντα µέτρα κατά τη διάρκεια του έτους. Όµως, από
το σχετικό φάκελο της παραπονούµενης, διαπιστώνεται ότι καµιά γραπτή
αναφορά δεν είχε γίνει από το σχολείο ούτε όσον αφορά τη συµπεριφορά
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της ούτε και όσον αφορά την απόδοσή της. Στη παραπονούµενη δεν
δόθηκε έτσι η δυνατότητα να εκφράσει τις θέσεις της για το θέµα.
Κρίθηκε, επίσης, περίεργο ότι η διεύθυνση του σχολείου έκρινε ότι η
συµπεριφορά της παραπονούµενης ήταν απρεπής, λόγω των «στενών
φιλικών σχέσεων» που διατηρούσε µε συνάδελφό της ενώ δεν διατύπωσε
την ίδια άποψη για το συνάδελφό της.
Ενόψει των πιο πάνω, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι η απόφαση που είχε ληφθεί για µετακίνηση της παραπονούµενης
έπασχε. ∆εδοµένου ότι είχε ήδη ανακληθεί µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Πολιτισµού δεν κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί οποιαδήποτε
εισήγηση.
Αριθµός εκπαιδευτικών είχε προσφύγει στο Γραφείο Επιτρόπου
∆ιοικήσεως αναφορικά µε την µη αναγνώριση, για σκοπούς προαγωγής της
προϋπηρεσίας τους µε απόσπαση (Α/Π 132/2003, Α/Π 831/2003 και
Α/Π 855/2003). Το πρόβληµα προέκυψε λόγω τροποποίησης του
Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Βοηθού ∆ιευθυντή Σχολείων ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης και Βοηθού ∆ιευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Με
βάση τα νέα σχέδια υπηρεσίας για προαγωγή στις θέσεις αυτές απαιτείτο
υπηρεσία σε σχολεία, µε αποτέλεσµα η υπηρεσία των παραπονουµένων µε
απόσπαση να µην θεωρείται πλέον αναγνωρισµένη υπηρεσία για σκοπούς
προαγωγής.
Μετά την παρέµβαση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισµού προώθησε την τροποποίηση της σχετικής Νοµοθεσίας µε
στόχο να καλυφθούν και οι περιπτώσεις των παραπονουµένων, οι οποίοι
όταν είχαν αποφασίσει να επιδείξουν ενδιαφέρον για απόσπαση γνώριζαν
ότι η υπηρεσία τους θα αναγνωρίζετο για σκοπούς προαγωγών.
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III. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Στασιµότητα µαθητών και πειθαρχία στα σχολεία
Με αφορµή παράπονο που υποβλήθηκε δόθηκε στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως
η δυνατότητα να επαναλάβει τις θέσεις της όσον αφορά το γενικότερο
θέµα των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται στα σχολεία και των
επιπτώσεων που αυτές έχουν, να παραµένουν παιδιά στάσιµα στην ίδια
τάξη, θέσεις που είχε εκφράσει σε Έκθεσή της κατά το 2001 και που
επανέλαβε µε την ελπίδα οι απόψεις και εισηγήσεις της να δώσουν εκ νέου
το έναυσµα για προβληµατισµό και διαφοροποίηση του πειθαρχικού κώδικα
στα σχολεία (Α/Π 636/2003).
Όπως διαπιστώθηκε, µε βάση απόφαση για επιβολή στο γιο
παραπονουµένων της πειθαρχικής ποινής της αποβολής, ο µαθητής
παρέµενε στάσιµος, λόγω απουσιών. Θέση των παραπονουµένων ήταν ότι
ο γιος τους είχε συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι η συµπεριφορά του ήταν
προβληµατική και είχε αποδεχθεί βοήθεια από ειδικούς. Τόσο οι
παραπονούµενοι όσο και οι ειδικοί που τον παρακολουθούσαν , µέσα από
τις επαφές τους µε το σχολείο απέκτησαν την εντύπωση ότι η
συµπεριφορά του µαθητή είχε βελτιωθεί. Όµως, οι καθηγητές
ισχυρίστηκαν, µετά από επεισόδιο που δηµιούργησε ο µαθητής το Μαϊο του
2003 και µετά την επιβολή στο µαθητή της ποινής αποβολής για οκτώ
ηµέρες, ότι παρά το γεγονός ότι το παιδί παρακολουθείτο από ειδικούς, η
συµπεριφορά του δεν είχε ουσιαστικά αλλάξει, συνέχιζε να δηµιουργεί
προβλήµατα στο σχολείο, να ενοχλεί άλλους µαθητές και να µην παραµένει
στη τάξη, προβλήµατα όµως που όλοι παρέβλεπαν, µε στόχο τη στήριξή
του. Όπως ανέφεραν µε βάση τις θέσεις των ψυχολόγων ήταν ελαστικοί
µαζί του, απέφευγαν τις συγκρούσεις και δεν υπέβαλλαν καταγγελίες
εναντίον του όταν ενοχλούσε και παρότρυναν και τους συµµαθητές του να
µην τον καταγγέλλουν. Επίσης, παρά το γεγονός ότι έφευγε πολλές φορές
από την τάξη δεν του σηµείωναν απουσία και γι΄αυτό ακριβώς τον λόγο το
Β΄ τρίµηνο η εικόνα του παρουσιάζετο βελτιωµένη. Θέση των καθηγητών
ήταν ότι µετά το περιστατικό του Μαϊου, 2003 θα έπρεπε να ληφθούν
µέτρα δεδοµένου ότι πλέον είχε τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τόσο της
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καθηγήτριας που ήταν στη τάξη τη συγκεκριµένη στιγµή όσο και των άλλων
µαθητών.
Στην Έκθεση αναφέρεται ότι ακόµη και εάν γίνοντο δεκτές οι θέσεις του
σχολείου ότι δηλαδή στην ουσία δεν υπήρξε πραγµατική βελτίωση στη
συµπεριφορά του παιδιού, εγείρεται ένα άλλο σοβαρό για το σχολείο
ζήτηµα, ότι δεν είχε ενηµερώσει ως όφειλε τους ειδικούς που το
παρακολουθούσαν για την πραγµατική κατάσταση για να διαφοροποιηθεί
ανάλογα και η θεραπευτική αγωγή του καθώς και το σχολικό πρόγραµµα
που είχε καταρτιστεί. Τούτο όµως δεν έγινε, µε αποτέλεσµα, αν έτσι έχουν
τα πράγµατα, να µην λάβει το παιδί και την βοήθεια που θα µπορούσε να
του προσφερθεί αν οι αρµόδιοι λειτουργοί γνώριζαν τις πραγµατικές
διαστάσεις του προβλήµατός του.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που
τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα τις θέσεις των ειδικών που
ασχολήθηκαν µε την περίπτωση του γιου των παραπονουµένων κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι η πειθαρχική ποινή που επιβλήθηκε σ΄αυτόν δεν
έλαβε υπόψη σηµαντικές παραµέτρους του θέµατος και ήταν καθοριστικά
επιβαρυντική.
Για τους πιο πάνω λόγους υποβλήθηκε εισήγηση όπως η απόφαση που
λήφθηκε για αποβολή του γιου των παραπονουµένων για οκτώ ηµέρες
επανεξεταστεί, αφού ληφθούν υπόψη οι θέσεις που προβάλλονται στην
Έκθεση.
Κατά το 2003 εξετάστηκαν και δύο παράπονα που αφορούσαν αποφάσεις
Καθηγητικών Συλλόγων όσον αφορά τον αποκλεισµό µαθητή από τις
τελικές εξετάσεις και τη στασιµότητα µαθήτριας, λόγω της επίδοσής της
(Α/Π 103/2003 και Α/Π 1254/2003).
Στη πρώτη περίπτωση η µητέρα µαθητή διαµαρτυρήθηκε για την απόφαση
του Καθηγητικού Συλλόγου να αποκλείσει το γιο της από τις τελικές
εξετάσεις και να τον παραπέµψει για εξέταση το Σεπτέµβριο. Η
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παραπονούµενη ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε είχε ενηµερωθεί από το σχολείο
για τον µεγάλο αριθµό απουσιών του γιου της.
Όπως αναφέρθηκε στην ΄Εκθεση, το θέµα του αποκλεισµού µαθητή από
τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου λόγω του αριθµού των απουσιών του και της
επαρκούς ή µη ενηµέρωσης των γονέων του, απασχόλησε το Γραφείο
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και κατά το 2000, µε αφορµή την υποβολή
συγκεκριµένου παραπόνου (Α/Π 537/2000). Με επιστολή που στάληκε
τότε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού εκφράστηκε η άποψη ότι ,
πέρα από τη γραπτή ενηµέρωση των γονιών µε συστηµένη επιστολή για τις
απουσίες των παιδιών τους, για ένα θέµα τόσο σοβαρό για ένα µαθητή,
όπως είναι η στέρηση του δικαιώµατος να παρακαθήσει στις τελικές
εξετάσεις, θα ήταν λογικό να επιδειχθεί εκ µέρους του σχολείου στο οποίο
φοιτά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επικοινωνία µε τους γονείς ή κηδεµόνες
του µαθητή, όταν µάλιστα οι ίδιοι δεν ανταποκρίνονται σε γραπτές
επιστολές. Και τούτο όχι γιατί προβλέπεται στους σχετικούς Κανονισµούς
αλλά γιατί επιβάλλεται για επίτευξη των στόχων του σχολείου, που είναι η
παροχή εκπαίδευσης σε όλους τους µαθητές και η διαπαιδαγώγηση και
ορθή αγωγή τους η οποία δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνεργασία
και συµβολή των γονιών των µαθητών. Στην επιστολή σηµειώθηκε επίσης
ότι , έχοντας υπόψη ότι οι αδικαιολόγητες απουσίες µαθητών αποτελούν,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 13(5) πειθαρχικό αδίκηµα, θα έπρεπε να
δίδεται στο µαθητή και το δικαίωµα να ακουστεί προτού του επιβληθεί
οποιαδήποτε κύρωση.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι το σχολείο δεν είχε
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε ενηµερώσει σχετικά την
παραπονούµενη. Συναφώς η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έκρινε ότι η
παραπονούµενη θα έπρεπε να είχε ενηµερωθεί γραπτώς για το πρόβληµα
που υπήρχε όταν οι αδικαιολόγητες απουσίες του γιου της είχαν φθάσει
τις 45 και στη συνέχεια όταν είχαν φθάσει τις 60, αφού ο µαθητής
παραπέµπεται σε ανεξέταση όταν έχει 45 µέχρι 60 αδικαιολόγητες
απουσίες και παραµένει στάσιµος όταν έχει πέραν των 60. Η ενηµέρωση
της παραπονούµενης ότι ο γιος της είχε 88 αδικαιολόγητες απουσίες
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κανένα σκοπό δεν θα εξυπηρετούσε πλέον αφού αυστηρά οµιλούντες µε
αυτόν τον αριθµό απουσιών παρέµενε στάσιµος.
Στη δεύτερη περίπτωση (Α/Π 1254/2003) η απόφαση για στασιµότητα
της µαθήτριας λήφθηκε ως αποτέλεσµα της αποτυχίας της σε τρία
µαθήµατα στις ανεξετάσεις Σεπτεµβρίου στις οποίες παρακάθησε. Οι
σχετικοί µε το θέµα Κανονισµοί δίνουν στο Καθηγητικό Σύλλογο τη
διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει , ύστερα από µελέτη και εκτίµηση της
περίπτωσης του κάθε µαθητή, την αύξηση της βαθµολογίας του σε ένα
µάθηµα ώστε ο µαθητής να αποφύγει τη στασιµότητα. Ο Καθηγητικός
Σύλλογος κατά την άσκηση της διακριτικής του αυτής εξουσίας καλείται
ουσιαστικά να δράσει µε βάση την αρχή της επιείκειας, αποκλείοντας
συµπεριφορές που δεν συνάδουν µε τις επιταγές της δικαιοσύνης στα
δεδοµένα της συγκεκριµένης περίπτωση. Εκείνο δηλαδή που έχει σηµασία
είναι να σταθµίζονται όλοι οι παράγοντες και οι επιπτώσεις της όποιας
απόφασης στη µαθήτρια, µε βάση την αρχή της επιείκειας.
∆ιαπιστώθηκε ότι στα σχετικά πρακτικά δεν φαίνεται η αιτιολογία της
απόφασης που λήφθηκε, αν προηγήθηκε συζήτηση και αν λήφθηκαν υπόψη
οι προσωπικές συνθήκες της µαθήτριας, αναφορά στις οποίες έγινε από το
∆ιευθυντή του σχολείου. Το γεγονός ότι η επίδοση της µαθήτριας ήταν
χαµηλή ήταν ένα δεδοµένο, όπως και το γεγονός ότι υστερούσε σε µεγάλο
βαθµό στα Γαλλικά, αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος για τον οποίο το θέµα
είχε αχθεί ενώπιον του καθηγητικού συλλόγου.
Βάσει των περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου (Ν.
158(Ι)/99) οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται µετά από άσκηση
διακριτικής εξουσίας πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογηµένες
ιδίως όταν πρόκειται για πράξεις που είναι δυσµενείς για το διοικούµενο.
Η αιτιολογία µιας διοικητικής πράξης πρέπει να είναι σαφής ώστε να µην
αφήνει αµφιβολίες ως προς το ποιος ήταν ο πραγµατικός λόγος που
οδήγησε το διοικητικό όργανο στη λήψη της απόφασης. Επίσης, η διοίκηση,
κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας, οφείλει να προβαίνει σε
επαρκή έρευνα όλων των σχετικών µε την υπόθεση γεγονότων.
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Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η απόφαση που
λήφθηκε από τον Καθηγητικό Σύλλογο πάσχει λόγω έλλειψης αιτιολογίας
αλλά και γιατί δεν φαίνεται να τηρήθηκε η αρχή της επιείκειας, αναφορά
στην οποία γίνεται πιο πάνω. Ως εκ τούτου εισηγήθηκε όπως το όλο θέµα
επανεξεταστεί το συντοµότερο δυνατό µε στόχο τη µελέτη των ιδιαίτερων
προσωπικών συνθηκών της µαθήτριας και τη λήψη αιτιολογηµένης
απόφασης.

2.

Μετεγγραφές Μαθητών

Τη µη τήρηση των Κανονισµών που αφορούν τις µετεγγραφές µαθητών
διαπίστωσε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως µετά τη διερεύνηση συγκεκριµένου
παραπόνου που υποβλήθηκε από Σύνδεσµο Γονέων (Α/Π 1321/2002).
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 9(1) των περί Λειτουργίας των ∆ηµοσίων
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισµών του 1990 η µετεγγραφή
µαθητή επιτρέπεται µόνο εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Κανονισµό.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η εµπλεκόµενη υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι η
µετεγγραφή της µαθήτριας από σχολείο της Λεµεσού σε σχολείο της
Λευκωσίας εγκρίθηκε µε βάση τη παρ. (γ) του πιο πάνω Κανονισµού.
Όµως σύµφωνα µε την παρ.(γ) είναι επιτρεπτή η µετεγγραφή µαθητή όταν
η οικογένειά του αλλάξει διεύθυνση και όχι όταν υπάρχει απλώς σκέψη για
µετοίκηση. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο, στις περιπτώσεις µετοίκησης
απαιτείται βάσει του κανονισµού 9(11) και η παρουσίαση βεβαιώσεων των
κοινοταρχών των περιφερειών στις οποίες υπάγονται η παλιά και η νέα
κατοικία της οικογένειας του µαθητή, προϋποθέσεις που δεν τηρήθηκαν
στη συγκεκριµένη περίπτωση αφού δεν υπήρξε µετοίκηση της οικογένειας
της µαθήτριας. Εξάλλου, η αρχική θέση της εµπλεκόµενης υπηρεσίας ήταν
ότι η µετεγγραφή στη Λευκωσία αποφασίστηκε επειδή εκεί ήταν και η
εργασία του γονέα και όχι επειδή η οικογένεια είχε µετοικήσει. Ως εκ
τούτου, η απόφαση για µετεγγραφή της συγκεκριµένης µαθήτριας µε την
αιτιολογία ότι υπήρχε σκέψη για µετοίκηση της οικογένειάς της δεν ήταν
σύννοµη. Προφανώς για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκε στον παραπονούµενο
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Σύνδεσµο η εντύπωση ότι η µετεγγραφή της µαθήτριας στη Λευκωσία
έγινε ώστε στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η µετεγγραφή της σε σχολείο
άλλο από αυτό της περιφέρειάς της.
Στην Έκθεση αναφέρεται επιπρόσθετα, ότι πιθανόν να δηµιουργούνται
προβλήµατα λόγω της υποχρέωσης του µαθητή να φοιτήσει σε
συγκεκριµένο σχολείο όταν και οι δύο γονείς εργάζονται, ιδιαίτερα δε όταν
εργάζονται µακριά από το τόπο διαµονής ή σε άλλη πόλη. Το σχολείο στο
οποίο υποχρεώνεται να φοιτήσει ένας µαθητής είναι το σχολείο της
εκπαιδευτικής του περιφέρειας, η οποία καθορίζεται βάσει του τόπου
διαµονής του. ∆εδοµένου ότι µε την πάροδο του χρόνου και την ένταξη
των γυναικών στη παραγωγική διαδικασία, τα κοινωνικά δεδοµένα έχουν
διαφοροποιηθεί, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν
χρήσιµο να επανεξεταστεί το όλο θέµα, έτσι ώστε στον καθορισµό του
σχολείου που θα φοιτήσει ένας µαθητής να µην συνιστά αποκλειστικό
κριτήριο ο τόπος διαµονής του αλλά να λαµβάνονται υπόψη και άλλα
σηµαντικά στοιχεία, όπως είναι η απασχόληση των γονέων, η απόσταση
του σχολείου από το χώρο εργασίας των γονέων, η διασφάλιση της
ασφάλειας του µαθητή µετά το πέρας του σχολικού ωραρίου κλ.π

3.

Εισαγωγικές Εξετάσεις

Κατά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά την εξέταση στο άθληµα της
πετόσφαιρας στα πλαίσια διεκδίκησης θέσης για τις Γυµναστικές
Ακαδηµίες , υποβλήθηκε ένα παράπονο (Α/Π 101/2003). Η δικηγόρος
της παραπονούµενης ισχυρίστηκε ότι ενώ για όλα τα αθλήµατα υπήρχαν
µετρήσιµα κριτήρια και κάµερα
καταγραφής των επιδόσεων των
υποψηφίων και στο τέλος της εξέτασης ανακοινώνετο αµέσως η επίδοση
κάθε υποψηφίου, για το άθληµα της πετόσφαιρας δεν υπήρχε ούτε κάµερα
ούτε και µετρήσιµα κριτήρια. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι υπήρξε λάθος στο
άθροισµα της βαθµολογίας της παραπονούµενης.
∆ιαπιστώθηκε ότι στον περί ∆ιεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων
για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της
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Ελλάδας Νόµο δεν προβλέπεται διαδικασία βιντεογράφησης των
αθληµάτων. Επίσης, στον υπό αναφορά Νόµο δεν προβλέπονται µετρήσιµα
κριτήρια όσον αφορά τις αθλοπαιδιές αλλά ούτε και διαδικασία που πρέπει
να ακολουθείται όσον αφορά την καταγραφή της βαθµολογίας του κάθε
υποψηφίου στις αθλοπαιδιές. ∆ηλαδή, ενώ για τα αγωνίσµατα στίβου
υπάρχουν στο Νόµο συγκεκριµένα µετρήσιµα κριτήρια αλλά και
καθορισµένη διαδικασία για την αναφώνηση και καταγραφή της επίδοσης
κάθε υποψηφίου, για τις αθλοπαιδιές δεν υπάρχουν ανάλογες προβλέψεις.
Η εµπλεκόµενη υπηρεσία, ως αρµόδια αρχή για το θέµα των εισαγωγικών
εξετάσεων, αποφάσισε όπως γίνεται βιντεογράφηση των υποψηφίων όταν
εξετάζονται στα αγωνίσµατα στίβου µε στόχο την επιβεβαίωση της
βαθµολογίας που αναφωνήθηκε και καταγράφηκε. Η βιντεογράφηση δεν
χρησιµοποιείται για επανεξέταση της βαθµολογίας, αφού κάτι τέτοιο δεν
προβλέπεται στη σχετική νοµοθεσία. Αντίθετα, για τις αθλοπαιδιές
κρίθηκε ότι δεν χρειάζεται βιντεογράφηση αφού δεν υπάρχουν µετρήσιµα
κριτήρια και οι βαθµολογητές εκείνο που εξετάζουν είναι τις διάφορες
τεχνικές δεξιότητες των υποψηφίων. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι, µε τις υφιστάµενες σήµερα νοµοθετικές ρυθµίσεις, η
βιντεογράφηση των υποψηφίων στις αθλοπαιδιές δεν θα εξυπηρετούσε
κανένα απολύτως σκοπό και αυτό γιατί στη σχετική νοµοθεσία δεν
προβλέπεται οποιαδήποτε διαδικασία για αναφώνηση και καταγραφή της
επίδοσης των υποψηφίων στις αθλοπαιδιές και ως εκ τούτου η
βιντεογράφηση των υποψηφίων δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ούτε
για επιβεβαίωση της επίδοσης αλλά ούτε και για επανεξέταση της
βαθµολογίας του.
Ανεξάρτητα των πιο πάνω, εκφράστηκε η άποψη ότι θα ήταν ορθότερο και
στην περίπτωση των αθλοπαιδιών να γίνουν οι αναγκαίες νοµοθετικές
προβλέψεις ώστε να ανακοινώνεται και να καταγράφεται η βαθµολογία του
υποψηφίου, αµέσως µετά την εξέταση, όπως καταγράφονται οι επιδόσεις
στα αγωνίσµατα στίβου, µε στόχο να µη δηµιουργούνται στους υποψηφίους
αισθήµατα καχυποψίας όσον αφορά τη βαθµολογία τους στη συγκεκριµένη
εξέταση.
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Την ανυπαρξία ειδικών κριτηρίων για εισδοχή Κυπρίων ειδικών
κατηγοριών σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της
Ελλάδας διαπίστωσε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως µετά την υποβολή
παραπόνου από υποψήφια για τις εισαγωγικές εξετάσεις (Α/Π
1435/2002). Η παραπονούµενη έπασχε από οξεία λεµφοβλαστική
λευχαιµία και ισχυρίστηκε ότι δεν της είχε δοθεί θέση σε Ιατρική Σχολή,
παρά το γεγονός ότι θα εξασφάλιζε τέτοια θέση σε περίπτωση κατά την
οποία κατείχε απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης. Από τη διερεύνηση του
παραπόνου διαπιστώθηκε ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισµού παραχώρησε στην παραπονούµενη τη θέση που
ούτως ή άλλως θα της είχε κατανεµηθεί µε βάση τα αποτελέσµατα των
εισαγωγικών εξετάσεων, αγνοώντας δηλαδή το γεγονός ότι κατά τον
ουσιώδη χρόνο, λόγω της ασθένειάς της, δεν κατείχε απολυτήριο λυκείου,
όπως προβλέπεται. Η θέση αυτή της παραχωρήθηκε όταν απέκτησε το
απολυτήριο λυκείου. Με τη βαθµολογία που εξασφάλισε η παραπονούµενη
δεν θα µπορούσε να της παραχωρηθεί θέση σε Ιατρική Σχολή.
Παρά τη νοµιµότητα της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέφρασε τον έντονο προβληµατισµό
της όσον αφορά την ανυπαρξία ειδικών κριτηρίων για εισδοχή Κυπρίων
ειδικών κατηγοριών σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της
Ελλάδας. Για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της
Κύπρου ισχύουν ειδικές ρυθµίσεις για εισαγωγή φοιτητών ειδικών
κατηγοριών σε υπεράριθµες θέσεις και παρόµοιες ρυθµίσεις ισχύουν και
στην Ελλάδα για την εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών σε
Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές σε υπεράριθµες θέσεις. Οι εν λόγω
ρυθµίσεις υιοθετήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στις οποίες
βρίσκονται όσοι εµπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες που καθορίστηκαν και
οι οποίες καθιστούν αδύνατη την επί ίσοις όροις διεκδίκηση θέσης στις
εισαγωγικές εξετάσεις. Ως εκ τούτου, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέφρασε
την άποψη ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού θα πρέπει να
εξετάσει το ενδεχόµενο εισαγωγής παρόµοιων ρυθµίσεων και για τα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας, έτσι ώστε
Κύπριοι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών να µπορούν να εισαχθούν στα
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Ιδρύµατα της Ελλάδας µε βάση ειδικά κριτήρια, σε υπεράριθµες θέσεις,
προς αποκατάσταση της ουσιαστικής ισότητας.

4. Πανεπιστήµιο
Τόσο κατά του Πανεπιστηµίου, όσο και κατά του Υπουργείου ΄Αµυνας
στρεφόταν παράπονο από πατέρα, ο οποίος υποστήριξε ότι ο γιος του, που
παρακάθισε στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2003
και που µε την πρώτη κατανοµή θέσεων του παραχωρήθηκε θέση στο
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, µε βάση τη βαθµολογία του στον
Πολυτεχνικό Κύκλο εξασφάλιζε, κατά τη δεύτερη κατανοµή θέσεων, θέση
στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κύπρου, δεδοµένου ότι η
σχολή αυτή ήταν στις προτιµήσεις του. Παρά το γεγονός αυτό δεν του
παραχωρήθηκε η εν λόγω θέση, γιατί ήταν στρατιώτης.
∆ιαπιστώθηκε ότι το Πανεπιστήµιο, στις 9 Σεπτεµβρίου 2003, είχε
ανακοινώσει ότι δεχόταν αιτήσεις για εισδοχή στην Πολυτεχνική Σχολή
από φοιτητές που είχαν πετύχει 78 µονάδες από τις 160 στα µαθήµατα
του Πολυτεχνικού κύκλου στις εισαγωγικές εξετάσεις των τελευταίων
τριών χρόνων και ήταν έτοιµοι να φοιτήσουν το Σεπτέµβριο του 2003. Ο
παραπονούµενος, του οποίου ο γιος είχε πετύχει τις εισαγωγικές
εξετάσεις του 2003 βαθµολογία 82 µονάδων στον Πολυτεχνικό κύκλο,
θεώρησε ότι ο γιος του θα µπορούσε να εισαχθεί στο Πανεπιστήµιο
Κύπρου αν απολυόταν προσωρινά από την Εθνική Φρουρά στην οποία είχε
ήδη καταταχθεί. Γι΄ αυτό αποτάθηκε στον Υπουργό ΄Αµυνας,
υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα, το οποίο εγκρίθηκε. Παρά την εξέλιξη
αυτή, το Πανεπιστήµιο Κύπρου δεν παραχώρησε στο γιο του
παραπονούµενου θέση, µε την αιτιολογία ότι θα τον έθετε σε ευµενέστερη
θέση από τους υποψηφίους στους οποίους παραχωρήθηκε θέση στην
Πολυτεχνική Σχολή από την πρώτη κατανοµή θέσεων και οι οποίοι
εκτελούσαν, τότε, τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά.
Με την πιο πάνω απόφαση του, το Πανεπιστήµιο Κύπρου παραγνώρισε το
γεγονός ότι ο παραπονούµενος πληρούσε τα κριτήρια που το ίδιο είχε
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θέσει για την παραχώρηση θέσης καθώς και το γεγονός ότι το ίδιο το
Πανεπιστήµιο είχε προκαλέσει την υποβολή σχετικής αίτησης από τον
παραπονούµενο, αφού είχε ανακοινώσει ότι δέχεται αιτήσεις από
υποψηφίους που παρακάθησαν στις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου
2003.
΄Εγινε εισήγηση για επανεξέταση του όλου θέµατος από το Πανεπιστήµιο
Κύπρου.

5.

Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών

Κατά το 2003 υποβλήθηκαν στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
24
παράπονα κατά του ΚΥΣΑΤΣ και ολοκληρώθηκε η διερεύνηση 28
παραπόνων που είτε υποβλήθηκαν τα προηγούµενα έτη είτε κατά το 2003.
Εκθέσεις υποβλήθηκαν για 12 παράπονα ενώ η διερεύνηση 16 παραπόνων
διακόπηκε.
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά τη διερεύνηση
παραπόνων κατά του ΚΥΣΑΤΣ ήταν η λήψη αποφάσεων όσον αφορά
τίτλους σπουδών προτού ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα καθώς και η λήψη
αποφάσεων χωρίς επαρκή πληροφόρηση όσον αφορά την αναγνώριση που
τυγχάνει ένας τίτλος στη χώρα στην οποία παραχωρείται.
Σε τρεις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι το ΚΥΣΑΤΣ τοποθετήθηκε και
απέρριψε αιτήσεις για αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν µετά
από σπουδές εξ΄αποστάσεως, ενώ ήταν σε εξέλιξη η διερεύνηση του
θέµατος (Α/Π 547/2002, 554/2002 και 1129/2002),.
Στην Έκθεση που υποβλήθηκε τονίστηκε ότι το ΚΥΣΑΤΣ ασκώντας τη
διακριτική εξουσία που του ανέθεσε η πολιτεία, οφείλει να τηρεί τις
βασικές αρχές διοικητικού δικαίου. Σύµφωνα µε το άρθρο 45 του περί των
Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου του 1999 (Ν. 158(Ι)/99)
η διοίκηση, κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας, οφείλει να
προβαίνει σε επαρκή έρευνα όλων των σχετικών µε την υπόθεση
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γεγονότων. Η έκταση της έρευνας εξαρτάται από τα περιστατικά κάθε
υπόθεσης και εναπόκειται στο αρµόδιο διοικητικό όργανο να επιλέξει τον
ενδεδειγµένο τρόπο διεξαγωγής της έρευνας.
Το ΚΥΣΑΤΣ, κατά την εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για
αναγνώριση τίτλων του University of Leicester που αποκτήθηκαν µετά
από σπουδές εξ αποστάσεως, είχε όχι µόνο δικαίωµα αλλά και υποχρέωση
να προβεί σε δέουσα έρευνα. Μέσα στα πλαίσια αυτά µπορούσε να ζητήσει
σχετικά στοιχεία και διευκρινήσεις από το εν λόγω πανεπιστήµιο. Το
ΚΥΣΑΤΣ, όµως, είχε υποχρέωση και να ολοκληρώσει τη σχετική έρευνά
του µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα και µετά να τοποθετηθεί σε αιτήσεις
που είχε ενώπιόν του. ∆ιαπιστώθηκε, όµως, ότι το ΚΥΣΑΤΣ
τοποθετήθηκε σε σχέση µε τις αιτήσεις αυτές ενώ ήταν ακόµη σε
εκκρεµότητα το όλο θέµα και ενώ ζητούντο πρόσθετες πληροφορίες και
στοιχεία από το ίδιο το Πανεπιστήµιο. Παρατηρήθηκε, επίσης, υπερβολική
καθυστέρηση στην εξέταση του θέµατος της αναγνώρισης τίτλων σπουδών
που αποκτούνται µετά από σπουδές εξ αποστάσεως. Στην Έκθεση
υποβλήθηκε εισήγηση για λήψη οριστικής απόφασης όσον αφορά το θέµα
χωρίς καθυστέρηση και επανεξέταση των αιτήσεων των παραπονουµένων.
Σε άλλες δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι το ΚΥΣΑΤΣ απέρριψε
αιτήσεις για αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν από Σχολές
Κινηµατογράφου στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι τα ενώπιόν του
στοιχεία ήταν αντιφατικά και θα έπρεπε να προβεί σε περαιτέρω έρευνα
(Α/Π 96/2003 και Α/Π 107/2000).
Όπως διαπιστώθηκε, οι αποφάσεις του ΚΥΣΑΤΣ να απορρίψει τις
αιτήσεις των παραπονουµένων, κρίνοντας ότι οι Σχολές αυτές δεν είναι
ανάµεσα στις Σχολές που ανήκουν στην Ανώτερη Εκπαίδευση του
επίσηµου Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος, βασίστηκαν στην επίσηµη
πληροφόρηση που είχε το ΚΥΣΑΤΣ από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων της
Ελλάδας. Όµως, ενώπιον του ΚΥΣΑΤΣ είχαν τεθεί και βεβαιώσεις που
το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είχε παραχωρήσει στους
παραπονούµενους, το περιεχόµενο των οποίων δεν συνάδει µε την
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πληροφόρηση που ήταν ενώπιον του ΚΥΣΑΤΣ. Στην Έκθεση που
υποβλήθηκε εκφράστηκε η άποψη ότι το ΚΥΣΑΤΣ θα έπρεπε να
διερευνήσει περαιτέρω το θέµα ζητώντας από το Ινστιτούτο
Τεχνολογικής εκπαίδευσης σχετικές διευκρινίσεις.
Η αναγνώριση τίτλων σπουδών της Βουλγαρίας ήταν το αντικείµενο άλλου
παραπόνου για το οποίο υποβλήθηκε Έκθεση προς το ΚΥΣΑΤΣ (Α/Π
696/2003). Η κόρη του παραπονούµενου υπέβαλε αίτηση για εγγραφή
στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών για την ειδικότητα της Τέχνης,
µε βάση τον τίτλο σπουδών που απέκτησε από την Εθνική Ακαδηµία
Καλών Τεχνών Σόφιας, Βουλγαρίας. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας παρέπεµψε την κόρη του στο ΚΥΣΑΤΣ. Όπως, διαπιστώθηκε,
η εξέταση της αίτησης που η κόρη του παραπονούµενου υπέβαλε στο
ΚΥΣΑΤΣ στις 23 ∆εκεµβρίου, 2002 ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2003
και σχετική επιστολή στάληκε σ΄αυτήν τον Ιούλιο του 2003. Η αρχική
απόφαση του ΚΥΣΑΤΣ βασίστηκε στη γενικότερη θέση του όσον αφορά
τους τίτλους σπουδών της Βουλγαρίας, θέση η οποία διαφοροποιήθηκε
µεταγενέστερα από το ίδιο το ΚΥΣΑΤΣ, το οποίο, αναγνωρίζοντας
ουσιαστικά το λάθος του, κάλεσε όσους είχαν υποβάλει αίτηση και
απορριφθεί να υποβάλουν εν νέου αίτηση, ατελώς. Η κόρη του
παραπονούµενου υπέβαλε αίτηση για επανεξέταση, η οποία βρισκόταν σε
εκκρεµότητα, µε αποτέλεσµα να µην ήταν δυνατή και η ολοκλήρωση και της
εξέτασης της αίτησης που είχε υποβάλει τον Ιούλιο του 2002 προς την
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
Έχοντας υπόψη ότι η κόρη του παραπονούµενου δεν έφερε οποιαδήποτε
ευθύνη για την αρχική απορριπτική απόφαση του ΚΥΣΑΤΣ, η οποία
βασίστηκε στη µέχρι τότε πολιτική του, η οποία κρίθηκε εκ των υστέρων
λανθασµένη, στην Έκθεση εκφράστηκε η άποψη ότι η περίπτωσή της θα
πρέπει να αντιµετωπιστεί από το ΚΥΣΑΤΣ κατά προτεραιότητα, µε στόχο
την ολοκλήρωση της εξέτασής της πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου, 2003.
ώστε σε περίπτωση θετικής απάντησης να καταστεί δυνατή η περίληψη
του ονόµατός της στους πίνακες διοριστέων του Φεβρουαρίου, 2004.
Υποβλήθηκε ως εκ τούτου εισήγηση για επίσπευση της διαδικασίας
εξέτασης της αίτησης της κόρης του παραπονούµενου από το ΚΥΣΑΤΣ.
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Κατά το 2003 ολοκληρώθηκε, µε την υποβολή Έκθεσης και η διερεύνηση
παραπόνου που αφορούσε την αναγνώριση τίτλων που παραχωρεί σχολή
∆ραµατικής Τέχνης στην Ελλάδα (Α/Π 10/2003). Ο παραπονούµενος
είχε αποταθεί στην Υπηρεσία Χορηγιών για παροχή χορηγίας για την κόρη
του η οποία φοιτούσε σε Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης στην Ελλάδα. Η
αρχική απόφαση του ΚΥΣΑΤΣ φαίνεται να ήταν ορθή µε βάση την
πληροφόρηση που είχε τη δεδοµένη χρονική περίοδο από τις αρχές της
Ελλάδας. Από την έρευνα, όµως, του παραπόνου διαπιστώθηκε ότι
σύµφωνα µε νέα στοιχεία που είχαν τεθεί ενώπιον του ΚΥΣΑΤΣ, η
∆ραµατική Σχολή στην οποία φοιτούσε η κόρη του παραπονούµενου
θεωρείται αναγνωρισµένη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης από το Υπουργείο
Πολιτισµού της Ελλάδας. Ως εκ τούτου στην Έκθεση υποβλήθηκε
εισήγηση για επανεξέταση της σχετικής απόφασης.
Άνιση µεταχείριση της κόρης του από το ΚΥΣΑΤΣ ισχυρίστηκε άλλος
παραπονούµενος (Α/Π 563/2002). Συγκεκριµένα, ισχυρίστηκε άνιση
µεταχείριση της έναντι των συµφοιτητριών της όσο και έναντι των
προσώπων που απέκτησαν τίτλους του Kingston university και του
Lancaster University, µετά από δίχρονη φοίτηση στο Philip´s College
και δίχρονη φοίτηση στα πιο πάνω Πανεπιστήµια. Ισχυρίστηκε επίσης ότι
το ΚΥΣΑΤΣ δεν θα έπρεπε να επιβάλει στη κόρη του την παρακολούθηση
πρόσθετων µαθηµάτων που είχε ήδη παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια
των σπουδών της. Ο δεύτερος αυτός ισχυρισµός του παραπονούµενου δεν
έτυχε εξέτασης δεδοµένου ότι το ΚΥΣΑΤΣ είχε λάβει κατά την 17η
συνεδρία του απόφαση γενικής πολιτικής όσον αφορά το θέµα η οποία
κρίθηκε από τη Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας νόµιµη.
Η διερεύνηση του παραπόνου εστιάστηκε στους ισχυρισµούς του
παραπονούµενου για άνιση µεταχείριση της κόρης του έναντι των άλλων
αποφοίτων του Trinity College καθώς και των αποφοίτων του Kingston
University και Lancaster University.
Στην Έκθεση αναφέρθηκε ότι η αρχή της ισότητας κατοχυρώνεται στο
ίδιο το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όπου καθορίζεται ότι όλοι
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είναι ίσοι απέναντι στο νόµο, στη διοίκηση και τη δικαιοσύνη και
δικαιούνται να τύχουν ίσης προστασίας και µεταχείρισης. Η αρχή της
ισότητας επιβάλει την ίση ή οµοιόµορφη µεταχείριση όλων των πολιτών
που τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόµοιες συνθήκες. Για να διασφαλιστεί
η αρχή της ισότητας η διοίκηση έχει υποχρέωση, κατά την άσκηση της
διακριτικής της εξουσίας, να εφαρµόζει ενιαίο µέτρο κρίσης. Ενόψει τούτου
η Έκθεση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η απόφαση του ΚΥΣΑΤΣ σε
σχέση µε την κόρη του παραπονούµενου δεν ήταν υπό τις περιστάσεις
εύλογα επιτρεπτή αφού δεν φαίνεται κατά την εξέταση όλων των
περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω να εφαρµόστηκε ενιαίο µέτρο
κρίσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης. Κρίθηκε,
επίσης, ότι η απόφαση του ΚΥΣΑΤΣ µε την οποία κοινοποιήθηκε στην
κόρη του παραπονούµενου η απόρριψη της ένστασής της ήταν
αναιτιολόγητη αφού σ΄αυτή δεν αναφέρεται παρά µόνο ότι το ΚΥΣΑΤΣ
εµµένει στη θέση του χωρίς όµως να παραθέτει τους λόγους για τους
οποίους δεν δέχθηκε τους ισχυρισµούς της. Στην Έκθεση υποβλήθηκε
εισήγηση για επανεξέταση της ένστασης της κόρης του παραπονούµενου
µε στόχο την τήρηση της αρχής της ισότητας.
Ορθή κρίθηκε σε Έκθεση, η απόφαση του ΚΥΣΑΤΣ να µην αναγνωρίσει
τον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του παραπονούµενου, τον οποίο
απέκτησε από το Πανεπιστήµιο του Luton (Α/Π 132/2002). Όπως
αναφέρεται στην Έκθεση αναγνώριση ισοτιµίας παραχωρείται όταν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισµού 3(3)(α) των περί
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Κανονισµών του 1999. Στον εν λόγω
Κανονισµό τίθενται οι εξής όροι: η διάρκεια σπουδών, οι όροι εισδοχής,
αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών και η
διαδικασία της διδασκαλίας και µάθησης να πληρούν τις απαιτήσεις του
πανεπιστηµίου Κύπρου ή των άλλων δηµόσιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου και όλο το πρόγραµµα να έχει γίνει σε
αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα/ιδρύµατα ή σε εκπαιδευτικά
αξιολογηµένο-πιστοποιηµένο κλάδο σπουδών και ένα ουσιώδες µέροςποσοστό των σπουδών, να έχει γίνει στο ίδρυµα που απονέµει τον τίτλο.
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Ο µεταπτυχιακός τίτλος του παραπονούµενου αποκτήθηκε σύµφωνα µε τη
βεβαίωση του ίδιου του Πανεπιστηµίου, µετά από παρακολούθηση
µαθηµάτων για δύο καλοκαιρινές περιόδους στο Πανεπιστήµιο ενώ όλο το
πρόγραµµα είχε διάρκεια τριών ετών. Ενόψει των πιο πάνω κρίθηκε ότι
δεν πληρούντο οι δύο βασικοί όροι που καθορίζονται στον Κανονισµό 3(3),
αφού δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Πανεπιστηµίου Κύπρου ή των
άλλων ∆ηµόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, αλλά ούτε όλο το πρόγραµµα
έχει γίνει στο ίδιο το πανεπιστήµιο και ένα ουσιώδες µέρος-ποσοστό των
σπουδών στο ίδιο το ίδρυµα που απένειµε τον τίτλο. Ενόψει τούτου η
απόφαση του ΚΥΣΑΤΣ να µην αναγνωρίσει τον τίτλο του παραπονούµενου
κρίθηκε ορθή.
Παράπονο για την καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης που υπέβαλε ο
γιος τους, υπέβαλε ζεύγος παραπονουµένων (Α/Π 823/2003). Όπως
διαπιστώθηκε η εξέταση της αίτησης επανεξέτασης που ο γιος των
παραπονουµένων υπέβαλε στις 2 Μαϊου, 2002 δεν είχε µέχρι τις 20
Οκτωβρίου, 2003, ηµεροµηνία σύνταξης της σχετικής έκθεσης,
ολοκληρωθεί, παρά την πάροδο 17 και πλέον µηνών. Η καθυστέρηση
οφείλετο στο γεγονός ότι αναµένοντο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ στοιχεία και
πληροφορίες όσον αφορά το ίδρυµα στο οποίο φοίτησε ο γιος των
παραπονουµένων, τα οποία ζητήθηκαν από το ΚΥΣΑΤΣ στις 21 Ιουνίου,
2002. δεύτερη επιστολή προς το ∆ΙΚΑΤΣΑ στάληκε ένα χρόνο
µεταγενέστερα. Στην Έκθεση εκφράστηκε η άποψη ότι το ΚΥΣΑΤΣ θα
µπορούσε να καταβάλει εντονότερη προσπάθεια για εξασφάλιση των
σχετικών θέσεων του ∆ΙΚΑΤΣΑ και υποβλήθηκε εισήγηση για
εντατικοποίηση των προσπαθειών για λήψη απάντησης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ
µε στόχο την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης του γιου των
παραπονουµένων.
Ταλαιπωρία των παραπονουµένων διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση δύο
παραπόνων που αφορούσαν την αναγνώριση τίτλων σπουδών µε βάση τις
διατάξεις του περί Αναγνώρισης ∆ιπλωµάτων ή Τίτλων Αναγνωρισµένων
Πανεπιστηµίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του Εξωτερικού
Νόµου του 1993, (Ν. 41(Ι)/93), (Α/Π 324/2002 και 791/2003). Τα
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παράπονα υποβλήθηκαν τόσο κατά του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού όσο και κατά του ΚΥΣΑΤΣ.
Και οι δύο παραπονούµενοι θεωρούν ότι οι τίτλοι σπουδών που κατέχουν
είναι αναγνωρισµένοι µε βάση τις διατάξεις τoυ πιο πάνω Νόµου. Στόχος
και των δύο ήταν η εξασφάλιση βεβαίωσης από κρατική υπηρεσία ότι
όντως οι τίτλοι τους είναι αναγνωρισµένοι για σκοπούς εξεύρεσης
εργασίας.
Με τον περί Αναγνώρισης ∆ιπλωµάτων ή Τίτλων Αναγνωρισµένων
Πανεπιστηµίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του Εξωτερικού
Νόµο του 1993 (Ν. 41(/)/93) τίτλοι σπουδών που πληρούν συγκεκριµένες
προϋποθέσεις που τίθενται στο Νόµο θεωρούνται αναγνωρισµένοι για
κάθε σκοπό. Όµως, στον εν λόγω Νόµο δεν καθορίζεται ποια είναι η αρχή
της ∆ηµοκρατίας η οποία έχει αρµοδιότητα να αναγνωρίζει τέτοιους
τίτλους σπουδών, να βεβαιώνει δηλαδή κατά πόσο ένας τίτλος σπουδών
θεωρείται αναγνωρισµένος µε βάση τις πρόνοιες του συγκεκριµένου αυτού
νόµου. Ως εκ τούτου, στη περίπτωση και των δύο παραπονουµένων ούτε
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού αλλά ούτε και το ΚΥΣΑΤΣ είχαν
αρµοδιότητα να εξετάσουν κατά πόσο οι τίτλοι που κατέχουν πληρούν τις
προϋποθέσεις του Νόµου 41(Ι)/93 και να εκδώσουν σχετική Βεβαίωση.
Γεγονός, βέβαια που οδήγησε στη ταλαιπωρία των παραπονουµένων.
∆ιαπιστώθηκε ότι κάτοχος τίτλου σπουδών που θεωρεί ότι είναι
αναγνωρισµένος µε βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης ∆ιπλωµάτων
ή Τίτλων Αναγνωρισµένων Πανεπιστηµίων και Άλλων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων του Εξωτερικού Νόµου του 1993 (Ν. 41(/)/93) και
απασχολείται ή θέλει να απασχοληθεί στον ιδιωτικό τοµέα βρίσκεται σε
αδιέξοδο όταν ο εργοδότης ζητά βεβαίωση από αρµόδια αρχή της
∆ηµοκρατίας ότι ο τίτλος σπουδών του είναι αναγνωρισµένος, αφού δεν
υπάρχει βάση της νοµοθεσίας, αρµόδια αρχή για εφαρµογή του Νόµου. Το
πρόβληµα πιθανόν να µην παρουσιάζεται στον ίδιο βαθµό όταν ο κάτοχος
τέτοιου τίτλου αποτείνεται είτε για διορισµό είτε για προαγωγή σε δηµόσια
υπηρεσία ή στη δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο
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δηµοσίου δικαίου, ή σε άλλο διοικητικό όργανο, αφού τότε υποχρεώνεται
ουσιαστικά το διορίζον όργανο να αποφασίσει κατά πόσο ο τίτλος πληροί
τις προϋποθέσεις του Νόµου.
Στην Έκθεση εκφράστηκε η άποψη ότι δεν µπορεί να επαφίεται η λήψη της
σχετικής απόφασης στον κάθε εργοδότη, είτε αυτός είναι ιδιώτης είτε
διοικητικό όργανο, γιατί µια τέτοια ρύθµιση δεν παρέχει τα εχέγγυα για
ορθή εφαρµογή του Νόµου ούτε για ίση µεταχείριση των πολιτών. Γι΄αυτό
υποβλήθηκε εισήγηση όπως το θέµα µελετηθεί από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισµού σε συνεργασία µε το ΚΥΣΑΤΣ, έτσι ώστε να
προωθηθούν οι αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις για καθορισµό αρµόδιας
αρχής για εξέταση των αιτηµάτων πολιτών για αναγνώριση του τίτλου
σπουδών τους µε βάση τις διατάξεις του Νόµου 41(Ι)/93.
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IX. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι σχέσεις του κράτους ως «εργοδότη» και των εργοδοτούµενων
από αυτό λειτουργών συνιστούν το αντικείµενο των παραπόνων που
εµπίπτουν στο πιο πάνω Τοµέα. Περιλαµβάνει παράπονα που
υποβάλλονται από δηµοσίους υπαλλήλους, ωροµίσθιο προσωπικό που
απασχολείται στη δηµόσια υπηρεσία, υπαλλήλους οργανισµών
δηµοσίου δικαίου, υπαλλήλους αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και
παράπονα από πολίτες που επιδίωξαν την εξασφάλιση εργασίας στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
1. ∆ιαδικασία προσλήψεων
Ως αναιτιολόγητος και αντίθετος µε την αρχή της ισότητας κρίθηκε ο
καθορισµός, εκ µέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, ανώτατου
ορίου ηλικίας για διεκδίκηση θέσεων γραφέων και τηλεφωνητριών στην εν
λόγω Αρχή (Α/Π 1441/2003, Α/Π 1461/2003, Α/Π 1480/2003).
΄Εγινε εισήγηση για επανεξέταση της απόφασης αποκλεισµού των
παραπονούµενων και επισηµάνθηκε ότι, µε βάση το Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, απαγορεύεται κάθε διάκριση
λόγω ηλικίας. Σηµειώθηκε ακόµα ότι στην Οδηγία 2000/78/ΕΚ του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ηµεροµηνίας 27 Νοεµβρίου, 2000
που αφορά τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην
απασχόληση και την εργασία, προβλέπεται σαφώς ότι απαγορεύεται σε όλη
την Κοινότητα κάθε άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω ηλικίας. Τα κράτη µέλη
έχουν την ευχέρεια να µην εφαρµόζουν τις διατάξεις της οδηγίας, τις
σχετικές µε τις ειδικές ανάγκες ή την ηλικία, στο σύνολό ή σε µέρος των
ενόπλων δυνάµεων και µόνο.
Σειρά τυπικών και ουσιαστικών παρατυπιών, που καθιστούσαν τη
ληφθείσα απόφαση τρωτή, διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση παραπόνου
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κατά του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου, αναφορικά µε τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε κατά την πλήρωση της θέσης ∆ιευθυντή του Οργανισµού
(Α/Π 291/2003).
Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι, αρχικά, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τού
Θ.Ο.Κ. είχε αποφασίσει ότι εάν από νοµικής άποψης ήταν δυνατή η
συνέχιση της απασχόλησης του τότε ∆ιευθυντή, δε θα προχωρούσε στην
προκήρυξη της θέσης. Στη συνέχεια, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αγνόησε τη
γνωµοδότηση που το ίδιο είχε ζητήσει και προχώρησε στην προκήρυξη της
θέσης, χωρίς να συγκεκριµενοποιήσει τη χρονική διάρκεια της σύµβασης
που θα συνάπτετο και χωρίς να δώσει αιτιολογία γι΄ αυτήν την απόφαση.
Ακόµα, ότι η περίοδος της σύµβασης δεν καθορίσθηκε µε βάση τις ανάγκες
του Οργανισµού αλλά µε βάση την ηλικία του επιλεγέντος, τελικά,
υποψηφίου.
∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι σε δύο συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
παρευρίσκετο ο ∆ιευθυντής του Θ.Ο.Κ., παρά το ότι σ΄ αυτές εξετάστηκε
το θέµα διορισµού ∆ιευθυντή και, ιδιαίτερα, το θέµα της ανανέωσης της
απασχόλησής του, πράγµα που συνιστά παραβίαση των αρχών φυσικής
δικαιοσύνης. Ακόµα, ότι σε τέσσερις συνεδρίες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου παρευρίσκετο ο Προϊστάµενος ∆ιοίκησης και Προσωπικού, µε
αποτέλεσµα να πληγεί η νοµιµότητα της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου.
Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι αδικαιολόγητα αµφισβητήθηκαν τα
προσόντα του παραπονούµενου, ότι το πλεονέκτηµα που ο ίδιος είχε
παραγνωρίσθηκε χωρίς να δοθεί γι΄αυτό αιτιολογία και, τέλος, ότι το
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέλειψε να καταγράψει τη διαδικασία αξιολόγησης
των υποψηφίων.΄Εγινε εισήγηση για επανεξέταση της ληφθείσας
απόφασης.
Εναντίον του ίδιου Οργανισµού ήταν και παράπονο που αφορούσε τη
διαδικασία πλήρωσης είκοσι τριών θέσεων ηθοποιών (Α/Π 1113/2002),
στο οποίο η παραπονούµενη προέβαλε τον ισχυρισµό ότι η εν λόγω
διαδικασία δεν ήταν αξιοκρατική και ότι η απόφαση που λήφθηκε ήταν
αυθαίρετη και χωρίς καµιά δικαιολογητική βάση. Ανέφερε, επίσης, ότι
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ουδέποτε της επεξηγήθηκε το αιτιολογικό της απόφασης του Οργανισµού
για τη µη πρόσληψη της.
Το συµπέρασµα στο οποίο η
στην υπό αναφορά διαδικασία
διοικητικού δικαίου και ότι οι
αποφάσεις δεν διασφάλιζαν
αιτήσεων.

Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε ήταν ότι
δεν έτυχαν σεβασµού οι γενικές αρχές του
συνθήκες κάτω από τις οποίες λήφθηκαν οι
την αντικειµενική αξιολόγηση όλων των

΄Εγινε εισήγηση για λήψη υπόψη των επισηµάνσεων που περιλαµβάνονται
στην ΄Εκθεση, σε µελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων στον εµπλεκόµενο
Οργανισµό.
Μη τήρηση πρακτικών, έλλειψη οποιουδήποτε ερείσµατος στη ληφθείσα
απόφαση και λήψη υπόψη µη νόµιµων στοιχείων κρίσης ήταν οι κύριες
διαπιστώσεις που προέκυψαν από τη διερεύνηση παραπόνου υποψήφιας
καθαρίστριας στη Σχολική Εφορεία Λεµεσού εναντίον της τελευταίας
(Α/Π 1401/2002). ΄Εγινε εισήγηση για επανεξέταση των αποφάσεων
διορισµού στην εν λόγω θέση.
Εισήγηση για λήψη οριστικής και αιτιολογηµένης απόφασης και ολοκλήρωση
της διαδικασίας που αποτελούσε το αντικείµενο παραπόνου κατά του
Υπουργείου Εσωτερικών (Α/Π 1142/2003), µε την υποβολή ΄Εκθεσης
Αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν προς το Κεντρικό
Συµβούλιο Προσφορών για σκοπούς λήψης απόφασης, έγινε από την
Επίτροπο ∆ιοικήσεως.
Ο παραπονούµενος υπέβαλε αίτηση για προσφορά των υπηρεσιών του ως
σύµβουλος σε θέµατα Πολιτικής ΄Αµυνας. Αφού κρίθηκε ότι κατείχε τα
απαιτούµενα προσόντα κλήθηκε να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για
µίσθωση των υπηρεσιών του, πράγµα που έπραξε. ΄Εκτοτε, καµίας
γραπτής ενηµέρωσης δεν έτυχε για την έκβαση της υπόθεσης, παρότι µε
επιστολή του ζήτησε να ενηµερωθεί σχετικά.
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Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως,
όπως αναφέρεται στην ΄Εκθεση, η κατάληξη σε ασφαλές συµπέρασµα
αναφορικά µε το λόγο για τον οποίο δεν επελέγη ο παραπονούµενος για
την πλήρωση της εν λόγω θέσης, δεν ήταν δυνατή. Σε περίπτωση,
ανέφερε η Επίτροπος, που ο λόγος της µη επιλογής ήταν επειδή το ποσό
που ζητούσε ήταν πολύ ψηλό, κάτι το οποίο σηµειώνετο στα πρακτικά της
τριµελούς επιτροπής που εξέτασε το αίτηµά του, θα έπρεπε να
ακολουθηθεί διαπραγµάτευση µαζί του, όπως προβλέπει η σχετική
νοµοθεσία.
Κατά του Πανεπιστηµίου Κύπρου υποβλήθηκε παράπονο στο οποίο
περιείχετο ο ισχυρισµός ότι, ενώ η παραπονούµενη ήταν πρώτη σε σειρά
επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στα πλαίσια της διαδικασίας
πλήρωσης δύο θέσεων λογιστικού λειτουργού στο εν λόγω ΄Ιδρυµα, τελικά
δεν προσελήφθη (Α/Π 275/2002).
∆ιαπιστώθηκε ότι η σύνθεση του συλλογικού οργάνου που ήταν αρµόδιο να
αποφασίσει έπασχε νοµικά. Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι κατά τη
διαδικασία των συνεντεύξεων παρίσταντο δύο πρόσωπα µη µέλη του
αρµόδιου να αποφασίσει οργάνου. Με δεδοµένα τη θέση που το ένα από
αυτά τα πρόσωπα κατείχε από άποψη υπηρεσιακή (λειτουργός
Πανεπιστηµίου Α΄) και το γεγονός ότι η παρουσία δύο πρακτικογράφων δε
δικαιολογείτο από τις ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριµένης διαδικασίας
(π.χ. µεγάλος αριθµός υποψηφίων), η παρουσία δύο πρακτικογράφων αντί
ενός, κρίθηκε ως καταχρηστική, αφού η πιθανότητα ο πραγµατικός σκοπός
της ταυτόχρονης παρουσίας των δύο αυτών προσώπων στη διαδικασία να
ήταν άλλος, δεν αποκλείστηκε.
Με δεδοµένο ότι, από τη λήψη των επίµαχων αποφάσεων είχαν
δηµιουργηθεί δικαιώµατα τρίτων, την ανατροπή των οποίων η Επίτροπος
∆ιοικήσεως δεν µπορούσε να εισηγηθεί, έγινε
σύσταση προς το
Πανεπιστήµιο να λάβει υπόψη του τα όσα στην ΄Εκθεση αναφέρονται σε
µελλοντικές διαδικασίες προσλήψεως διοικητικού προσωπικού.
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2. Προαγωγές
Ως πάσχουσα κρίθηκε απόφαση του Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου
Κύπρου για µη ανέλιξη του παραπονούµενου λέκτορα και υποψήφιου
επίκουρου καθηγητή στην εν λόγω θέση (Α/Π 94/2003).
Στην ΄Εκθεση που συντάχθηκε για το υπό αναφορά παράπονο
επισηµάνθηκε ότι οι περί Πανεπιστηµίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και
Ανέλιξη Ακαδηµαϊκού Προσωπικού) Κανονισµοί του 1996 έως 2001 έχουν
καθορίσει ρητά τον τρόπο συγκρότησης των ειδικών επιτροπών που
διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου για σκοπούς ετοιµασίας
έκθεσης για την εκλογή επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων. Αυτές
απαρτίζονται από δύο εξωτερικούς εισηγητές (που πρέπει να είναι
καθηγητές πανεπιστηµίου ξένων χωρών) και τρεις εσωτερικούς εισηγητές
(µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού τού Πανεπιστηµίου Κύπρου). Καµία
παρέκκλιση, όπως τονίστηκε, δεν έχει προβλεφθεί στους εν λόγω
Κανονισµούς, για τις περιπτώσεις εκείνες που, για οποιοδήποτε λόγο, οι
πρόνοιές τους δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθούν.
Στην προκειµένη περίπτωση, όπως αναφέρθηκε στην ΄Εκθεση, η ειδική
επιτροπή που διορίστηκε από τη Σύγκλητο για να ετοιµάσει έκθεση
αναφορικά µε την υποψηφιότητα του παραπονούµενου στη θέση επίκουρου
καθηγητή, απαρτιζόταν από δύο εσωτερικούς και τρεις εξωτερικούς
εισηγητές. Η συγκρότησή της ήταν, συνεπώς, παράνοµη, αφού δεν
απαρτίζετο από τα πρόσωπα που καθορίζει ο νόµος. Επειδή δε, η
αρµοδιότητα της εν λόγω ειδικής επιτροπής ήταν γνωµοδοτική και επειδή
η κρίση-πρόταση της προς το Συµβούλιο της Φιλοσοφικής Σχολής, ως
Εκλεκτορικό Σώµα, για µη ανέλιξη του παραπονούµενου, έπασχε, η βάσει
αυτής εκδοθείσα απόφαση του υπό αναφορά Συµβουλίου, κρίθηκε ότι,
επίσης, έπασχε.
Υποβλήθηκε εισήγηση προς το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου για άσκηση
του δικαιώµατος αναποµπής της απόφασης του Εκλεκτορικού Σώµατος.
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Παρόµοιο ήταν και το αντικείµενο άλλου παραπόνου κατά του
Πανεπιστηµίου (Α/Π 471/2003), το οποίο υποβλήθηκε από αναπληρωτή
καθηγητή, υποψήφιο για τη βαθµίδα του καθηγητή. Σύµφωνα µε τους
ισχυρισµούς του παραπονούµενου οι οποίοι αφορούσαν τη διαδικασία
αξιολόγησής του, κατ΄ αυτήν δεν εφαρµόστηκαν οι πρόνοιες της σχετικής
νοµοθεσίας. Συγκεκριµένα, κατά τον παραπονούµενο, η σύνθεση της
Ειδικής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε προς το σκοπό αυτό και
απαρτιζόταν από εξωτερικούς εισηγητές µόνο, δε συνήδε µε τις πρόνοιες
των σχετικών Κανονισµών. Ακόµα, η Ειδική Επιτροπή απέτυχε να
εφαρµόσει τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας, µε αποτέλεσµα να
υιοθετήσει, κατά τη διαδικασία αυτή, κριτήρια µη προβλεπόµενα στον Περί
Πανεπιστηµίου Κύπρου Νόµο. Ο παραπονούµενος ανέφερε, συγκεκριµένα,
ότι ο εν λόγω Νόµος θέτει, µεταξύ άλλων, ως κριτήριο τη «διεθνή
αναγνώριση του επιστηµονικού έργου» του υποψηφίου και ισχυρίζεται ότι η
Ειδική Επιτροπή υιοθέτησε, αντ΄ αυτού ως κριτήριο τη «διεθνή
ακαδηµαϊκή συγκρισιµότητα µε άλλες προσωπικότητες στο χώρο που θα
µπορούσαν να θεωρηθούν ανελίξιµοι στα δικά τους (δηλ. των κριτών)
ιδρύµατα», µε αποτέλεσµα, το αίτηµά του για ανέλιξη να απορριφθεί.
∆ιαπιστώθηκε ότι η διαδικασία αξιολόγησης τού παραπονούµενου έπασχε
επειδή η εµπλεκόµενη υπηρεσία δεν αιτιολόγησε επαρκώς τους λόγους
που την οδήγησαν στη συγκεκριµένη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής και
επειδή, κατά τη διαδικασία αυτή, εµφιλοχώρησε πλάνη περί το νόµο, µε
αποτέλεσµα να υιοθετηθεί εξωγενές στοιχείο κρίσης.
΄Εγινε εισήγηση όπως το Πανεπιστήµιο προβεί σε όλες τις ενδεδειγµένες
ενέργειες για επανάληψη της διαδικασίας και όπως ενηµερώσει σχετικά
τον παραπονούµενο.
Η τακτική προσφοράς προαγωγής σε µέλη της Αστυνοµικής ∆ύναµης που
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα αφυπηρετούν, βάσει του Κανονισµού
9(β) των περί Αστυνοµίας (Προαγωγές) Κανονισµών του 1989, είναι
εκτός των πλαισίων των νοµοθετικών ρυθµίσεων και των εξουσιών που
παρέχονται στον Αρχηγό Αστυνοµίας. Αυτό ήταν το συµπέρασµα στο οποίο
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κατέληξε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σε σχέση µε παράπονο που υπεβλήθη
από σύζυγο µέλους της ∆ύναµης κατά της τελευταίας (Α/Π 251/2002).
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επεσήµανε ότι η διακριτική εξουσία που
παρέχεται βάσει Νόµου ή Κανονισµού σε διοικητικό όργανο δεν µπορεί να
ασκείται αυθαίρετα αλλά µέσα στα πλαίσια των αρχών τού διοικητικού
δικαίου. Η επιδίωξη σκοπού κατάδηλα ξένου προς το σκοπό του νόµου,
όπως επίσης η υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής εξουσίας,
συνιστούν κατάχρηση εξουσίας. Ακόµα, ότι η προαγωγή αποτελεί την ορθή
µέθοδο ηθικής και υλικής αµοιβής του άξιου και ικανού υπαλλήλου και
γίνεται για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας. Το δικαίωµα
προαγωγής συνιστά δηµόσιο δικαίωµα γιατί στόχος της δεν είναι µόνο η
διασφάλιση του προσωπικού συµφέροντος του υπαλλήλου αλλά η
διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος.
Με δεδοµένα τα πιο πάνω, όπως η Επίτροπος ∆ιοικήσεως ανέφερε στην
΄Εκθεση, δεν ήταν κατανοητό κατά ποιο τρόπο εξυπηρετείται το δηµόσιο
συµφέρον µε την προαγωγή αστυφυλάκων σε Λοχίες, βάσει του Κανονισµού
9(β), ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν από την αφυπηρέτησή τους, µε το
σκεπτικό ότι κατέχουν ιδιαίτερες ικανότητες και ιδιάζουσα κλίση σε ειδική
εργασία. Αν οι αστυφύλακες αυτοί είχαν όντως ιδιαίτερες ικανότητες και
ιδιάζουσα κλίση σε ειδική εργασία, τόνισε, θα έπρεπε οι ικανότητες αυτές
να αναγνωρίζοντο από την Αστυνοµία όσο αυτοί υπηρετούσαν, έτσι ώστε οι
ίδιοι να έχουν κίνητρο περαιτέρω ανάπτυξης των ικανοτήτων τους αλλά
και για παραδειγµατισµό των υπολοίπων. Η προαγωγή αστυφυλάκων σε
Λοχίες ένα µήνα, ή δεκαπέντε ηµέρες ή ακόµη και µια ηµέρα πριν από την
αφυπηρέτησή τους, κανένα δηµόσιο συµφέρον δεν εξυπηρετεί παρά µόνο
το συµφέρον των προαχθέντων.
Κατά των τηρουµένων από τον εκάστοτε Αρχηγό Αστυνοµίας διαδικασιών
για υιοθέτηση του βαθµού του Αναπληρωτή Λοχία στρεφόταν το παράπονο
µέλους της ∆ύναµης (Α/Π 1462/2002). Ο παραπονούµενος ισχυρίστηκε,
συγκεκριµένα, ότι η εξουσία που παραχωρείται µε τον Περί Αστυνοµίας
Νόµο στον Αρχηγό Αστυνοµίας επί του εν λόγω θέµατος ασκείται
καταχρηστικά. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως διαπίστωσε ότι στην πράξη, ο
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εκάστοτε Αρχηγός Αστυνοµίας, θεωρεί τους διορισµούς στη θέση
Αναπληρωτή Λοχία, ως αναπληρωµατικούς διορισµούς, κάτι που δε
συνάδει µε τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Σηµειώθηκε επίσης, ότι
κάθε φορά που ο Αρχηγός Αστυνοµίας κρίνει αναγκαία την υιοθέτηση του
βαθµού του Αναπληρωτή Λοχία και εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, έχει εκ
του νόµου το δικαίωµα να προβαίνει σε κάτι τέτοιο, στα πλαίσια πάντα της
αρχής της νοµιµότητας και της χρηστής διοίκησης, χωρίς να έχει και
υποχρέωση να τερµατίζει την υιοθέτηση αυτού του βαθµού µε την πάροδο
δύο χρόνων. Ούτε, όµως, και η υιοθέτηση αυτού του βαθµού, για
συγκεκριµένο µέλος της ∆ύναµης πρέπει να αναγνωρίζεται ως
πλεονέκτηµα του τελευταίου για διεκδίκηση θέσης προαγωγής.
Η ΄Εκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για το υπό αναφορά παράπονο
κοινοποιήθηκε στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως.

3. Τοποθετήσεις - µετακινήσεις
΄Ελλειψη δέουσας έρευνας, µη έγκαιρη ενηµέρωση του µετατιθέµενου
υπαλλήλου για την απόφαση µετάθεσής του και λήψη απόφασης για
µετάθεση από αναρµόδιο όργανο ήταν τα κύρια ευρήµατα της Επιτρόπου
∆ιοικήσεως σχετικά µε παράπονα που αφορούσαν θέµατα µεταθέσεων και
µετακινήσεων (Α/Π 600/2003, Α/Π 172/2002, Α/Π 451/2003,
Α/Π 479/2003 και Α/Π 480/2003).
Αντικείµενο του πρώτου παραπόνου (Α/Π 600/2003) ήταν η µετά το
διορισµό της παραπονούµενης στη θέση βοηθού Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
τοποθέτησή της. Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της παραπονούµενης, η
διακριτική εξουσία που η αρµόδια αρχή είχε επί του συγκεκριµένου
θέµατος δεν ασκήθηκε µε αντικειµενικότητα, µε συνέπεια, συνάδελφοι της,
που η οικογενειακή τους κατάσταση τους δηµιουργούσε λιγότερες
υποχρεώσεις από ότι η δική της οικογενειακή κατάσταση, να
τοποθετηθούν στην επαρχία στην οποία διέµεναν, ενώ η ίδια, που ζει στη
Λάρνακα, τοποθετήθηκε στη Λευκωσία.
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Με δεδοµένο ότι οι τοποθετήσεις πρέπει να γίνονται µετά από επαρκή
έρευνα όλων των σχετικών παραµέτρων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται
και οι προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις των υπαλλήλων, η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως, αφού κατέληξε στο συµπέρασµα ότι στην
προκειµένη περίπτωση δεν είχε γίνει επαρκής έρευνα των οικογενειακών
συνθηκών των υπαλλήλων και, ως εκ τούτου, η ληφθείσα απόφαση
έπασχε, εισηγήθηκε την επανεξέτασή της.
Στο δεύτερο παράπονο που αναφέρεται πιο πάνω (Α/Π 172/2002), ο
παραπονούµενος, κάτοχος της θέσης Ανώτερου Γραµµατειακού
Λειτουργού, υπέβαλε παράπονο σχετικά µε την απόφαση για µετακίνησή
του. Ανάµεσα στους ισχυρισµούς του, µε τους οποίους υποστήριξε ότι η εν
λόγω απόφαση έπασχε, ήταν και το γεγονός ότι η τελευταία δεν του
κοινοποιήθηκε παρά την προηγούµενη µέρα της έναρξης της ουσιαστικής
ισχύος της.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε στο ότι σε περίπτωση λήψης απόφασης
αυτού του περιεχοµένου, η αρµόδια αρχή θα πρέπει να ενηµερώνει έγκαιρα
τον επηρεαζόµενο υπάλληλο, έτσι ώστε αυτός να έχει τη δυνατότητα
ρύθµισης των εκκρεµοτήτων στην υπηρεσία όπου υπηρετεί αλλά και για να
ετοιµαστεί ψυχολογικά για την αλλαγή επαγγελµατικού περιβάλλοντος,
ώστε να µπορέσει να αποδώσει στον καλύτερο δυνατό βαθµό στην
υπηρεσία όπου µετακινείται.
Για τα τρία τελευταία παράπονα που αναφέρονται πιο πάνω (Α/Π
451/2003, Α/Π 459/2003, Α/Π 480/2003) υποβλήθηκε µία
΄Εκθεση. Τα παράπονα στρέφονταν κατά του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο
Υπουργός Εξωτερικών αποφάσισε την ανάκληση της τοποθέτησης των
παραπονούµενων, µελών της Αστυνοµίας αποσπασµένων στη διπλωµατική
αποστολή της ∆ηµοκρατίας στη Μόσχα.
Στην ΄Εκθεση διαπιστώθηκε ότι αρµοδιότητα για τοποθετήσεις σε
διπλωµατικές αποστολές έχει µόνο το ίδιο το Υπουργικό Συµβούλιο ή ο
Υπουργός Εξωτερικών κατ΄ εξουσιοδότηση του πρώτου. Με δεδοµένο ότι
το άρθρο 55 των περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου
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Νόµου του 1999 ορίζει ως αρµόδιο όργανο για την ανάκληση πράξης το
όργανο που την έχει εκδώσει, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά και ότι
για την ανάκληση νόµιµης πράξης πρέπει να τηρείται ο τύπος και η
διαδικασία που ισχύουν για την έκδοση της πράξης που ανακαλείται,
καθώς και ότι την απόφαση για τοποθέτηση των παραπονούµενων στη
Μόσχα είχε λάβει το Υπουργικό Συµβούλιο, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
κατέληξε στο ότι η απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών για ανάκληση της
τοποθέτησης των παραπονούµενων έπασχε και θα έπρεπε επίσης να
ανακληθεί.

4. Ανάθεση Καθηκόντων
Παράνοµη κρίθηκε η απασχόληση µελών του ωροµίσθιου προσωπικού του
Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων σε δηµοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα (Α/Π
126/2003).
Ο παραπονούµενος, ο οποίος είχε αρχικά προσληφθεί ως µέλος του
ωροµίσθιου προσωπικού, στη συνέχεια διορίσθηκε ως έκτακτος
υπάλληλος και τέλος έλαβε µόνιµο διορισµό στη θέση τεχνικού στο
εµπλεκόµενο Τµήµα. Ο διορισµός του ακυρώθηκε επανειληµµένα, µε
αποτέλεσµα να συµπεριληφθεί εκ νέου στο ωροµίσθιο προσωπικό. Παρόλα
αυτά, εξακολούθησε να ασκεί τα καθήκοντα που ασκούσε πριν την
ακύρωση του διορισµού του.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επεσήµανε ότι τα καθήκοντα που δικαιούνται και
υποχρεούνται να ασκούν τα µέλη του ωροµίσθιου κυβερνητικού
προσωπικού είναι αυτά που προβλέπονται στα Σχέδια Υπηρεσίας των
θέσεων που κατέχουν. Η συνέχιση της απασχόλησης του παραπονούµενου
µε δηµοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα, παρόλο που είχε ενταχθεί ξανά στο
ωροµίσθιο προσωπικό, κρίθηκε αντίθετη µε τις πρόνοιες του νόµου. Ο
µόνος νόµιµος τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος, όπως
αναφέρθηκε, ήταν να τύχει εφαρµογής το άρθρο 10 των περί ∆ιαδικασίας
Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη ∆ηµόσια και Εκπαιδευτική
Υπηρεσία Νόµων του 1995 έως 1999, που, υπό ορισµένες προϋποθέσεις,
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επιτρέπει το διορισµό, σε έκτακτη θέση, προσώπου του οποίου ο µόνιµος
διορισµός ακυρώθηκε.
΄Εγινε εισήγηση όπως ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Προσωπικού εξετάσει το όλο ζήτηµα και όπως, σε περίπτωση
εξασφάλισης της συναίνεσης του εν λόγω Τµήµατος, το εµπλεκόµενο
Τµήµα θέσει στη συνέχεια το θέµα υπόψη του Υπουργού Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

5. Αξιολογήσεις
Αναιτιολόγητη κρίθηκε η αξιολόγηση του παραπονούµενου, υπαλλήλου του
Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, για το έτος 2001 (Α/Π 1352/2002).
Ο παραπονούµενος ισχυρίσθηκε ότι οι αξιολογήσεις του από το 1998
µέχρι το 2001 ήταν στα ίδια επίπεδα, παρά το γεγονός ότι είχε εν τω
µεταξύ παρακολουθήσει πολλά σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Ισχυρίσθηκε, ακόµα, ότι στη σχετική ένσταση που υπέβαλε η απάντηση
που του δόθηκε δεν ήταν ικανοποιητική.
∆ιαπίστωση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως ήταν ότι η εν λόγω ένσταση
απορρίφθηκε, χωρίς για την απόρριψη αυτή να δοθεί οποιαδήποτε
αιτιολογία. Αυτό συνιστά, ανέφερε η Επίτροπος, παραβίαση των βασικών
εκείνων αρχών του διοικητικού δικαίου, που επιβάλλουν την αιτιολόγηση
των αποφάσεων που εκδίδονται µετά από άσκηση διακριτικής ευχέρειας.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως παρενέβη σχετικά προς την εµπλεκόµενη
Υπηρεσία, η οποία, κατόπιν αυτού, προχώρησε σε επανεξέταση του
θέµατος, αιτιολογώντας την απόρριψη της ένστασης. Η Επίτροπος
χαιρέτησε την απόφαση αυτή και εξέφρασε την άποψη ότι η συµµόρφωση
των εµπλεκοµένων υπηρεσιών σε θέσεις και απόψεις του Επιτρόπου
∆ιοικήσεως συµβάλλει στην εδραίωση και καταξίωση του θεσµού στην
Κύπρο, αλλά και στην ουσιαστική πραγµάτωση της αποστολής του.
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΄Εγινε εισήγηση όπως δοθούν στο προσωπικό του Οργανισµού που
µετέχει σε οµάδες αξιολόγησης οι κατάλληλες οδηγίες για αποφυγή
παρόµοιων χειρισµών στο µέλλον.

6. Οικονοµικά και άλλα ωφελήµατα
΄Ελλειψη µέριµνας του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή της Επαρχίας Πάφου για
την
καθοιονδήποτε
τρόπο
αποζηµίωση
του
παραπονούµενου,
αφυπηρετήσαντος µέλους της Αστυνοµικής ∆ύναµης, για δεδουλευµένες
υπερωρίες του, διαπίστωσε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως αναφορικά µε
παράπονο κατά της Αστυνοµίας (Α/Π 1242/2002).
Ο παραπονούµενος ισχυρίσθηκε ότι πριν την αφυπηρέτησή του είχε
εργασθεί υπερωριακά για πεντακόσιες ώρες, ο τέως Αρχηγός Αστυνοµίας,
όµως, αρνήθηκε να του καταβάλει την αντιµισθία του γι΄ αυτές, µε το
αιτιολογικό ότι θα έπρεπε ο ίδιος να είχε διεκδικήσει, πριν αφυπηρετήσει,
περίοδο άδειας που να αντιστοιχεί στις ώρες που εργάστηκε υπερωριακά,
κάτι για το οποίο είχε ενηµερωθεί µε επιστολή.
Με βάση τα ευρήµατα της έρευνας η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι, από τον τρόπο που είχε ενεργήσει ο παραπονούµενος σε
σχέση µε το θέµα των δεδουλευµένων υπερωριών του, δε θα µπορούσε να
εξαχθεί το συµπέρασµα ότι ο ίδιος είχε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απεκδυθεί
του δικαιώµατος του για αµοιβή γι΄ αυτές. Ακόµα, γνώση του
παραπονούµενου ότι, ο µόνος τρόπος γι΄ αυτό, ήταν η διεκδίκηση εκ
µέρους του χρόνου ανάπαυσης στην οποία ο ίδιος επέλεξε να µην προβεί,
δεν είχε αποδειχθεί.
΄Εγινε εισήγηση όπως ο Αρχηγός Αστυνοµίας προβεί στις δέουσες
ενέργειες, προκειµένου να αµειφθεί ο παραπονούµενος για την
υπερωριακή του απασχόληση. Στην εν λόγω εισήγηση υπήρξε
συµµόρφωση.
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7. Πειθαρχικές διαδικασίες
Επιβολή της πειθαρχικής ποινής της επίπληξης χωρίς την προηγούµενη
τήρηση των νοµίµων διαδικασιών διαπίστωσε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως,
αναφορικά µε παράπονο υπαλλήλου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
κατά της τελευταίας (Α/Π 33/2002), εισηγούµενη, στη συνέχεια, την
απόσυρση της σχετικής επιστολής από το φάκελο του παραπονούµενου.
Συγκεκριµένα, ενώ ο παραπονούµενος είχε υποβάλει αίτηση προς τον Αν.
Γενικό ∆ιευθυντή της εµπλεκόµενης Αρχής για ακρόαση για προσωπικό
υπηρεσιακό θέµα, κατέληξε να τιµωρείται πειθαρχικά, µε καταχώριση
επιστολής επίπληξης στον προσωπικό του φάκελο, για άλλο θέµα, το
οποίο, κατά τον εν λόγω ∆ιευθυντή, διαπιστώθηκε ότι διέπραξε. Η
διαπίστωση αυτή, όπως η Επίτροπος ∆ιοικήσεως ανέφερε, δεν
αποτελούσε κατάληξη οποιασδήποτε έρευνας που είχε προηγηθεί σε
σχέση µε το υπό αναφορά θέµα, ούτε είχε δοθεί στον παραπονούµενο το
δικαίωµα να ακουστεί σε σχέση µε αυτό. Ακόµα, ούτε ποιο, ακριβώς,
πειθαρχικό αδίκηµα διέπραξε ο παραπονούµενος έγινε σαφές. Για τους
λόγους αυτούς, έγινε η πιο πάνω αναφερόµενη εισήγηση.

8.

Πρόσληψη εκτάκτων

Λογικά µη επιτρεπτός τρόπος δράσης, µη έγκαιρη εξέταση ένστασης,
έλλειψη νοµίµου ερείσµατος, άνιση µεταχείριση υποψηφίων, µη τήρηση
στοιχείων σε σχέση µε την ακολουθηθείσα διαδικασία και µη τήρηση των
προβλέψεων της σχετικής νοµοθεσίας ήταν τα κύρια συµπεράσµατα στα
οποία η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε, αναφορικά µε παράπονα
αντικείµενο των οποίων ήταν η πρόσληψη σε έκτακτες θέσεις (Α/Π
1119/2002, Α/Π 448/2002, Α/Π 1010/2002, Α/Π 26/2003, Α/Π
555/2003, Α/Π 564/2003).
΄Οσον αφορά το πρώτο παράπονο (Α/Π 1119/2002), το οποίο
στρεφόταν κατά του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού και
αφορούσε τη µη πρόσληψη του παραπονούµενου σε έκτακτη θέση Τεχνικού
στο Τµήµα Αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας,
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προβλέποντας δύο διαζευκτικά κριτήρια ακαδηµαϊκών προσόντων,
καθοριστικά ως προς τη µισθοδοτική κλίµακα που θα τοποθετούνταν οι
υποψήφιοι που θα προσλαµβάνονταν, δηµιουργεί δύο οµάδες υποψηφίων.
Στην πρώτη περιλαµβάνονται οι κάτοχοι διπλώµατος ανώτερης
εκπαίδευσης και στη δεύτερη οι κάτοχοι απολυτηρίου µέσης εκπαίδευσης.
Ως εκ τούτου, η αρµόδια για την επιλογή στη συγκεκριµένη περίπτωση
επιτροπή όφειλε να καθορίσει διαφορετικά κριτήρια για την κάθε οµάδα
και να την αξιολογήσει ξεχωριστά, λαµβάνοντας υπόψη και την
προηγούµενη πείρα, η οποία αναγνωρίζετο ως πλεονέκτηµα. Εκείνο, όµως,
που η επιτροπή έκανε, ήταν αξιολόγηση των υποψηφίων χωρίς
προηγουµένως η ίδια να έχει προβεί στο διαχωρισµό αυτό, εξισώνοντας
κατά τρόπο λογικά µη επιτρεπτό όλους τους υποψήφιους, µε αποτέλεσµα,
µερικοί εξ αυτών, όπως ο παραπονούµενος, να µην προσληφθούν τελικά
παρόλο που κατείχαν το πλεονέκτηµα της προηγούµενης πείρας.΄Εγινε
εισήγηση για αποφυγή παρόµοιων πρακτικών στο µέλλον.
Στο δεύτερο πιο πάνω αναφερόµενο παράπονο (Α/Π 448/2002), το
οποίο επίσης στρεφόταν κατά του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού, ο παραπονούµενος, ο οποίος ήταν υποψήφιος για έκτακτη
θέση λειτουργού ευηµερίας, υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης µη
συµπερίληψης του στον προκαταρκτικό κατάλογο που καταρτίσθηκε
σχετικά. Η εµπλεκόµενη υπηρεσία απάντησε στην ένσταση του µετά από
τρεις µήνες και αφού η όλη διαδικασία είχε ολοκληρωθεί.
Στην ΄Εκθεση τονίστηκε ότι όπου η σχετική νοµοθεσία προβλέπει το
δικαίωµα υποβολής ένστασης, εξυπακούεται ότι η σχετική πρόνοια γίνεται
για την εξυπηρέτηση της συγκεκριµένης διαδικασίας, για σκοπούς
δηµοσίου συµφέροντος και για να διασφαλισθεί ότι τυχόν λάθη, αβλεψίες ή
παραλείψεις της διοίκησης σε βάρος του διοικούµενου θα εντοπισθούν και
θα διορθωθούν έγκαιρα, δηλαδή πριν τη λήψη οριστικής απόφασης. Το
αποτέλεσµα της µη έγκαιρης εξέτασης της ένστασης του παραπονούµενου,
του αφαίρεσε, στην ουσία, τη δυνατότητα να παρουσιάσει νέα στοιχεία, αν
υπήρχαν, τα οποία θα του επέτρεπαν να συµπεριληφθεί ανάµεσα στους
υποψηφίους.΄Εγινε εισήγηση για αποφυγή παρόµοιων χειρισµών στο
µέλλον.
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΄Εκτακτη απασχόληση στη θέση ιδρυµατικού λειτουργού διεκδίκησε
παραπονούµενη κατά του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού
(Α/Π 1010/2002), η οποία ισχυρίστηκε ότι, αφού της έγινε σχετική
προσφορά, αυτή ανακλήθηκε.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως διαπίστωσε ότι, αφού στην παραπονούµενη
προσφέρθηκε θέση ιδρυµατικού λειτουργού, ο διορισµός της ανακλήθηκε.
Το εµπλεκόµενο Τµήµα προέβαλε τον ισχυρισµό ότι, η προσφορά διορισµού
στην παραπονούµενη έγινε λόγω παραίτησης άλλου προσώπου, που
κατείχε εκτάκτως θέση ιδρυµατικού λειτουργού και µη εντοπισµού της
υποψήφιας που είχε σειρά στον κατάλογο προτεραιότητας για να της
προσφερθεί η θέση. ΄Ετσι, ενώ έγινε προσφορά διορισµού στην
παραπονούµενη, όταν τελικά, κατά το εµπλεκόµενο Τµήµα, επέδειξε
ενδιαφέρον η υποψήφια που ενώ είχε προτεραιότητα δεν είχε εντοπισθεί,
ο διορισµός της παραπονούµενης έπρεπε να ανακληθεί και να γίνει
προσφορά στην τελευταία.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι ισχυρισµοί του εµπλεκόµενου
Τµήµατος δεν ευσταθούσαν. Η πρόσληψη της παραπονούµενης έγινε
αρκετές µέρες πριν το πρόσωπο που παραιτήθηκε να εκδηλώσει την
πρόσθεσή του για κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου, τα δύο γεγονότα δεν
συνδέονταν µεταξύ τους. Συνεπώς, ούτε και η ανάκληση του διορισµού της
παραπονούµενης είχε οποιαδήποτε σχέση µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος
από την υποψήφια που προηγείτο σε σειρά. Η εν λόγω απόφαση στερείτο
ερείσµατος.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε στο ότι, θα δικαιολογείτο κατ΄αρχήν
εισήγηση για ανάθεση στην παραπονούµενη καθηκόντων σύµφωνα µε την
προσφορά που της είχε γίνει αρχικά. Με βάση όµως, τις τότε
επικρατούσες συνθήκες, τέτοια εισήγηση θα στερείτο νοήµατος, γι΄αυτό
υπογραµµίστηκε ότι η τήρηση των προβλέψεων της νοµοθεσίας που διέπει
τη διαδικασία πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική για το
εµπλεκόµενο Τµήµα, το οποίο θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για αποφυγή παρόµοιων περιστατικών στο µέλλον.
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Κατά του ίδιου Τµήµατος ήταν και παράπονο από υποψήφιο για έκτακτη
απασχόληση στη θέση οδοντιατρικού λειτουργού 2ης τάξης (Α/Π
26/2003). Ανάµεσα στους ισχυρισµούς του παραπονούµενου ήταν και το
ότι ο καθορισµός της πείρας ειδικά στο ∆ηµόσιο, ως κριτηρίου
αξιολόγησης των υποψηφίων, οδηγεί στην άνιση µεταχείρισή τους,
ισχυρισµός ο οποίος κρίθηκε βάσιµος.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµείωσε ότι η υιοθέτηση του κριτηρίου αυτού,
καταλήγει ουσιαστικά, σε µόνιµο προβάδισµα των κατόχων της πείρας στο
∆ηµόσιο έναντι των µη κατόχων τέτοιας πείρας, ώστε οι πρώτοι να
προτιµούνται για έκτακτο διορισµό και να αποκτούν πρόσθετη πείρα, ενώ
οι τελευταίοι να αποκλείονται συνήθως και να µην έχουν σηµαντική
πιθανότητα να αποκτήσουν ποτέ την πείρα αυτή, ακριβώς επειδή δεν
έχουν τέτοια πείρα.΄Εγινε εισήγηση για επανεξέταση των αποφάσεων του
εµπλεκόµενου Τµήµατος για έκτακτο διορισµό στις υπό αναφορά θέσεις.
Υποψήφιος για έκτακτη απασχόληση στη θέση ιατρικού λειτουργού 1ης
τάξης (Α/Π 555/2003) στράφηκε επίσης κατά του Τµήµατος ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού. Ο παραπονούµενος ισχυρίστηκε ότι, ενώ,
σύµφωνα και µε τους καταλόγους των υποψηφίων που δηµοσιεύθηκαν στην
Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας, κατά την αξιολόγηση των
υποψηφιοτήτων είχε εξασφαλίσει 1.40 µόρια, του προτάθηκε διορισµός σε
νοσοκοµείο εκτός Λευκωσίας τον οποίο, γι΄αυτόν το λόγο δεν
αποδέχθηκε. Αντίθετα σε ανθυποψήφιό του, που είχε εξασφαλίσει 0.25
µόρια, προτάθηκε διορισµός και ταυτόχρονα του δόθηκε και δικαίωµα
επιλογής τοποθέτησης.
Τοποθετούµενος ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας επί των ισχυρισµών του παραπονούµενου,
ανέφερε ότι τόσο σε προσωπικές όσο και σε τηλεφωνικές επαφές του µε
λειτουργούς του εν λόγω Τµήµατος, ο παραπονούµενος έδωσε την
εντύπωση ότι δε θα τον ενδιέφερε ο έκτακτος διορισµός του.
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Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως διαπίστωσε ότι η πιο πάνω θέση δεν
αποδεικνύετο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και προέβη στην εξής εισήγηση: να
εγκατασταθούν τηλεφωνικές γραµµές, τις κλήσεις των οποίων να απαντά
αποκλειστικά αυτόµατος τηλεφωνητής. ΄Οταν το εµπλεκόµενο Τµήµα
προσφέρει έκτακτο διορισµό σε υποψήφιους, να τους καλεί να δώσουν
δεόντως και εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος την απάντησή
τους, µε τηλεφώνηµα στις εν λόγω γραµµές. Να τους καθίσταται, επίσης,
γνωστό ότι, παράλειψή τους να απαντήσουν κατ΄ αυτόν τον τρόπο, θα
εκλαµβάνεται ως µη αποδοχή εκ µέρους τους της γενοµένης προσφοράς
διορισµού. ΄Ετσι, από τη µια θα καταγράφεται η απάντηση των υποψηφίων
τη στιγµή που θα δίδεται, χωρίς, µάλιστα, την εµπλοκή λειτουργών στην εν
λόγω καταγραφή και από την άλλη, θα υπάρχει απόδειξη της µη επίδειξης
ενδιαφέροντος, για όσους εξ αυτών δεν απάντησαν. Το εµπλεκόµενο
Τµήµα, πληροφόρησε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως ότι µελετά την εισήγηση.
Υποψήφιος για έκτακτη απασχόληση στη θέση κτηνοτροφικού λειτουργού
στο Συµβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών υπέβαλε
παράπονο κατά του εν λόγω Συµβουλίου (Α/Π 564/2003). ΄Ηταν
ισχυρισµός του ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για πλήρωση των δύο
θέσεων δεν ήταν η προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία.
∆ιαπιστώθηκε ότι το εµπλεκόµενο Συµβούλιο δεν ακολούθησε τη
διαδικασία για πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων που προβλέπεται από τους
περί της ∆ιαδικασίας Πρόσληψης ΄Εκτακτων Υπαλλήλων στη ∆ηµόσια και
Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόµους. Ενόψει τούτου, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
εισηγήθηκε όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία, µετά τη λήξη της
οποιασδήποτε παράτασης υπηρεσιών που τυχόν είχε δοθεί, προχωρήσει,
εφόσον εξακολουθούσαν να υφίστανται οι συγκεκριµένες ανάγκες, στην
προβλεπόµενη από τη Νοµοθεσία διαδικασία προσλήψεων.

9. Πρόσληψη ωροµισθίων
∆ράση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών αντίθετη µε βασικές αρχές του
διοικητικού δικαίου διαπίστωσε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως αναφορικά µε
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παράπονα που αφορούσαν διαδικασίες πρόσληψης ωροµισθίων (Α/Π
246/2003, Α/Π 1339/2002, Α/Π 1201/2003).
Το πρώτο παράπονο που αναφέρεται πιο πάνω (Α/Π 246/2003)
αφορούσε τη διαδικασία πρόσληψης στη θέση επιδιορθωτή εξοπλισµού
ηλεκτρολογικών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Τµήµα
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών. Μη τήρηση επαρκών πρακτικών ως
προς την όλη διαδικασία, έλλειψη δέουσας έρευνας και αναιτιολόγητη
απόφαση ήταν τα κύρια συµπεράσµατα στα οποία η Επίτροπος ∆ιοικήσεως
κατέληξε µετά τη διερεύνηση του παραπόνου.΄Εγινε εισήγηση για πιστή
εφαρµογή, στο µέλλον, των διατάξεων του περί των Γενικών Αρχών του
∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου.
Παρόµοια εισήγηση και, επιπλέον, εισήγηση για επανεξέταση της όλης
διαδικασίας έγινε και στην περίπτωση του δεύτερου παραπόνου
(Α/Π 1339/2002), το οποίο αφορούσε τη διαδικασία πλήρωσης τεσσάρων
θέσεων Ε4 στο Τµήµα ∆ηµοσίων ΄Εργων. Μη τήρηση λεπτοµερών
πρακτικών και έλλειψη αιτιολογίας ήταν τα βασικά ευρήµατα της σχετικής
έρευνας που προηγήθηκε της υποβολής της ΄Εκθεσης για το υπό αναφορά
παράπονο.
Επανεξέταση, επίσης, του θέµατος που αποτελούσε το αντικείµενο του
τρίτου παραπόνου (Α/Π 1201/2003) εισηγήθηκε η Επίτροπος
∆ιοικήσεως, αφού διαπίστωσε γενική και ασαφή αιτιολογία της απόφασης
εναντίον της οποίας αυτό στρεφόταν. Το παράπονο αφορούσε την απόφαση
για πλήρωση µιας θέσης εργάτη στην Υπηρεσία Μεταλλείων.
∆ιαπιστώθηκε ότι µεταξύ δεκατριών υποψηφίων για τη θέση, επελέγη ο
υποψήφιος ο οποίος, µετά από προφορική συνέντευξη, αξιολογήθηκε ως
εξαίρετος. Ο παραπονούµενος αξιολογήθηκε ως πάρα πολύ καλός. Η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως έκρινε ότι από τα πρακτικά της διαδικασίας δεν
προέκυπτε που εδράζονταν οι αποδοθέντες στην απόδοση του καθενός
χαρακτηρισµοί. Κατά συνέπεια έκρινε την απόφαση που λήφθηκε
πάσχουσα.
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Χ. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Εισαγωγή
Ο τοµέας Κοινωνικής Προστασίας εξετάζει υποθέσεις το αντικείµενο των
οποίων αφορά στην προστασία κοινωνικών δικαιωµάτων. Οι υποθέσεις
αφορούν κατά κύριο λόγο στην κοινωνική ασφάλιση, στην πρόνοια όπως
αυτή εκφράζεται µέσω της απόδοσης των διάφορων δηµόσιων παροχών,
δηµόσιων βοηθηµάτων, επιδόµατων και χορηγιών και στην υγεία. Οι
υπηρεσίες που εµπλέκονται, κατά κανόνα, στα παράπονα που έχουν σχέση
µε τον Τοµέα Κοινωνικής Προστασίας, είναι το Τµήµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας και το Υπουργείο Υγείας
µαζί µε τις υπαγόµενες σε αυτό υπηρεσίες.
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, τα παράπονα που αφορούσαν στον τοµέα
Κοινωνικής Προστασίας και υποβλήθηκαν εναντίον των πιο πάνω
υπηρεσιών, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 28% σε σύγκριση µε το
προηγούµενο έτος. Υποβλήθηκαν, συγκεκριµένα, 176 νέα παράπονα σε
σύγκριση µε 138 του περασµένου έτους (2002) και 122 του 2001.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Οι περισσότερες υποθέσεις που στρέφονταν εναντίον του Τµήµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων αφορούσαν συντάξεις ανικανότητας, συντάξεις
γήρατος και συντάξεις χηρείας και είχαν σχέση µε απορριπτικές
αποφάσεις σε αιτήσεις παροχών, µε καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση
αιτήσεων, µε την ελλιπή ή λανθασµένη ενηµέρωση για τα δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις των πολιτών και µε την ελλιπή ή προβληµατική αιτιολόγηση
δυσµενών για τον πολίτη διοικητικών πράξεων.
Τα παράπονα κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας στρέφονταν, στη
συντριπτική τους πλειονότητα, εναντίον αποφάσεων απόρριψης ή
τερµατισµού της καταβολής των δηµοσίων βοηθηµάτων, ή αφορούσαν στα
κριτήρια προσδιορισµού των καλυπτόµενων αναγκών και στο ύψος των
καταβαλλοµένων στους δικαιούχους ποσών τα οποία ήταν, κατά την κρίση
των παραπονουµένων, χαµηλά.
Οι υποθέσεις, τέλος, που αφορούσαν υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας,
είχαν ως αντικείµενο, κατά κύριο λόγο, την κάλυψη εξόδων θεραπείας
ασθενών στο εξωτερικό, την αµφισβήτηση εκ µέρους των ασθενών των
αποφάσεων Ιατρικών Συµβουλίων, την υγειονοµική προστασία των
ασθενών, και την προµήθεια φαρµάκων.

2. Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κατά τη διάρκεια του έτους 2003 συνεχίστηκε η υποβολή παραπόνων που
αφορούσαν αποφάσεις του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διακοπή
ή απόρριψη αιτήσεων για συντάξεις ανικανότητας. Οι αποφάσεις αυτές
στηρίζονταν, κατά κανόνα, σε γνωµατεύσεις Ιατρικών Συµβουλίων που
εξέταζαν τους παραπονούµενους, σε ότι αφορά στο ποσοστό ανικανότητάς
τους για εργασία. Με δεδοµένο ότι ο έλεγχος της κρίσης των Ιατρικών
Συµβουλίων δεν µπορεί να αποτελέσει, ως προς την ουσία της,
αντικείµενο έρευνας του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, τα περιθώρια
παρέµβασης του Επιτρόπου στις συγκεκριµένες περιπτώσεις ήταν πολύ
περιορισµένα.
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Η εξέταση των παραπόνων αυτών κατέδειξε ότι η εµπλεκόµενη υπηρεσία
είχε ερευνήσει ικανοποιητικά τις περισσότερες υποθέσεις και/ή είχε
ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια για την απόρριψη των αιτήσεων κατά
τρόπο λογικό. Εν όψει τούτου, τα παράπονα κρίθηκαν αβάσιµα και δεν
υποβλήθηκαν εισηγήσεις σε σχέση µε αυτά (π.χ. Α/Π 1282/01, Α/Π
1607/01, Α/Π 426/03, Α/Π 612/03).
Σε µία υπόθεση όµως, (Α/Π 514/01), όπου η απορριπτική απόφαση του
∆ιευθυντή του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχε στηριχθεί σε
γνωµάτευση Ιατρικού Συµβουλίου η οποία απείχε σηµαντικά σε ότι αφορά
την εκτίµηση του βαθµού ανικανότητας για εργασία του παραπονούµενου
από την κρίση άλλου Ιατρικού Συµβουλίου αλλά και του θεράποντος
ιατρού του παραπονούµενου, χωρίς να έχει αιτιολογηθεί η διάσταση
απόψεων, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε την επανεξέταση της
αίτησης του παραπονούµενου και την αιτιολόγηση της απόφασης. Η
εµπλεκόµενη υπηρεσία συµµορφώθηκε µε την εισήγηση της Επιτρόπου.
Σε µία άλλη περίπτωση (Α/Π 285/03), παραπονούµενη προσέφυγε στην
Επίτροπο ∆ιοικήσεως επειδή η παροχή της κοινωνικής σύνταξής της είχε
διακοπεί για το διάστηµα που αυτή απουσίαζε από την Κύπρο (περίπου 2½
µήνες). Οι λόγοι της απουσίας της από την Κύπρο ήταν ιατρικοί.
Συγκεκριµένα, ενώ αυτή βρισκόταν στο εξωτερικό, ενεπλάκηκε σε
δυστύχηµα και αναγκάστηκε να παρατείνει την παραµονή της εκεί αφού
δεν ήταν σε θέση να ταξιδέψει.
Στην Έκθεσή της η Επίτροπος
∆ιοικήσεως παρατήρησε ότι η εµπλεκόµενη υπηρεσία είχε εφαρµόσει ορθά
την υφιστάµενη νοµοθεσία η οποία προνοεί ότι ο δικαιούχος Κοινωνικής
Σύνταξης εκπίπτει του δικαιώµατος λήψης της αν απουσιάσει από την
Κύπρο για περίοδο πέρα των δύο µηνών. Παρά ταύτα, αναγνωρίζοντας ότι
η απουσία της παραπονούµενης οφειλόταν σε σοβαρούς λόγους υγείας και
λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική σύνταξη παραχωρείται σε µια
ιδιαίτερα ευάλωτη οικονοµικά, τάξη πολιτών που δε δικαιούνται άλλη
σύνταξη ή παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, εισηγήθηκε όπως η
εµπλεκόµενη υπηρεσία εξετάσει το ενδεχόµενο τροποποίησης της
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νοµοθεσίας κατά τρόπο ώστε να προνοείται ο διαφορετικός χειρισµός
υποθέσεων όπως της παραπονούµενης.
Η εµπλεκόµενη υπηρεσία
εξετάζει την εισήγηση της Επιτρόπου.
Κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους το Γραφείο Επιτρόπου
∆ιοικήσεως απασχόλησε και πάλι το θέµα της εκπρόθεσµης υποβολής
αιτήσεων για παροχές και συντάξεις (π.χ. Α/Π 655/00 για σύνταξη
γήρατος).
Ως γνωστό, η περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοµοθεσία
καθορίζει τις προθεσµίες εντός των οποίων οι ασφαλισµένοι πρέπει να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τις παροχές, τα επιδόµατα και τις
συντάξεις που πληρώνονται από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η
Επίτροπος έκρινε ότι η απόφαση της εµπλεκόµενης υπηρεσίας να
απορρίψει αίτηση που υποβλήθηκε εκπρόθεσµα ήταν σύννοµη και δεν
υπέβαλε εισήγηση προς την εµπλεκόµενη υπηρεσία.

Το θέµα των κριτηρίων παροχής συντάξεων χηρείας αποτέλεσε επίσης
αντικείµενο διερεύνησης της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως κατά το υπό αναφορά
έτος (Α/Π 1226/02, Α/Π 611/02). Σε µία περίπτωση, η παραπονούµενη
είχε χωρίσει από το σύζυγό της µε απόφαση του Εκκλησιαστικού
∆ικαστηρίου, δεν είχε όµως εξασφαλίσει και πολιτικό διαζύγιο (δηλ.
απόφαση λύσης του γάµου της από Οικογενειακό ∆ικαστήριο.) Η αίτησή
της για σύνταξη χηρείας απορρίφθηκε από το Τµήµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων αφού, σύµφωνα µε το νόµο, «απαραίτητη προϋπόθεση για τη
χορήγηση της σύνταξης χηρείας είναι ο αποβιώσας κατά το χρόνο του θανάτου του να
συζούσε µε τη σύζυγό του ή, αν δεν συζούσε, να τη συντηρούσε αποκλειστικά ή κατά

κύριο λόγο». Καµία από τις δύο αυτές προϋποθέσεις δεν συνέτρεχε στην

περίπτωση της παραπονούµενης, αφού ούτε συζούσε µε το σύζυγό της,
ούτε κι εκείνος τη συντηρούσε “αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο”. Η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως έκρινε ότι η απόφαση του Τµήµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ήταν σύννοµη, στη σχετική Έκθεσή της, όµως, εξέθεσε
παράλληλα τον προβληµατισµό της σε ότι αφορά στον εκσυγχρονισµό της
σχετικής νοµοθεσίας. Στα τελικά συµπεράσµατα της Έκθεσής της, η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως ανέφερε, συγκεκριµένα και τα εξής:
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«Με την τροποποίηση του Άρθρου 111 του Συντάγµατος της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας που έγινε τον Ιούνιο του 1989, τερµατίστηκε η αποκλειστική,
µέχρι τότε, αρµοδιότητα ρύθµισης θεµάτων προσωπικού θεσµού (αρραβώνα,
γάµου, διαζυγίου, χωρισµού από κοίτης και τραπέζης, συνοίκησης συζύγων κ.ά.)
από την Εκκλησία και αυτή (η αρµοδιότητα) ανατέθηκε στα Οικογενειακά
∆ικαστήρια. Με την εισαγωγή του περί Οικογενειακών ∆ικαστηρίων Νόµου, Ν.
23 του 1990, και άλλους νόµους που ακολούθησαν, καθορίστηκαν η σύνθεση, η
δικαιοδοσία, οι εξουσίες, ο τρόπος λειτουργίας και άλλα θέµατα των
δικαστηρίων αυτών.
Η παραπονούµενη, …. εξασφάλισε εκκλησιαστικό διαζύγιο· ένα διαζύγιο που,
µετά την τροποποίηση του Άρθρου 111 του Συντάγµατος, δεν έχει καµιά νοµική
ισχύ και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα! Εποµένως, ο γάµος
εξακολουθούσε να υφίσταται και να παραµένει έγκυρος. Για να λυθεί, η
παραπονούµενη όφειλε να αποταθεί και στα οικογενειακά δικαστήρια για την
έκδοση του αναγνωριζόµενου από την πολιτεία πολιτικού διαζυγίου, µια
πρακτική που φαίνεται ότι κατά κανόνα ακολουθείται από όλους τους πολίτες
και η οποία ισοδυναµεί στην πράξη, µε την έκδοση δύο διαζυγίων.
Η περίπτωση της παραπονούµενης αποτελεί ενδεικτικό παράδειγµα της
σύγχισης και της ταλαιπωρίας που προκαλεί στους πολίτες η παράλληλη
συνύπαρξη δύο οργάνων για τη λύση του γάµου. Η κατάσταση αγγίζει πλέον τα
όρια κοινωνικού προβλήµατος εφόσον οι πολίτες, ή ορισµένοι τουλάχιστον από
αυτούς, δυνατόν να τελούν υπό την αντίληψη, όπως και η παραπονούµενη, ότι ο
γάµος τους έχει λυθεί µε την έκδοση του «εκκλησιαστικού» διαζυγίου ενώ στην
πράξη ο γάµος υφίσταται µε τις επακόλουθες συνέπειες στα κληρονοµικά
δικαιώµατα και στις προσωπικές σχέσεις.
Εξάλλου δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο, πολίτες που έχουν πετύχει τη λύση
του γάµου µε «εκκλησιαστικό» διαζύγιο να προχωρούν στην τέλεση δεύτερου
γάµου ενώπιον εκκλησιαστικής αρχής και να διαπράττουν, εν αγνοία τους, το
αδίκηµα της διγαµίας.
Η απόφαση για µη χορήγηση σύνταξης χηρείας στην παραπονούµενη στηρίχτηκε
στις διατάξεις του άρθρου 39(1) των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµων και
όπως ήδη έχω πληροφορήσει την παραπονούµενη, αποτελεί εφαρµογή τους.
Σε ότι αφορά τη συγκεκριµένη διάταξη του νόµου έχω να παρατηρήσω τα εξής:
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Η εν λόγω διάταξη προϋποθέτει, για τη χορήγηση σύνταξης χηρείας, τη
συµβίωση των συζύγων ή, διαζευκτικά, ο σύζυγος να συντηρούσε κατ΄
αποκλειστικότητα ή κατά κύριο λόγο τη σύζυγο. Η διάσταση όµως των συζύγων
δεν αναιρεί τις εκ του γάµου υποχρεώσεις, εφόσον ο γάµος εξακολουθεί να
υφίσταται και µπορεί, ως εκ τούτου, να τεκµηριώνει και οικονοµικές αξιώσεις
µεταξύ των συζύγων. Μια τέτοια αξίωση είναι το δικαίωµα διατροφής που
αφορά τόσο την περίοδο της διάστασης, όσο και την περίοδο µετά τη λύση του
γάµου (µεταγαµιαία διατροφή). Εποµένως, η µη συµβίωση δεν µπορεί αφεαυτής
να αποτελεί λόγο αποκλεισµού του επιζώντος συζύγου από τη σύνταξη.
Περαιτέρω, η συγκεκριµένη διάταξη δεν κάνει καµιά αναφορά στους λόγους που
είχαν προκαλέσει τη διάσπαση της συµβίωσης και που δυνατόν να οφείλοντο
στον αποβιώσαντα σύζυγο. Εάν αυτό συµβαίνει, η κατάληξη είναι να τιµωρείται
ο σύζυγος που δεν είχε ευθύνη για τη ρήξη της έγγαµης σχέσης. Το
προαπαιτούµενο,
εξάλλου,
της
συντήρησης
της
συζύγου
«κατ΄
αποκλειστικότητα ή κατά κύριο λόγο» εγείρει πολλά ερωτηµατικά. ∆υνάµει
αυτού, είναι δυνατό να αποστερηθεί η σύζυγος της σύνταξης, επειδή δεν
πέτυχε για διάφορους λόγους, που προφανώς δεν ενδιαφέρουν τη νοµοθετική
διάταξη, να εξασφαλίσει διατροφή που να την καθιστά εξαρτώµενη «κατά κύριο
λόγο» του συζύγου της, ή ακόµα χειρότερα, αν δεν έχει επιδιώξει, για λόγους
που επίσης δεν διερευνώνται, την οικονοµική συνεισφορά του συζύγου.
Έχω την άποψη ότι οι διατάξεις της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρόνοιας θα
πρέπει να επανεξεταστούν υπό το φως της ιδεολογικής προσέγγισης και των
αρχών του νέου οικογενειακού δικαίου ώστε να µην οδηγούν σε αυθαίρετα
συµπεράσµατα και αδικίες, αλλά και για την προσαρµογή τους στα νέα κοινωνικά
δεδοµένα.
Εισηγούµαι, επίσης, όπως η πολιτεία, η οποία µε δική της πρωτοβουλία
επεδίωξε και πέτυχε την αναθεώρηση του Άρθρου 111 του Συντάγµατος για
σκοπούς εκσυγχρονισµού του οικογενειακού δικαίου, διασαφηνίσει οριστικά το
θέµα της αρµοδιότητας του οργάνου για τη λύση του γάµου ώστε να αρθεί το
φαινόµενο του πολιτικού και «εκκλησιαστικού» διαζυγίου που επί σειρά ετών
δοκιµάζει το νοµικό µας σύστηµα και επηρεάζει άµεσα ηθικά και οικονοµικά
δικαιώµατα των πολιτών.»

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέτασε, επίσης, αριθµό παραπόνων
αφορούσαν στο ύψος της σύνταξης γήρατος των παραπονούµενων
Α/Π 15/00, Α/Π 109/02). Οι παραπονούµενοι θεωρούσαν ότι το
της σύνταξής τους ήταν χαµηλό και ζητούσαν την αύξησή

που
(π.χ.
ύψος
του.
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Επεξηγήθηκε στους παραπονούµενους ότι το ύψος των συντάξεων
καθορίζεται δια νόµου και ότι δεν υπήρχαν περιθώρια παρέµβασης του
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για αύξησή τους.
Σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. Α/Π 796/03, και Α/Π 1143/01),
παραπονούµενοι προσέφυγαν στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως επειδή οι
αιτήσεις τους για παροχή συντάξεων (γήρατος και ανικανότητας) είχαν
απορριφθεί. Από τη διερεύνηση των υποθέσεων διαπιστώθηκε ότι ο
λόγος της απόρριψης ήταν διότι αυτοί δεν πληρούσαν βασική προϋπόθεση
εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Το ύψος των
απαιτούµενων εισφορών καθορίζεται δεσµευτικά στη νοµοθεσία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
∆εν υπήρχαν περιθώρια οποιασδήποτε
παρέµβασης της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως στις συγκεκριµένες περιπτώσεις,
οι σχετικές πρόνοιες της νοµοθεσίας επεξηγήθηκαν όµως στους
παραπονούµενους για πληροφόρησή τους.

3. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας
Στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως υποβλήθηκαν, κατά τη διάρκεια του υπό
επισκόπηση έτους, αριθµός παραπόνων που αφορούσαν στο ύψος των
δηµοσίων βοηθηµάτων παραπονούµενων (π.χ. Α/Π 1651/03, Α/Π
109/02, Α/Π 67/02). Οι παραπονούµενοι θεωρούσαν ότι το ύψος των
βοηθηµάτων αυτών ήταν χαµηλό και ζητούσαν την αύξησή του.
Επεξηγήθηκε στους παραπονούµενους ότι το ύψος των δηµοσίων
βοηθηµάτων καθορίζεται δια νόµου και ότι δεν υπήρχαν περιθώρια
παρέµβασης του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για αύξησή τους.
Η κόρη ατόµου µε µειωµένη διανοητική και σωµατική ικανότητα υπέβαλε
στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως παράπονο (Α/Π 421/2003) εναντίον της
απόφασης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας για τον τερµατισµό της
καταβολής του µηνιαίου δηµόσιου βοηθήµατος που λάµβανε η µητέρα της.
∆ιαπιστώθηκε ότι το δηµόσιο βοήθηµα διακόπηκε µε βάση τις πρόνοιες
του σχετικού Νόµου, επειδή η µητέρα της παραπονούµενης ήταν κάτοχος
περιουσίας που δεν είχε δηλωθεί στην αίτησή της και επειδή η οικογένειά
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της είχε αρνηθεί να προχωρήσει σε εκµετάλλευση και αξιοποίηση της
περιουσίας αυτής κατά τρόπο ώστε να µπορεί η παραπονούµενη να
συντηρείται.
Στην Έκθεσή της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως παρατήρησε ότι η αρχή της
νοµιµότητας επιτυγχάνεται πληρέστερα όχι µε τυπική προσήλωση στις
νοµοθετικές πρόνοιες αλλά µε τη συνεκτίµηση των ιδιαίτερων
περιστατικών της κάθε υπόθεσης.
Στην προκειµένη περίπτωση,
σηµαντικό στοιχείο κρίσης ήταν η µειωµένη διανοητική ικανότητα της
παραπονούµενης η οποία έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την
εµπλεκόµενη υπηρεσία και υπό το φως αυτής της πραγµατικότητας θα
έπρεπε να προσεγγισθούν οι νοµικές διατάξεις. Η παραπονούµενη δεν
µπορούσε, λόγω της κατάστασής της, να έχει ευθύνη για την παράλειψη να
δηλωθεί στην αίτησή της η επ΄ ονόµατι της εγγεγραµµένη περιουσία.
Επίσης, η παραπονούµενη, δεν ήταν σε θέση να προβεί η ίδια σε ανάπτυξη
ή εκµετάλλευση της περιουσίας της ούτε και µε οποιοδήποτε τρόπο να
κινητοποιήσει την οικογένειά της ή τους συγκύριους της ακίνητης
περιουσίας προς την κατεύθυνση αυτή. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έκρινε
ότι δεν µπορούσε, υπό τις περιστάσεις, να στοιχειοθετηθεί η «παράλειψη»
που προϋποθέτουν οι διατάξεις του άρθρου 3(2)(στ) του περί ∆ηµοσίων
Βοηθηµάτων Νόµου για τη µη παραχώρηση βοηθήµατος.
Συνεκτιµώντας η Επίτροπος ∆ιοικήσεως το σύνολο των όσων από την
έρευνα διαπιστώθηκαν, κατέληξε στην άποψη ότι υπό τις συγκεκριµένες
περιστάσεις, η παροχή του δηµοσίου βοηθήµατος κατά τρόπο που να
διασφαλίζεται ότι αυτό αξιοποιείται προς όφελος της παραπονούµενης,
είναι ενδεχοµένως η πιο πρόσφορη δυνατότητα για τη συντήρηση και
ευηµερία της.
Έγινε εισήγηση όπως, η εµπλεκόµενη υπηρεσία επανεξετάσει τη θέση της.

4. Υπουργείο Υγείας
Με αφορµή παράπονο που της υπέβαλε εθελοντικός σύνδεσµος που
δραστηριοποιείται στον τοµέα του παιδικού καρκίνου (Α/Π 1177/02) η
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Επίτροπος ∆ιοικήσεως διερεύνησε καταγγελία κατά της ∆ιεύθυνσης
νοσηλευτικού ιδρύµατος. Το παράπονο αφορούσε στην κατ΄ ισχυρισµό των
παραπονουµένων άρνηση του ∆ιευθυντή µιας Κλινικής του νοσηλευτικού
ιδρύµατος, να επιτρέπει την είσοδο µελών του συνδέσµου στο θάλαµο της
Κλινικής.
∆ιαπιστώθηκε ότι η αντιπαράθεση µεταξύ των παραπονούµενων και του
∆ιευθυντή της κλινικής, που άρχισε πριν από πολλά χρόνια όταν τα ίδια
άτοµα ήταν ενταγµένα στον ίδιο Σύνδεσµο, δε συνέτεινε στην εύρυθµη
εφαρµογή των µέτρων για έλεγχο των επισκεπτών της κλινικής.
Η Επίτροπος ανέφερε στην ΄Εκθεσή της ότι µε δεδοµένο το µεγάλο
ενδιαφέρον για επισκέψεις στους θαλάµους της κλινικής, κατανοούσε τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζει η διεύθυνση του Νοσοκοµείου και της
κλινικής και συµµεριζόταν την άποψη ότι η ανέλεγκτη είσοδος επισκεπτών
στην κλινική ήταν επικίνδυνη για την υγεία των ασθενών, δεν
εξυπηρετούσε το καλώς νοούµενο συµφέρον τους και µπορούσε να
επιφέρει αταξία και προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία ενός µικρού
θαλάµου που περιθάλπει σοβαρά περιστατικά.
Η Επίτροπος σηµείωσε, επίσης, ότι η ρύθµιση των όρων επισκέψεων των
ασθενών της κλινικής αποτελούσε αρµοδιότητα και ευθύνη του ∆ιευθυντή
της και του Νοσοκοµείου και ότι λόγω της σοβαρότητας των περιστατικών
µε τα οποία η υπό αναφορά Κλινική ασχολείται, θα ήταν προτιµότερο όπως
οι εκπρόσωποι των διαφόρων συνδέσµων που επιθυµούν να την
επισκέπτονται µε σκοπό την παροχή στήριξης (στα παιδιά και στους
συγγενείς τους), να είναι άτοµα που έχουν εµπειρίες και κατάρτιση σε
τέτοια θέµατα.
Σε ότι αφορά στην άποψη που είχε διατυπωθεί για απαγόρευση εισόδου
εθελοντών στο θάλαµο, επειδή έτσι προστατεύεται το ιατρικό απόρρητο
των ασθενών και η ιδιωτική τους ζωή, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έκρινε ότι
η θέση αυτή ήταν µόνο εν µέρει σωστή, αφού αγνοούσε την επιθυµία
εκείνων που επιζητούν την επαφή µε εθελοντικές οργανώσεις και τη
στήριξη που αυτές µπορούν να τους προσφέρουν. Εν πάση περιπτώσει,
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και ανεξάρτητα από τους άλλους λόγους που επικαλέστηκε η αρµόδια
αρχή, η Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι µε τη λήψη και ορθή εφαρµογή
των κατάλληλων µέτρων θα ήταν δυνατό το θέµα αυτό να ρυθµιστεί µε
τρόπο που να εξυπηρετεί το καλώς νοούµενο συµφέρον όλων των
ασθενών.
Σε ότι αφορά στο χώρο που η ∆ιεύθυνση της κλινικής και του
Νοσοκοµείου είχαν υποδείξει για τις επαφές των εθελοντικών
οργανώσεων µε τους ασθενείς και τις οικογένειες τους στο ισόγειο του
Νοσοκοµείου, η Επίτροπος συµµερίσθηκε τη θέση που υποστήριζαν οι
παραπονούµενοι, ότι, αυτός ήταν ακατάλληλος. Σηµείωσε ακόµη, ότι αν η
χρήση του συγκεκριµένου χώρου θα αποτελούσε τη µοναδική
θεσµοθετηµένα επιτρεπτή επικοινωνία µεταξύ των εθελοντικών
Οργανώσεων και των ασθενών/συγγενών τους, αυτό θα οδηγούσε µε
µαθηµατική ακρίβεια στη σταδιακή αποξένωσή τους.
Στην Έκθεσή της η Επίτροπος σηµείωσε ότι στον ευαίσθητο τοµέα της
δηµόσιας υγείας, το κράτος δεν µπορεί εξ αντικειµένου, να καλύψει όλες
τις ανάγκες και υπηρεσίες και ότι η συνεργασία του κράτους µε τον
ιδιωτικό τοµέα, αλλά και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις προς κάλυψη των
αναγκών, είναι απαραίτητη. Οι οργανώσεις αυτές, κυρίως εθελοντικοί
σύνδεσµοι, έχουν συµπληρωµατικό αλλά σαφώς διακριτό ρόλο σε σχέση µε
τις παρεχόµενες ιατρικές υπηρεσίες, αλλά η συµβολή τους στην
εκπλήρωση επιθυµιών ασθενών, στην κάλυψη αναγκών συγγενών των
ασθενών, στην προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού και άλλα, αποτελούν
εκφράσεις εθελοντικής προσφοράς η αξία των οποίων είναι ανεκτίµητη.
Στα πλαίσια αυτού του προβληµατισµού, την Επίτροπο ∆ιοικήσεως
απασχόλησε ιδιαίτερα η ταύτιση της ιδιότητας του ∆ιευθυντή της κλινικής
µε αυτήν του Προέδρου συνδέσµου που δραστηριοποιείται επίσης, σε
εθελοντική βάση στον τοµέα του παιδικού καρκίνου.
Η ταύτιση αυτή, σηµείωσε η Επίτροπος, µπορεί να οδηγήσει σε συνειρµούς
που δεν βοηθούν στην εµπέδωση ενός αµοιβαία αποδεκτού κλίµατος
εµπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για την παροχή της µέγιστης δυνατής
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βοήθειας προς τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. Επιπλέον,
δηµιουργεί κλίµα καχυποψίας και αµφισβήτησης όταν ο ∆ιευθυντής
καλείται να ρυθµίσει ένα θέµα το οποίο αφορά και την οργάνωση της
οποίας ο ίδιος προεδρεύει. Χωρίς η Επίτροπος να θέτει υπό αµφιβολία τις
προθέσεις και ενέργειες του ∆ιευθυντή ή τα κίνητρα του, εξέφρασε την
άποψη ότι ο διαχωρισµός των δύο ιδιοτήτων, θα συµβάλει στη διαφύλαξη
του κύρους του ίδιου αλλά και θα αποµακρύνει οποιοδήποτε ενδεχόµενο
αµφισβήτησής του.
Σε ότι αφορά στο θέµα της ρύθµισης των επισκέψεων στις ευαίσθητες
κλινικές και Μονάδες Θεραπείας του Νοσοκοµείου, έγινε εισήγηση όπως η
∆ιεύθυνση του Νοσοκοµείου αφού συνεκτιµήσει το περιεχόµενο της
΄Εκθεσης της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και τις απόψεις όλων των
εµπλεκοµένων φορέων (Κλινικαρχών και εθελοντικών συνδέσµων),
διαµορφώσει την πολιτική της εξ υπαρχής και την εφαρµόσει µε συνέπεια.
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ΧΙ. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, διερευνήθηκε αριθµός παραπόνων που
στρέφονταν κατά του Υπουργείου Οικονοµικών και των υπαγοµένων σε
αυτό υπηρεσιών. Τα σηµαντικότερα από αυτά παρουσιάζονται πιο κάτω:.
Α/Π 603/01, από αλλοδαπό και τώρα µόνιµο κάτοικο Κύπρου, κατά του
Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων.
Ο παραπονούµενος αγόρασε ένα ακίνητο (οικία µε αυλή) σε χωριό της
Επαρχίας Λεµεσού. Ο πωλητής του ακινήτου δεν κατέβαλε το φόρο
κεφαλαιουχικών κερδών που προέκυψε από τη διάθεση του ακινήτου και
συνεπεία τούτου, ο παραπονούµενος δεν µπορούσε να εγγράψει το ακίνητο
στο όνοµά του. Ο παραπονούµενος ισχυρίστηκε ότι το Τµήµα Εσωτερικών
Προσόδων αδικαιολόγητα αρνήθηκε να συγκατατεθεί στη µεταβίβαση του
ακινήτου επ΄ ονόµατί του και να εκδώσει το απαραίτητο για τη µεταβίβαση
πιστοποιητικό, δεδοµένου ότι ο ίδιος είχε εξοφλήσει όλες τις συµβατικές
υποχρεώσεις του σε σχέση µε την αγορά του ακινήτου. Ισχυρίστηκε,
επίσης, ότι η εµπλεκόµενη υπηρεσία δεν έλαβε τα απαραίτητα µέτρα προς
είσπραξη του οφειλοµένου σε αυτή ποσού, µε αποτέλεσµα να αποστερηθεί
ο ίδιος του δικαιώµατος µεταβίβασης του ακινήτου στο όνοµά του.
Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι ο παραπονούµενος
(αγοραστής) αγόρασε το συγκεκριµένο ακίνητο το Φεβρουάριο του 1986,
εξόφλησε, καλή τη πίστει, στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του προς τον
πωλητή και έλαβε κατοχή του ακινήτου από τότε. Ο παραπονούµενος
κατέθεσε, επίσης, αντίγραφο του αγοραπωλητηρίου εγγράφου στο
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λεµεσού για σκοπούς του περί
Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Εκτέλεσις) Νόµου.
Τον Απρίλιο του 1999, δηλαδή δεκατρία περίπου χρόνια αργότερα, το
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων επέβαλε φορολογία κεφαλαιουχικών
κερδών στον πωλητή και µε σχετική ειδοποίησή του τον κάλεσε να
καταβάλει το ποσό των £2.460, πλέον τους αναλογούντες στο ποσό
αυτό τόκους. Ο πωλητής αρνήθηκε και/ή παράλειψε να καταβάλει το

206
πιο πάνω ποσό και τον επόµενο χρόνο, η εµπλεκόµενη υπηρεσία κίνησε
νοµικές διαδικασίες εναντίον του.
Τον Ιούνιο του 2001, το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού, εξέδωσε
Απόφαση, µε την οποία καθόρισε χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής του
χρέους του πωλητή, µε την καταβολή µηνιαίων δόσεων εκ £400, από
την 1η Ιουλίου, 2001, µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης του ποσού. Ο
πωλητής δε συµµορφώθηκε ούτε µε την Απόφαση του ∆ικαστηρίου και
τον Οκτώβριο του 2001, η εµπλεκόµενη υπηρεσία κατάθεσε αντίγραφο
της δικαστικής απόφασης στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο
Λεµεσού και την ενέγραψε εναντίον του ακινήτου το οποίο είχε ήδη
πωληθεί (αλλά δεν είχε µεταβιβαστεί) στον παραπονούµενο (εγγραφή
“ΜΕΜΟ”).
Κατά, ή περί, το Σεπτέµβριο του 2002, ο πωλητής απεβίωσε και
κατέλειπε ως κληρονόµους του, τη σύζυγό του και τα τρία ενήλικα
παιδιά του. Οι κληρονόµοι δεν προέβηκαν σε οποιαδήποτε ενέργεια
διορισµού διαχειριστή για τη διαχείριση της περιουσίας του
αποβιώσαντος.
Στην Έκθεσή της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµείωσε ότι ως
αποτέλεσµα όσων περιγράφονται πιο πάνω, ο παραπονούµενος, ο
οποίος ήταν υπερήλικας (75 ετών), υπέστη ταλαιπωρία και
δικαιολογηµένα επιθυµούσε τη διευθέτηση της εκκρεµότητας αυτής το
συντοµότερο δυνατό. Σηµείωσε, επίσης, ότι παρά το ότι η εµπλεκόµενη
υπηρεσία προσπάθησε να διασφαλίσει τα έσοδα του κράτους
επιβάλλοντας, έστω και καθυστερηµένα, τη φορολογία, κινώντας
δικαστικές διαδικασίες εναντίον του πωλητή, και εξασφαλίζοντας
Απόφαση του ∆ικαστηρίου για είσπραξη του οφειλόµενου ποσού, δεν
κατάφερε να το εισπράξει. Παρατήρησε όµως ότι η διοίκηση επέδειξε
σχετική ολιγωρία και/ή δεν εξάντλησε τα µέσα που της παρέχει ο νόµος
για είσπραξη του χρέους. Θα µπορούσε, για παράδειγµα, ανέφερε η
Επίτροπος, να ενεργοποιήσει, αµέσως µετά την παράλειψη του πωλητή
να καταβάλει τη δόση που καθόρισε το ∆ικαστήριο, τη διαδικασία
έκδοσης εντάλµατος κατάσχεσης και πώλησης κινητών και/ή ακίνητης
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περιουσίας, ή να επιδιώξει την έκδοση φυλακιστηρίου εντάλµατος
εναντίον του πωλητή. Σηµείωσε, επίσης, ότι αν η είσπραξη του χρέους
γινόταν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που καθόρισε το ∆ικαστήριο
(δηλ. £400 το µήνα από την 1η Ιουλίου, 2001), το χρέος θα είχε
εξοφληθεί προτού επισυµβεί ο θάνατος του πωλητή.
Στην Έκθεσή της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σχολίασε και την ενέργεια
της εγγραφής της ∆ικαστικής Απόφασης εναντίον του ακινήτου που
είχε ήδη πωληθεί στον παραπονούµενο. Ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή
την προβληµάτισε διότι ο παραπονούµενος είχε λάβει κατοχή του
ακινήτου από το 1986, είχε καταθέσει από τότε, αντίγραφο της
σχετικής σύµβασης στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λεµεσού και
η εγγραφή MEMO, δεκατέσσερα χρόνια αργότερα επί του ακινήτου για
ένα χρέος του πωλητή, επιβάρυνε στην πράξη, τον αγοραστή, ο οποίος
δε έφερε καµία ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του
αντισυµβαλλοµένου του.
Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία επανεξετάσει
τη συγκεκριµένη υπόθεση και αναζητήσει πρακτικούς τρόπους εξόδου
από το αδιέξοδο στο οποίο αυτή είχε περιπέσει. Στην προσπάθειά της
αυτή, ανέφερε η Επίτροπος, η υπηρεσία θα µπορούσε να εξετάσει και
ενδεχόµενα:
•

καταβολής προσπάθειας εξεύρεσης άλλων περιουσιακών
στοιχείων που ήταν εγγεγραµµένα στο όνοµα του µακαρίτη,

•

καταβολής προσπάθειας είσπραξης του ποσού από τους
κληρονόµους του αποβιώσαντος,

•

διαγραφής του οφειλόµενου ποσού µε την έγκριση του
Υπουργείου Οικονοµικών.

Η Επίτροπος τόνισε, τέλος, στην Έκθεσή της, ότι ο φόρος
κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται επί του κέρδους (όπως ο όρος
ερµηνεύεται στο συγκεκριµένο νόµο), που πραγµατοποιείται από τη
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διάθεση ενός ακινήτου και ότι την ευθύνη καταβολής του φόρου φέρει το
(νοµικό ή φυσικό) πρόσωπο που προσπορίστηκε το κέρδος.
Η εµπλεκόµενη υπηρεσία συµµορφώθηκε µε την εισήγηση της Επιτρόπου
και έδωσε τελικά τη συγκατάθεσή της για την εγγραφή του ακινήτου στον
παραπονούµενο.
Α/Π 181/01, κατά του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων. Οι
παραπονούµενοι αµφισβήτησαν την ορθότητα και τη νοµιµότητα της
πολιτικής που εφάρµοζε η εµπλεκόµενη υπηρεσία αναφορικά µε την
επιβολή Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑΙ) σε ακίνητα που έχουν µεν
πωληθεί στους αγοραστές βάσει πωλητηρίων εγγράφων, έχουν εξοφληθεί,
αλλά δεν έχουν µεταβιβασθεί στο όνοµά τους.
Ο νόµος προνοεί ότι “ιδιοκτήτης” ακίνητης ιδιοκτησίας είναι το πρόσωπο
που δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης, είτε αυτός είναι εγγεγραµµένος,
είτε όχι. Η ερµηνεία που δόθηκε γι΄ αυτή την πρόνοια του νόµου ήταν ότι
δικαιούχος ιδιοκτήτης µπορεί να θεωρηθεί εκτός από τον βάσει τίτλου
ιδιοκτησίας ιδιοκτήτη, µόνο ο νόµιµος κληρονόµος αποθανόντος προσώπου
και ότι η σύµβαση πώλησης δεν παρέχει οποιοδήποτε δικαίωµα στον
αγοραστή για να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης του ακινήτου που αγόρασε και
ουδέποτε τον καθιστά ιδιοκτήτη.
Η Επίτροπος έκρινε την πιο πάνω ερµηνεία ως ασφυκτικά περιοριστική
και εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι δυνατόν ένας καλόπιστος αγοραστής
ακίνητης ιδιοκτησίας ο οποίος εξόφλησε πλήρως το αντίτιµο αγοράς ενός
ακινήτου, έλαβε κατοχή του και προσπαθεί για χρόνια να το εγγράψει στο
όνοµά του, να µην µπορεί να θεωρηθεί ιδιοκτήτης της για σκοπούς του
συγκεκριµένου νόµου. Επειδή το όλο θέµα αφορούσε ερµηνεία νόµου, η
Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε στην εµπλεκόµενη υπηρεσία να ζητήσει
σχετική µε αυτό γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας και
ενεργήσει, ακολούθως, µε βάση τη γνωµάτευση αυτή. Η εµπλεκόµενη
υπηρεσία συµµορφώθηκε µε την εισήγηση της Επιτρόπου.
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Α/Π 635/2002, κατά του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων. Ο
παραπονούµενος υποστήριξε ότι σύµφωνα µε την ακολουθούµενη από την
εµπλεκόµενη υπηρεσία τακτική, για να εξασφαλίσει κάποιος πιστοποιητικό
απαλλαγής για ακίνητο που επιθυµεί να µεταβιβάσει, πρέπει, εκτός από
την πληρωµή της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας και την πληρωµή φόρου
για κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από την πώληση ακινήτων που
επιβάλλονται από τους νόµους 24/80 και 52/80, να έχει υποβάλει και
όλες τις ∆ηλώσεις Εισοδήµατος και να έχει εξοφλήσει το φόρο
εισοδήµατος που τυχόν οφείλει µέχρι την ηµέρα που ζητά το
πιστοποιητικό. Εάν πρόκειται δε για πώληση του τελευταίου ακίνητου,
τότε πρέπει, επιπρόσθετα, να εξεταστεί ο φάκελος από το Γραφείο Φόρου
Εισοδήµατος για να πληρωθεί και ο φόρος εισοδήµατος. Ζητείται, επίσης,
η συµπλήρωση και υπογραφή φορολογικών στοιχείων, δήλωση για το πώς
θα διατεθούν τα χρήµατα και δήλωση για την πληρωµή φόρου εισοδήµατος.
∆ιαπιστώθηκε ότι η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής προϋποθέτει την
εξόφληση µόνο των φόρων που αφορούν το ακίνητο το οποίο θα
µεταβιβαστεί. Το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, στην προσπάθειά του
για διασφάλιση των εσόδων του κράτους, εφάρµοσε πρακτική άσκησης
πίεσης προς το φορολογούµενο για την εξόφληση όλων των φορολογικών
οφειλών του και όχι µόνο των οφειλών που αφορούν το υπό µεταβίβαση
ακίνητο.
Στην Έκθεσή της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµείωσε ότι κατανοεί ότι η
πρακτική αυτή έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των κρατικών εσόδων,
παρατήρησε, όµως, ότι τα όρια και τα πλαίσια δράσης της υπηρεσίας
καθορίζονται από τον ίδιο το νόµο. Η ακολουθούµενη πρακτική, ανέφερε,
εκφεύγει των πλαισίων της νοµιµότητας και δηµιουργεί καθυστερήσεις και
ταλαιπωρία του κοινού που θα µπορούσαν να αποφευχθούν. Η Επίτροπος
∆ιοικήσεως εισηγήθηκε όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία επανεξετάσει την
πρακτική της στο συγκεκριµένο θέµα ούτως ώστε να ενεργεί µέσα στα
πλαίσια που προσδιορίζει η σχετική νοµοθεσία και παρατήρησε ότι εάν το
κράτος πιστεύει ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για την
διασφάλιση των εσόδων του, θα πρέπει να τροποποιήσει τη νοµοθεσία
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κατά τρόπο που να προσφέρει νοµική κάλυψη στην πρακτική της
εµπλεκόµενης υπηρεσίας. Η εµπλεκόµενη υπηρεσία συµµορφώθηκε µε την
εισήγηση της Επιτρόπου.
Α/Π 620/2003, κατά του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, αναφορικά
µε την απόφασή του να αξιώσει καθυστερηµένα την πληρωµή των
φορολογιών του παραπονούµενου των ετών 1996 και 1997 και των
σχετικών µ΄ αυτές επιβαρύνσεων (τόκων).
∆ιαπιστώθηκε ότι από ένα ακούσιο λάθος της διοίκησης, δηµιουργήθηκε
στον παραπονούµενο η εσφαλµένη εντύπωση ότι οι οφειλές του προς την
εµπλεκόµενη υπηρεσία κατά την ηµεροµηνία αφυπηρέτησής του από το
∆ηµόσιο ήταν εξοφληµένες. Το λάθος αυτό εντοπίστηκε εκ των υστέρων
και η διοίκηση προέβηκε στις απαιτούµενες διευθετήσεις για την είσπραξη
του οφειλόµενου ποσού µε δόσεις (µηνιαίες αποκοπές από τη σύνταξη του
παραπονούµενου).
∆εδοµένου ότι, αν τα ποσά/υπόλοιπα των πληρωτέων φόρων είχαν
αφαιρεθεί από το φιλοδώρηµα αφυπηρέτησης (εφάπαξ) του
παραπονούµενου, αυτός δε θα επιβαρυνόταν µε τους τόκους
καθυστέρησης των ποσών αυτών, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε
όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία προβεί σε διευθετήσεις είσπραξης µόνο
των ποσών των πληρωτέων φόρων και όχι των τόκων που αναλογούν στην
περίοδο µετά την ηµεροµηνία καταβολής του φιλοδωρήµατος
αφυπηρέτησης (εφάπαξ) του παραπονούµενου. Η υπηρεσία συµµορφώθηκε
µε την εισήγηση της Επιτρόπου.
Α/Π 415/02 κατά του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού
του Υπουργείου Οικονοµικών και κατά του Υπουργείου Εξωτερικών.Το
παράπονο αφορούσε στην άρνηση των εµπλεκόµενων υπηρεσιών να
καταβάλουν στους παραπονούµενους (οι οποίοι υπηρετούσαν στην
Πρεσβεία/Μόνιµη Αντπροσωπεία της Κύπρου στην Αυστρία) τα έξοδα
επικύρωσης των ενοικιαστηρίων συµβολαίων των κατοικιών τους στη
Βιέννη.

211
∆ιαπιστώθηκε ότι οι παραπονούµενοι ενήργησαν µε βάση την ισχύουσα
στην Αυστρία νοµοθεσία, η οποία επιβάλλει την επικύρωση των
συµβολαίων ενοικίασης κατοικιών.
Στην Έκθεσή της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως διατύπωσε τη θέση ότι, κατά
την άποψή της, ότι «έξοδα τα οποία αφορούν στη διαµονή και διαβίωση των µελών

της διπλωµατικής υπηρεσίας στο εξωτερικό, θα πρέπει να καλύπτονται από το κράτος,
ιδιαίτερα όταν αυτά είναι έξοδα τα οποία επιβάλλονται δια νόµου (της οικείας χώρας).»

Η Επίτροπος σηµείωσε, επίσης ότι το γεγονός ότι η κάλυψη των εξόδων
αυτών δεν καλύπτεται από το σχετικό «Σχέδιο Επιδόµατος Ενοικίου
Εξωτερικού» που χρησιµοποιεί το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού, καταδεικνύει την ανεπάρκεια του Σχεδίου και την ανάγκη
τροποποίησής του. Η εισήγηση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως προς τις
εµπλεκόµενες υπηρεσίες ήταν όπως µελετήσουν το ενδεχόµενο
τροποποίησης του Σχεδίου µε βάση τις παρατηρήσεις της.
Η Επίτροπος σηµείωσε, τέλος, στην Έκθεσή της ότι το συγκεκριµένο θέµα
της επικύρωσης των συµβολαίων ενοικίασης κατοικίας επηρεάζει όλα τα
µέλη της διπλωµατικής αποστολής της Κύπρου στην Αυστρία, και πιθανώς
και σε άλλες χώρες. Τα θέµατα αυτά, ανέφερε, δε θα έπρεπε να
αποτελούν θέµατα διαπραγµάτευσης µε τις συντεχνιακές οργανώσεις, ούτε
να συνδέονται µε άλλα ωφελήµατα που παραχωρούνται σε αυτούς· είναι
θέµατα, σηµείωσε, που αφορούν την αξιοπρεπή διαβίωση του
διπλωµατικού προσωπικού µας στο εξωτερικό αλλά και την ίδια την
υπόσταση της χώρας µας.
Η εµπλεκόµενη υπηρεσία τροποποίησε τελικά το «Σχέδιο Επιδόµατος
Ενοικίου Εξωτερικού» κατά τρόπο ώστε τα έξοδα επικύρωσης συµβολαίων
σε χώρες όπου αυτά επιβάλλονται δια νόµου, να καλύπτονται από αυτό.
Α/Π 56/2003, κατά του Υπουργείου Οικονοµικών, αναφορικά µε την
εξαίρεση από το Σχέδιο Ειδικής Χορηγίας των συνταξιούχων «βάσει
διµερών συµφωνιών», των συνταξιούχων δηλαδή, που παίρνουν σύνταξη
και από το εξωτερικό.
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Ο παραπονούµενος ήταν δικαιούχος σύνταξης ανικανότητας σε βαθµό
100% από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε µηνιαίες απολαβές, για
το έτος 2002, ύψους £182,70. Ταυτόχρονα, ήταν δικαιούχος σύνταξης
από το ΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) Ελλάδος, µε µηνιαίες
απολαβές, περίπου, £184 (Σύνολο µηνιαίων απολαβών: περίπου £366).
∆ιαπιστώθηκε ότι οι πρόνοιες του Σχεδίου Ειδικής Χορηγίας
υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµικών προς το Υπουργικό
Συµβούλιο ως αντιστάθµισµα στην αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α και των
άλλων έµµεσων φορολογιών. Το Υπουργικό Συµβούλιο, στη συνεδρία του
της 31ης Οκτωβρίου 2002, ενέκρινε τη σχετική πρόταση.
Σκοπός και πρόθεση του Σχεδίου Ειδικής Χορηγίας ήταν η παραχώρηση
εφάπαξ χορηγίας στις διάφορες κατηγορίες συνταξιούχων των οποίων «το

άθροισµα του µηνιαίου εισοδήµατος από συντάξεις δεν υπερέβαινε τις
£500». Σύµφωνα, όµως, µε την παράγραφο 12(θ), εξαιρέθηκαν τελικά

από αυτό όλοι οι συνταξιούχοι που παίρνουν σύνταξη και από το
εξωτερικό (οι συνταξιούχοι «βάσει διµερών συµφωνιών»), έστω και αν το
µηνιαίο εισόδηµα τους ήταν χαµηλότερο από £500.
Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έκρινε ότι η εξαίρεση αυτή δηµιούργησε αδικίες,
αφού η χορηγία καταβλήθηκε τελικά και σε άτοµα των οποίων οι απολαβές
από συντάξεις υπερέβαιναν το ποσό που άτοµα όπως τον παραπονούµενο
ελάµβαναν. Το συνολικό ύψος των συντάξεων που λάµβανε ο
παραπονούµενος ήταν σηµαντικά χαµηλότερο από τις £500 και η
Επίτροπος υποστήριξε ότι η περίπτωση του ενέµπιπτε στο πνεύµα του
Σχεδίου Ειδικής Χορηγίας για παροχή επιδοµάτων σε άτοµα µε χαµηλές
συνταξιοδοτικές απολαβές.
Ενόψει των πιο πάνω, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως η εµπλεκόµενη
υπηρεσία εξετάσει το ενδεχόµενο τροποποίησης της παραγράφου 12 (θ)
του Σχεδίου, ώστε, συνταξιούχοι διµερών συµφωνιών, των οποίων το
συνυπολογισµένο ύψος των συντάξεων τους ανέρχεται σε ποσό
χαµηλότερο των £500 λιρών, να δικαιούνται στην εφάπαξ χορηγία
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νοουµένου ότι θα προσκοµίσουν ικανοποιητικά κατά την κρίση της
υπηρεσίας στοιχεία, προς επιβεβαίωση του ύψους των εισοδηµάτων τους.
Η εµπλεκόµενη υπηρεσία συµµορφώθηκε µε την εισήγηση της Επιτρόπου.
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ΧΙΙ. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ
Από τη σύσταση του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, τα παράπονα που
υποβάλλονταν από Τουρκοκύπριους δεν ξεπερνούσαν τα δύο κατ΄ έτος
και κατά κανόνα αφορούσαν είτε τους διοικητικούς χειρισµούς σε σχέση µε
τις περιουσίες τους που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές, είτε
καταγγελίες κατά της Αστυνοµίας για κακοµεταχείριση.
Το άνοιγµα, στις 23 Απριλίου του 2003, των σηµείων διέλευσης από και
προς τα κατεχόµενα είχε ως αποτέλεσµα και την αύξηση των παραπόνων
που υποβλήθηκαν από Τουρκοκύπριους. Συγκεκριµένα, υποβλήθηκαν
γραπτώς οκτώ παράπονα.
Σηµειώνεται ότι όλα τα παράπονα
υποβλήθηκαν µετά τις 23 Απριλίου του 2003, όταν δηλαδή λόγω της
ελεύθερης πλέον διακίνησης υπήρξε µαζική επαφή Τουρκοκύπριων µε
διάφορα τµήµατα της δηµόσιας διοίκησης.
Επιπρόσθετα, σηµαντικός
αριθµός Τουρκοκυπρίων επισκέφθηκε το Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
ζητώντας πληροφορίες για διάφορα τµήµατα της δηµόσιας υπηρεσίας στα
οποία είτε είχαν αποταθεί για θέµατα που τους αφορούσαν και
αντιµετώπιζαν κάποιο πρόβληµα είτε ήθελαν να αποταθούν και αγνοούσαν
τις διαδικασίες.
Σε όλες τις περιπτώσεις εξυπηρετήθηκαν από
λειτουργούς του Γραφείου.
Τα πλείστα από τα πιο πάνω παράπονα στρεφόντουσαν κατά των
Επαρχιακών ∆ιοικήσεων και αφορούσαν το διοικητικό χειρισµό αιτήσεων
Τουρκοκυπρίων για την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτών της
∆ηµοκρατίας και την απόκτηση δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου.
Συνοπτική αναφορά ως προς το περιεχόµενο των υπό αναφορά
παραπόνων και την κατάληξη της έρευνας παρατίθεται πιο κάτω.
Α/Π 757/2003: Το παράπονο υποβλήθηκε από Τουρκοκύπρια κατά της
Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λευκωσίας και αφορούσε την απόρριψη αίτησης της
για αλλαγή του επιθέτου της στην ταυτότητα της µε αυτό του συζύγου της.
Η παραπονούµενη µαζί µε την αίτηση της είχε υποβάλει τόσο το
πιστοποιητικό γάµου της όσο και υπεύθυνη ένορκο δήλωση, όπως
απαιτείτο. Η παραπονούµενη υποστήριξε ότι η απόρριψη της αίτησης της,
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τη στιγµή που παρόµοιο αίτηµα από Ελληνοκύπρια θα γινόταν δεκτό,
συνιστούσε αδικαιολόγητη σε βάρος της διάκριση.
Μετά από την
παρέµβαση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως το αίτηµα της παραπονούµενης
έγινε αποδεκτό.
Το παράπονο µε αρ. Α/Π 760/2003, αφορούσε την περίπτωση
Τουρκοκύπριας της οποίας η αίτηση για εγγραφή της στο Μητρώο
Πολιτών της ∆ηµοκρατίας απορρίφθηκε επειδή η γέννηση της µητέρας
της δεν είχε εγγραφεί στα ληξιαρχικά βιβλία. Σηµειώνεται ότι η µητέρα
της παραπονούµενης γεννήθηκε στη Λεµεσό το 1955, από γονείς
αθίγγανους, οι οποίοι είχαν παραλείψει να εγγράψουν τη γέννηση του
παιδιού τους. ∆ιαπιστώθηκε ότι η παραπονούµενη είχε ταλαιπωρηθεί για
µήνες λόγω µη επαρκούς ενηµέρωσης της από τους αρµόδιους λειτουργούς
για τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει.
Η παραπονούµενη
ενηµερώθηκε τελικά από λειτουργούς του Γραφείου Επιτρόπου
∆ιοικήσεως για τις αναγκαίες για την επίλυση του προβλήµατος της
ενέργειες.
Πέρα από τα πιο πάνω η παραπονούµενη κατάγγειλε ότι όταν προσπάθησε
να εγγράψει το παιδί της σε δηµοτικό σχολείο της Πάφου ο ∆ιευθυντής
του σχολείου αρνήθηκε να κάνει την εγγραφή επειδή το παιδί της δεν είχε
πιστοποιητικό γέννησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Και σ΄ αυτή την
περίπτωση, µετά από σχετικές ενέργειες της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, η
παραπονούµενη καθοδηγήθηκε να επισκεφθεί το Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας στην Πάφο και η εγγραφή του παιδιού της διευθετήθηκε.
Σε άλλη περίπτωση (Α/Π 429/2003) η παραπονούµενη, µόνιµος
κάτοικος Ποταµιάς κατάγγειλε ότι ενώ για την έκδοση νέας ταυτότητας σε
Ελληνοκύπριους απαιτείται διάστηµα µόνο µιας ή δύο ηµερών, στην
περίπτωσή της τής αναφέρθηκε ότι η νέα ταυτότητα της θα εκδιδόταν σε
ένα µήνα. Από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση υποστηρίχθηκε ότι επειδή οι
Τουρκοκύπριοι δεν καταχωρούνταν στο Μητρώο Πολιτών της
∆ηµοκρατίας για 40 και πλέον χρόνια, για την εξέταση των αιτήσεων τους
για έκδοση ταυτότητας απαιτείται µεγαλύτερος χρόνος. Όπως, εντούτοις,
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διαπιστώθηκε, η παραπονούµενη ήταν καταχωρηµένη στο Μητρώο
Πολιτών της ∆ηµοκρατίας, η δε διαφορετική από τους Ελληνοκύπριους
µεταχείριση της δεν δικαιολογούνταν. Η ταυτότητα εκδόθηκε τελικά σε
διάστηµα οκτώ ηµερών.
Χαρακτηριστική ήταν και η περίπτωση Τουρκοκύπριας της οποίας η αίτηση
να εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτών της ∆ηµοκρατίας ώστε στη συνέχεια να
αποκτήσει ταυτότητα και διαβατήριο απορρίφθηκε (Α/Π 1028/2003).
∆ιαπιστώθηκε ότι η Επαρχιακή διοίκηση δεν αµφισβητούσε το ότι η
παραπονούµενη είναι Τουρκοκύπρια, άρα και στο Μητρώο Πολιτών θα
έπρεπε να εγγραφεί και δελτίο ταυτότητας να της εκδοθεί. Εκείνο που
αµφισβητούνταν ήταν το κατά πόσο η παραπονούµενη γεννήθηκε στη Λύση
ή τη Λουρουτζίνα. Στη σχετική Έκθεσή της η Επίτροπος εξέφρασε την
άποψη ότι εάν τα ενώπιον της διοίκησης στοιχεία, που η παραπονούµενη
είχε προσκοµίσει, αξιολογούνταν µε προσοχή και διασταυρώνονταν µε τα
στοιχεία των γονιών της και των αδελφών της, που ήταν όλοι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Πολιτών της ∆ηµοκρατίας και εάν της διδόταν
η δυνατότητα να εξηγήσει την περίπτωσή της, πράγµα που προσπάθησε να
κάνει τρεις φορές ανεπιτυχώς, το όλο πρόβληµα θα είχε επιλυθεί. Μετά
την υποβολή της Έκθεσης η Επαρχιακή ∆ιοίκηση προχώρησε στην
εγγραφή της παραπονούµενης στο Μητρώο και στην έκδοση σ΄ αυτήν
ταυτότητας.
Με αφορµή το πιο πάνω παράπονο, στην Έκθεση επισηµάνθηκε ότι είναι
απόλυτα αντιληπτές οι δυσκολίες που οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις
αντιµετωπίζουν για τη διεκπεραίωση αιτήσεων Τουρκοκυπρίων για
εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτών της ∆ηµοκρατία και έκδοση
ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Ορισµένες µάλιστα από αυτές τις δυσκολίες,
που αφορούν την απόδειξη των στοιχείων του κάθε αιτητή, είναι εκ των
πραγµάτων ανυπέρβλητες. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος για τον οποίο
ορισµένα έγγραφα του παράνοµου κατοχικού καθεστώτος, όπως
πιστοποιητικά γέννησης ή θανάτου, πιστοποιητικά γάµου κ.λ.π., που είναι
τα µόνα αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ταυτότητα, την ηµεροµηνία
γέννησης ή την καταγωγή πολλών από τους αιτητές, συνεκτιµούνται κατά
την έρευνα. Συναφώς, η Επίτροπος υπέδειξε ότι σε κάθε περίπτωση η
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διοίκηση οφείλει να διεξάγει επαρκή έρευνα και ταυτόχρονα τα
εντεταλµένα διοικητικά όργανα οφείλουν να ενεργούν και να σκέφτονται
κατά λογικό τρόπο.
Πέρα από τα πιο πάνω υποβλήθηκε και ένα παράπονο κατά του Τµήµατος
Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης (Α/Π 1765 /2003). Σ΄ αυτή
την περίπτωση, η παραπονούµενη, Τουρκοκύπρια παντρεµένη µε Τούρκο,
διαµαρτύρονταν για την καθυστέρηση στην εξέταση αίτησης της για την
εγγραφή της ανήλικης κόρης της ως Κύπριας πολίτιδος. Η αίτηση
εγκρίθηκε πριν την ολοκλήρωση της διερεύνησης του παραπόνου.
Παράπονο υποβλήθηκε και κατά του Υπουργείου Υγείας (Α/Π
1107/2003). Μ΄ αυτό ο παραπονούµενος διαµαρτυρήθηκε επειδή το
έντυπο για απόκτηση κάρτας νοσηλείας ήταν συνταγµένο µόνο στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα, µε αποτέλεσµα οι Τουρκοκύπριοι που δεν
ξέρουν ελληνικά και αγγλικά να ταλαιπωρούνται. Από το Υπουργείο
Υγείας υπήρξε αµέσως θετική ανταπόκριση στην επίλυση του όλου
θέµατος. Συγκεκριµένα, µόλις το Υπουργείο Υγείας πληροφορήθηκε τη
λήψη του παραπόνου προέβη στις αναγκαίες για την µετάφραση και έκδοση
του σχετικού έντυπου και στην τουρκική γλώσσα.
Αναφορά γίνεται, τέλος, σε παράπονο, που υποβλήθηκε κατά του
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας (Α/Π 1617/2003) αναφορικά
µε την παράλειψη και ή άρνηση να εκδώσει πιστοποιητικό έρευνας
ακίνητης ιδιοκτησίας αποβιώσαντος, το οποίο είχε ζητήσει Ελληνοκύπριος
∆ικηγόρος ενεργώντας εκ µέρους των Τουρκοκύπριων κληρονόµων.
Όταν υποβλήθηκε το παράπονο η αίτηση εκκρεµούσε ήδη για ένα χρόνο.
Μετά από την παρέµβαση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως η εµπλεκόµενη
υπηρεσία εξέδωσε το ζητούµενο πιστοποιητικό.
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ΜΕΡΟΣ Γ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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Αρ. Φακ.: Α/Π 603/2001
Έκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε το παράπονο
µε αρ. Α/Π 603/2001, κατά του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων
1. Περιγραφή παραπόνου
Ο κ. B. A. από την Αγγλία και τώρα µόνιµος κάτοικος Κύπρου, µε επιστολή
του ηµερ. 18 Ιουνίου, 2001, µου υπέβαλε παράπονο το οποίο στρέφεται
κατά του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων.
Το Φεβρουάριο του 1986, ο παραπονούµενος αγόρασε ένα ακίνητο (οικία
µε αυλή) στο χωριό Άγιος Τύχωνας, στη Λεµεσό. Ο πωλητής δεν
κατέβαλε το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών που προέκυψε από τη διάθεση
του ακινήτου και συνεπεία τούτου, ο παραπονούµενος δεν µπορεί (µέχρι
και σήµερα) να εγγράψει το ακίνητο στο όνοµά του. Ο παραπονούµενος
ισχυρίζεται ότι το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων αδικαιολόγητα αρνείται
να συγκατατεθεί στη µεταβίβαση του ακινήτου επ΄ ονόµατί του και να
εκδώσει το απαραίτητο για τη µεταβίβαση πιστοποιητικό, δεδοµένου ότι ο
ίδιος έχει εξοφλήσει όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις του σε σχέση µε
την αγορά του ακινήτου. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι η εµπλεκόµενη υπηρεσία
δεν έλαβε τα απαραίτητα µέτρα προς είσπραξη του οφειλοµένου σε αυτή
ποσού, µε αποτέλεσµα να αποστερείται ο ίδιος του δικαιώµατος
µεταβίβασης του ακινήτου στο όνοµά του.
2. Περιγραφή έρευνας
Μέσα στα πλαίσια διερεύνησης του παραπόνου, ζήτησα και έλαβα τα
σχόλια και τις απόψεις της εµπλεκόµενης υπηρεσίας. Λειτουργός του
Γραφείου µου είχε επίσης συναντήσεις και επαφές µε αρµόδιους
λειτουργούς της εµπλεκόµενης υπηρεσίας µε τους οποίους συζήτησε το
όλο θέµα. Μελετήθηκε, επίσης, η συναφής µε την υπόθεση φορολογική
νοµοθεσία.
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3. ∆ιαπιστώσεις
(1)

Το Φεβρουάριο του 1986, ο παραπονούµενος αγόρασε από τον
πωλητή, το ακίνητο µε αρ. εγγραφής 7387, Φ./Σχ. LIV/38, αρ. τεµ.
132/1, στο χωριό Άγιος Τύχωνας Λεµεσού, έναντι του ποσού των
£20.000. Αντίγραφο του σχετικού αγοραπωλητηρίου εγγράφου
κατατέθηκε στις 18 Μαρτίου, 1986, στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό
Γραφείο Λεµεσού για σκοπούς του περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική
Εκτέλεσις) Νόµου.

(2)

Τον Απρίλιο του 1999, δηλαδή δεκατρία περίπου χρόνια αργότερα,
το
Τµήµα
Εσωτερικών
Προσόδων
επέβαλε
φορολογία
κεφαλαιουχικών κερδών στον πωλητή και µε σχετική ειδοποίησή του
τον κάλεσε να καταβάλει το ποσόν των £2.460, πλέον τους
αναλογούντες στο ποσό αυτό τόκους από τις 21 Μαΐου, 1986, δηλ.
ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία διάθεσης του ακινήτου, όπως προνοεί
η νοµοθεσία.

(3)

Ο πωλητής αρνήθηκε και/ή παράλειψε να καταβάλει το πιο πάνω
ποσόν και τον επόµενο χρόνο, (2000) η εµπλεκόµενη υπηρεσία
κίνησε νοµικές διαδικασίες εναντίον του.

(4)

Στις 15 Ιουνίου, 2001, το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού, εξέδωσε
την υπ΄ αρ. 880/2000 Απόφασή του, µε την οποία καθόρισε
χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής του χρέους του πωλητή, µε την
καταβολή µηνιαίων δόσεων εκ £400, από την 1η Ιουλίου, 2001,
µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης του ποσού.

(5)

Ο πωλητής δε συµµορφώθηκε ούτε µε την Απόφαση του
∆ικαστηρίου. Κατ΄ ακρίβεια, δεν πλήρωσε ούτε µία δόση έναντι του
χρέους του! Στις 29 Οκτωβρίου, 2001, η εµπλεκόµενη υπηρεσία
κατάθεσε αντίγραφο της δικαστικής απόφασης στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο Λεµεσού και την ενέγραψε εναντίον του
ακινήτου το οποίο είχε ήδη πωληθεί (αλλά δεν είχε µεταβιβαστεί)
στον παραπονούµενο (εγγραφή “ΜΕΜΟ”).
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(6)

Κατά, ή περί, το Σεπτέµβριο του 2002, ο πωλητής απεβίωσε και
σύµφωνα µε τα στοιχεία που ο παραπονούµενος µου έδωσε,
κατέλειπε ως κληρονόµους του, τη σύζυγό του και τα τρία ενήλικα
παιδιά του.
Φαίνεται ότι, µέχρι τουλάχιστον την ηµεροµηνία
σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, οι κληρονόµοι δεν είχαν προβεί
σε οποιαδήποτε ενέργεια διορισµού διαχειριστή για τη διαχείριση της
περιουσίας του αποβιώσαντος.

(7)

Όπως είναι γνωστό, µετά την τροποποίηση του περί Φορολογίας
Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµου του 1999, για µεταβίβαση ενός
ακινήτου στο όνοµα του αγοραστή, απαιτείται η προσκόµιση στο
αρµόδιο Κηµατολογικό Γραφείο, «Πιστοποιητικού ∆ιευθέτησης
Η έκδοση του
Φορολογικής Υποχρέωσης» του πωλητή.
πιστοποιητικού αυτού προϋποθέτει την εξόφληση του οφειλόµενου
φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

(8)

Το άρθρο 17(2) των περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών
Νόµων προνοεί τα ακόλουθα (η υπογράµµιση δική µου):
«Ο φόρος καταβάλλεται ανεξαρτήτως οιασδήποτε ενστάσεως ή
προσφυγής αλλά οπωσδήποτε πριν από τη µεταβίβαση της ιδιοκτησίας,
εκτός εάν ο ∆ιευθυντής διατάξη την αναστολήν της πληρωµής του
φόρου ή µέρους αυτού µέχρι της εν τω τοιούτω διατάγµατι
καθοριζοµένης ηµεροµηνίας:
Νοείται ότι δε διενεργείται οποιαδήποτε µεταβίβαση της ιδιοκτησίας
πριν από την πληρωµή του οφειλόµενου φόρου, εκτός αν ο ∆ιευθυντής
διατάξει αναστολή της πληρωµής.»

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η εµπλεκόµενη υπηρεσία δεν
έκδωσε το πιστοποιητικό αυτό, αφού ο πωλητής δεν εξόφλησε τη
συγκεκριµένη φορολογική υποχρέωσή του.
4. Συµπεράσµατα, Κριτική, Εισηγήσεις
Η παρούσα υπόθεση είναι σχετικά απλή. Πρόκειται για µια συνηθισµένη
υπόθεση διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία απέφερε κεφαλαιουχικό
κέρδος στον πωλητή και επέσυρε φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών.
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Περιπλέκεται όµως από το γεγονός ότι ο έχων την υποχρέωση
καταβολής του φόρου αρνήθηκε και/ή παρέλειψε να τον καταβάλει και
από το γεγονός ότι αυτός σε µεταγενέστερο χρόνο, απεβίωσε.
Ο παραπονούµενος (αγοραστής) εξόφλησε, καλή τη πίστει, στο ακέραιο
τις υποχρεώσεις του και έλαβε κατοχή του ακινήτου, δεν µπόρεσε όµως
να το εγγράψει στο όνοµά του λόγω της υπάρχουσας οφειλής του
αποβιώσαντος πωλητή. Ο παραπονούµενος, ο οποίος είναι υπερήλικας
(75 ετών), έχει υποστεί ταλαιπωρία και δικαιολογηµένα επιθυµεί τη
διευθέτηση της εκκρεµότητας αυτής το συντοµότερο δυνατό.
Η εµπλεκόµενη υπηρεσία από την άλλη, προσπάθησε να διασφαλίσει τα
έσοδα του κράτους· επέβαλε, έστω και καθυστερηµένα, τη φορολογία,
κίνησε δικαστικές διαδικασίες εναντίον του πωλητή, εξασφάλισε
Απόφαση του ∆ικαστηρίου για είσπραξη του οφειλόµενου ποσού, δεν
κατάφερε όµως µέχρι και σήµερα να το εισπράξει. Παρατηρώ όµως ότι
η διοίκηση επέδειξε σχετική ολιγωρία και/ή δεν εξάντλησε τα µέσα που
της παρέχει ο νόµος για είσπραξη του χρέους. Θα µπορούσε, για
παράδειγµα να ενεργοποιήσει, αµέσως µετά την παράλειψη του πωλητή
να καταβάλει τη δόση που καθόρισε το ∆ικαστήριο, τη διαδικασία
έκδοσης εντάλµατος κατάσχεσης και πώλησης κινητών και/ή ακίνητης
περιουσίας, ή να επιδιώξει την έκδοση φυλακιστηρίου εντάλµατος
εναντίον του πωλητή. Σηµειώνω ότι αν η είσπραξη του χρέους γινόταν
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που καθόρισε το ∆ικαστήριο (δηλ.
£400 το µήνα από την 1η Ιουλίου, 2001), το χρέος θα είχε εξοφληθεί
προτού επισυµβεί ο θάνατος του πωλητή.
Σηµειώνω, επίσης, ότι η ενέργεια εγγραφής της ∆ικαστικής Απόφασης
εναντίον του ακινήτου που είχε ήδη πωληθεί στον παραπονούµενο, µε
προβληµάτισε. Όπως έχω ήδη αναφέρει, ο παραπονούµενος έλαβε
κατοχή του ακινήτου από το 1986 και κατέθεσε, από τότε, αντίγραφο
της σχετικής σύµβασης στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λεµεσού
για σκοπούς του περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Εκτέλεσις) Νόµου.
∆εκατέσσερα χρόνια αργότερα, η διοίκηση ενέγραψε MEMO επί του
ακινήτου για ένα χρέος του πωλητή, επιβαρύνοντας, στην πράξη, τον

223
αγοραστή, ο οποίος δε φέρει καµία ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις
του αντισυµβαλλοµένου του.
Εισηγούµαι όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία επανεξετάσει, µέσα σε ένα
µήνα, τη συγκεκριµένη υπόθεση και αναζητήσει πρακτικούς τρόπους
εξόδου από το αδιέξοδο στο οποίο αυτή (η υπόθεση) έχει περιπέσει
και/ή να συνεργαστεί µε τον παραπονούµενο περί του πρακτέου. Στην
προσπάθειά της αυτή η υπηρεσία µπορεί να εξετάσει και τα πιο κάτω
ενδεχόµενα:
•

καταβολής προσπάθειας εξεύρεσης άλλων περιουσιακών
στοιχείων που ήταν εγγεγραµµένα στο όνοµα του µακαρίτη,

•

καταβολής προσπάθειας είσπραξης του ποσού από τους
κληρονόµους του αποβιώσαντος,

•

διαγραφής του οφειλόµενου ποσού µε την έγκριση του
Υπουργείου Οικονοµικών, εάν τούτο είναι εφικτό.

Τονίζω ότι ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται επί του κέρδους
(όπως ο όρος ερµηνεύεται στο συγκεκριµένο νόµο), που πραγµατοποιείται
από τη διάθεση ενός ακινήτου. Νοείται ότι την ευθύνη καταβολής του
φόρου φέρει το (νοµικό ή φυσικό) πρόσωπο που προσπορίστηκε το κέρδος.
Αντίγραφο της παρούσας Έκθεσης κοινοποιώ και στο Γενικό ∆ιευθυντή
του Υπουργείου Οικονοµικών µε την παράκληση όπως, λαµβανοµένων
υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της υπόθεσης, συµβάλει στην επίλυση του
προβλήµατος.

Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως
Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου, 2003
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Αρ. Φακ.: Α/Π 415/2002
Α/Π 1475/2002
Έκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε τα παράπονα µε αρ.
αναφ.Α/Π 415/2002 και Α/Π 1475/2002 κατά του Υπουργείου
Εξωτερικών και κατά του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού
1.

Περιγραφή παραπόνου

Ο κ. X. X. (εν τοις εφεξής, ο πρώτος παραπονούµενος,) µε επιστολή του
ηµερ. 8 Απριλίου, 2002, µου υπέβαλε παράπονο που εστρέφετο κατά του
Υπουργείου Εξωτερικών και κατά του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού και αφορούσε στην άρνηση των εµπλεκόµενων υπηρεσιών να
καταβάλουν σε αυτόν τα έξοδα επικύρωσης του ενοικιαστηρίου συµβολαίου
της κατοικίας του στη Βιέννη, τα οποία είχε πληρώσει βάσει νόµου, στις
Αυστριακές αρχές (συγκεκριµένα στο Τµήµα Τελών, Φόρων και Φόρων
Συγκοινωνιών του Υπουργείου Οικονοµικών της Αυστρίας). Ο πρώτος
παραπονούµενος υπηρετούσε, κατά το χρόνο υποβολής του παραπόνου
του, ως Ακόλουθος της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αυστρία / Μόνιµης
Αντιπροσωπείας της Κύπρου στον Ο.Α.Σ.Ε..
Στην επιστολή παραπόνου του, ο πρώτος παραπονούµενος ισχυρίστηκε ότι
η άρνηση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών να του καταβάλουν τα έξοδα
επικύρωσης του ενοικιαστηρίου συµβολαίου της κατοικίας του ήταν, κατά
την άποψή του, άδικη και ότι αυτή συνιστούσε άνιση µεταχείρισή του, για
τους πιο κάτω λόγους:
•

•

Στην περίπτωση του κ. …….., ∆ιπλωµατικού Λειτουργού
της ίδιας Πρεσβείας / Μόνιµης Αντιπροσωπείας, το Υπουργείο
Εξωτερικών είχε συστήσει προς το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Προσωπικού την πληρωµή των αντίστοιχων εξόδων του, και
στην περίπτωση του Στρατιωτικού Ακόλουθου της ίδιας,
πάντοτε, Πρεσβείας / Μόνιµης Αντιπροσωπείας, Αντισµήναρχου

225
…………, τα αντίστοιχα έξοδα του είχαν καταβληθεί (µέσω του
Υπουργείου Άµυνας).
Στις 4 ∆εκεµβρίου, 2002, ο κ. ........., Σύµβουλος Β΄ της ίδιας Πρεσβείας
/ Mόνιµης Αντιπροσωπείας (εν τοις εφεξής ο δεύτερος παραπονούµενος,)
µου υπέβαλε παράπονο το αντικείµενο του οποίου ήταν ταυτόσηµο µε
εκείνο του πρώτου παραπονούµενου. Στην περίπτωσή του, παρότι το
Υπουργείο Εξωτερικών είχε υποστηρίξει την ικανοποίηση του αιτήµατός
του, όπως αναφέρεται πιο πάνω, το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού τελικά το απέρριψε.
2. Περιγραφή έρευνας
Μέσα στα πλαίσια διερεύνησης του παραπόνου ζήτησα τα σχόλια και τις
απόψεις τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και του Τµήµατος
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού. Είχα επίσης συναντήσεις µε το(ν
τότε) Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και µε το ∆ιευθυντή
και µε αρµόδιο λειτουργό του Τµήµατος
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού κατά τη διάρκεια των οποίων συζήτησα το όλο θέµα.
Μελέτησα, επίσης, διάφορα έγγραφα που µου υπέβαλαν οι παραπονούµενοι
και οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες.
3. ∆ιαπιστώσεις
(1)

Ο πρώτος παραπονούµενος µετατέθηκε στην πρεσβεία της
Λίγες µέρες
∆ηµοκρατίας στη Βιέννη την 1η Απριλίου, 1999.
αργότερα και συγκεκριµένα στις 8 Απριλίου, 1999, υπέγραψε
ενοικιαστήριο συµβόλαιο για την κατοικία του το οποίο και επικύρωσε
στο Αυστριακό Υπουργείο Οικονοµικών, καταβάλλοντας το
προνοούµενο από την Αυστριακή νοµοθεσία ποσό των 12.494
Αυστριακών Σελινιών (ATS), δηλ. ισόποσο περίπου ΛΚ 523.
Σηµείωση: Τα δικαιώµατα επικύρωσης ενοικιαστηρίων συµβολαίων στην
Αυστρία υπολογίζονται ως ποσοστό 1% της συνολικής αξίας τους.
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Στη συγκεκριµένη περίπτωση,:
Ετήσιο ενοίκιο κατοικίας:
Συνολική αξία συµβολαίου (4 χρόνια):
∆ικαιώµατα επικύρωσης συµβολαίου:

ATS 26.029,30 Χ 12 = ATS 312.351,60
ATS 312.351,60 Χ 4 = ATS 1.249.406,40
ATS 1.249.406,40 X 1% = ATS 12.494,00

(2) Με επιστολή του ηµερ. 22 Ιουλίου, 1999, ο πρώτος παραπονούµενος
ζήτησε από το Υπουργείο Εξωτερικών όπως του καταβληθεί το πιο
πάνω ποσόν και το Υπουργείο, αφού έλαβε διευκρινιστικές
πληροφορίες και άλλα στοιχεία από την Πρεσβεία της Βιέννης,
προώθησε την υπόθεση προς το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού στις 6 Αυγούστου, 1999, µε τις θετικές του συστάσεις.
(3) Με επιστολή του ηµερ. 1 Σεπτεµβρίου, 1999, ο ∆ιευθυντής του
Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού πληροφόρησε το
Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών ότι τα έξοδα
επικύρωσης του συµβολαίου δεν ήταν «µεσιτικά έξοδα» τα οποία θα
µπορούσαν να καλυφθούν από το κράτος σύµφωνα µε το «Σχέδιο
Επιδόµατος Ενοικίου Εξωτερικού», και ότι το αίτηµα του πρώτου
παραπονούµενου «δεν µπορούσε να ικανοποιηθεί».
Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον πρώτο παραπονούµενο µέσω
του Πρέσβη της ∆ηµοκρατίας στη Βιέννη µε επιστολή του Γενικού
∆ιευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών ηµερ. 28 Σεπτεµβρίου, 1999.
(4) Ο πρώτος παραπονούµενος επανέφερε την υπόθεσή του στο Γενικό
∆ιευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών στις 13 Φεβρουαρίου, 2002,
όταν πληροφορήθηκε ότι τα έξοδα επικύρωσης του ενοικιαστηρίου
συµβολαίου του Στρατιωτικού Ακόλουθου (Ακόλουθου Άµυνας) της
Πρεσβείας / Μόνιµης Αντιπροσωπείας στην οποία και ο ίδιος
υπηρετούσε, είχαν καλυφθεί από το Υπουργείο Άµυνας. Λίγες µέρες
νωρίτερα και συγκεκριµένα στις 31 Ιανουαρίου, 2002, ο Γενικός
∆ιευθυντής του Υπουργείου Άµυνας είχε δώσει οδηγίες στον Πρέσβη
της Κύπρου στη Βιέννη να πληρώσει το ποσό των ATS 8.470 στον
Ακόλουθο Άµυνας της Πρεσβείας / Μόνιµης Αντιπροσωπείας για τα
τέλη επικύρωσης του δικού του ενοικιαστηρίου εγγράφου.
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(5) Στις 22 Φεβρουαρίου, 2002, το Υπουργείο ανακάλεσε τη
συγκεκριµένη απόφασή του και ζήτησε από τον Πρέσβη «να αποκόψει
από το ενοίκιο που καταβάλλεται στον Ακόλουθο Άµυνας το ποσό των ATS 8.470

… καθότι εκ παραδροµής είχε δοθεί η οδηγία για την πληρωµή τους» και στις 5

Μαρτίου, 2002, το Υπουργείο Εξωτερικών ενηµέρωσε σχετικά τον
πρώτο παραπονούµενο και τον πληροφόρησε, εκ νέου, ότι το αίτηµά
του δεν µπορούσε να ικανοποιηθεί.
(6) Ο δεύτερος παραπονούµενος µετατέθηκε στην πρεσβεία της
∆ηµοκρατίας στη Βιέννη στις 15 Οκτωβρίου, 2001 και στις 8
Φεβρουαρίου, 2002, ζήτησε κι αυτός από το Υπουργείο Εξωτερικών
την κάλυψη των εξόδων επικύρωσης του ενοικιαστηρίου συµβολαίου
της κατοικίας του.
(7) Στις 8 Μαρτίου, 2002, το Υπουργείο Εξωτερικών προώθησε το
αίτηµα του δεύτερου παραπονούµενου στο Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Προσωπικού και συνέστησε την έγκρισή του. Σηµειώνω ότι το
ίδιο Υπουργείο, τρεις ηµέρες νωρίτερα, είχε πληροφορήσει τον πρώτο
παραπονούµενο ότι το δικό του αίτηµα για το ίδιο θέµα δεν µπορούσε
να ικανοποιηθεί (βλ. παρ. 3(5) πιο πάνω).
Στην προς εµέ επιστολή του ηµερ. 20 Ιουνίου, 2002, ο Γενικός
∆ιευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών εξήγησε την εκ πρώτης
όψεως αντιφατική αυτή ενέργεια ως εξής:
«Με επιστολή µας στο ∆ιευθυντή Υπηρεσίας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού ηµερ. 8.3.2002 εισηγηθήκαµε την έγκριση των πιο πάνω
εξόδων. Οπωσδήποτε είχαµε υπόψη µας ότι, εάν η Υπηρεσία ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού άλλαζε τη θέση της και έδιδε έγκριση στο
αίτηµα του κ. ......, η έγκριση αυτή θα κάλυπτε και το αίτηµα του κ. .......»

(8) Με επιστολή του ηµερ. 26 Απριλίου, 2002, ο ∆ιευθυντής του
Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού πληροφόρησε το
Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών ότι τα έξοδα
επικύρωσης του συµβολαίου του δεύτερου παραπονούµενου δεν ήταν
«µεσιτικά έξοδα» τα οποία θα µπορούσαν να καλυφθούν από το κράτος
σύµφωνα µε το «Σχέδιο Επιδόµατος Ενοικίου Εξωτερικού», και ότι το
αίτηµά του «δεν µπορούσε να ικανοποιηθεί».
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Η επιστολή αυτή ήταν πανοµοιότυπη µε εκείνη που είχε σταλεί τρία
σχεδόν χρόνια νωρίτερα (την 1η Σεπτεµβρίου, 1999,) στον πρώτο
παραπονούµενο (βλ. παρ. 3(3) πιο πάνω).
(9) Μέσα στα πλαίσια διερεύνησης των υπό αναφορά παραπόνων και
αφού µελέτησα τις θέσεις και τις απόψεις που µου υπέβαλε το
Υπουργείο Εξωτερικών, µε επιστολή µου ηµερ. 15 Οκτωβρίου, 2002
ζήτησα και τα σχόλια και τις απόψεις του Τµήµατος ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού. Στην επιστολή µου αυτή διατύπωσα και
την άποψη ότι «έξοδα τα οποία αφορούν στη διαµονή και διαβίωση των µελών
της διπλωµατικής υπηρεσίας στο εξωτερικό, θα πρέπει να καλύπτονται από το
κράτος, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι έξοδα τα οποία επιβάλλονται δια νόµου (της
οικείας χώρας).»

(10) Στην απαντητική επιστολή του ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού, αφού µου παρέθεσε τα γεγονότα των υπό
διερεύνηση περιπτώσεων, (τα οποία συµφωνούσαν απόλυτα µε τα όσα
οι παραπονούµενοι αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών µου είχαν ήδη
παραθέσει), έκανε τα πιο κάτω σχόλια (παρατίθενται αυτούσια):
«………
Σύµφωνα µε την παρ. 8 του Σχεδίου Επιδόµατος Ενοικίου Εξωτερικού,
µόνο τα µεσιτικά έξοδα που, σύµφωνα µε τα τοπικά δεδοµένα, ο
υπάλληλος υποχρεούται να πληρώνει για την εξασφάλιση κατοικίας
αναλαµβάνονται από την κυβέρνηση και αυτά µετά από έγκριση του
Υπουργείου Οικονοµικών. Οι πρόνοιες της παρ. 8 δεν διαλαµβάνουν
οτιδήποτε σε σχέση µε την καταβολή σε Μέλη της Εξωτερικής Υπηρεσίας
εξόδων όπως αυτά που διεκδικεί ο κ. ..........
Για τους πιο πάνω λόγους, το Τµήµα αυτό δεν µπορούσε να ικανοποιήσει
το σχετικό αίτηµα του υπαλλήλου. Για τον ίδιο λόγο, ούτε και τα αιτήµατα
των κ........., ∆ιπλωµατικού Λειτουργού της ∆ηµοκρατίας στη Βιέννη και
του κ. ........., Αντισµήναρχου (του οποίου σχετικό αίτηµα εκ παραδροµής
είχε εγκριθεί κατ΄ αρχήν από το Υπουργείο Άµυνας), ικανοποιήθηκαν,
αλλά ούτε είναι γνωστή στο Τµήµα µας οποιαδήποτε περίπτωση κατά την
οποία εφαρµόστηκε διαφορετική ρύθµιση από αυτήν που καθορίζεται στο
Σχέδιο Επιδόµατος Ενοικίου Εξωτερικού.
Ανεξάρτητα όµως από την απάντηση που δόθηκε στον κ. ......... για το
συγκεκριµένο θέµα, πληροφορείστε ότι υπάρχει ήδη συµφωνία µε το
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Υπουργείο Εξωτερικών και τον Κλάδο Υπαλλήλων του Υπουργείου
Εξωτερικών, της ΠΑΣΥ∆Υ, µε βάση την οποία προβλήµατα που
προκύπτουν από την παραχώρηση στους υπαλλήλους ωφεληµάτων της
µορφής αυτής και άλλα συναφή αιτήµατα θα πρέπει να
επιλυθούν/συµφωνηθούν πριν από τη λήξη του πρώτου εξαµήνου του
τρέχοντος έτους.
Πρέπει, σχετικά, να σηµειωθεί ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο
εξωτερικό απολαµβάνουν ήδη σηµαντικών ωφεληµάτων και ότι το
Υπουργικό Συµβούλιο έχει πρόσφατα εγκρίνει µεγάλη αύξηση ενός από τα
κυριότερα ωφελήµατα που τους παρέχονται, που είναι το γενικό επίδοµα
εξωτερικού, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το πρόσθετο κόστος
διαβίωσης µεταξύ της Κύπρου και των χωρών στις οποίες λειτουργούν
∆ιπλωµατικές ή άλλες Αποστολές της ∆ηµοκρατίας.
Περιττόν να αναφερθεί ότι κατά τη συζήτηση και λήψη των σχετικών
αποφάσεων θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η σύστασή σας όπως καλύπτονται
έξοδα που επιβάλλονται από την τοπική νοµοθεσία και τα οποία αφορούν
τη διαµονή και διιαβίωση των µελών της εξωτερικής υπηρεσίας στο
εξωτερικό.
Για το θέµα θα ενηµερωθείτε το συντοµότερο και εν πάση περιπτώσει όχι
αργότερα της 30ης Απριλίου, 2003.»

4. Σχόλια - Συµπεράσµατα - Κριτική - Εισηγήσεις
Το υπό εξέταση παράπονο υποβλήθηκε από δύο µέλη της εξωτερικής µας
υπηρεσίας που υπηρετούν στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αυστρία, χώρα
στην οποία η ισχύουσα νοµοθεσία επιβάλλει την επικύρωση των
συµβολαίων ενοικίασης κατοικιών (και, κατά πάσα πιθανότητα, εµπορικών
και άλλων υποστατικών.) Η συµµόρφωση των παραπονουµένων µε την
ισχύουσα στην χώρα νοµοθεσία, απαιτούσε την καταβολή των ανάλογων
δικαιωµάτων, τα οποία και κατέβαλαν. Η θέση µου σε ότι αφορά στην
κάλυψη των εξόδων αυτών από το κράτος έχει ήδη διατυπωθεί στην
επιστολή µου προς το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού ηµερ.
15 Οκτωβρίου, 2002 και παραµένει η ίδια και µετά τη µελέτη της
απάντησης που µου έστειλε η εµπλεκόµενη υπηρεσία:
«Έξοδα τα οποία αφορούν στη διαµονή και διαβίωση των µελών της
διπλωµατικής υπηρεσίας στο εξωτερικό, θα πρέπει να καλύπτονται από το
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κράτος, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι έξοδα τα οποία επιβάλλονται δια νόµου (της
οικείας χώρας).»

Το γεγονός ότι η κάλυψη των εξόδων αυτών δεν καλύπτεται από το
σχετικό «Σχέδιο Επιδόµατος Ενοικίου Εξωτερικού» καταδεικνύει απλώς, κατά
την άποψή µου, την ανεπάρκεια του Σχεδίου και την ανάγκη τροποποίησής
του. Η εισήγησή µου, συνεπώς, και προς τις δύο εµπλεκόµενες υπηρεσίες
είναι όπως µελετήσουν το ενδεχόµενο αυτό και προβούν σε όλες τις
ενδεικνυόµενες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.
Το συγκεκριµένο θέµα της επικύρωσης των συµβολαίων ενοικίασης
κατοικίας επηρεάζει βέβαια, όλα τα µέλη της διπλωµατικής αποστολής της
Κύπρου στην Αυστρία, (όπως φάνηκε και από την περίπτωση του
Ακόλουθου Άµυνας στην οποία έκαναν αναφορά και οι παραπονούµενοι)
και πιθανώς και σε άλλες χώρες. Τα θέµατα αυτά όµως δε θα έπρεπε,
κατά την άποψή µου, να αποτελούν θέµατα «διαπραγµάτευσης» µε τις
συντεχνιακές οργανώσεις, ούτε να συνδέονται µε άλλα «ωφελήµατα» που
παρέχονται σε αυτούς· είναι θέµατα που αφορούν την αξιοπρεπή διαβίωση
του διπλωµατικού προσωπικού µας στο εξωτερικό αλλά και την ίδια την
υπόσταση της χώρας µας.
Εκτιµώ ιδιαίτερα τη θέση που έχει ήδη διατυπώσει το Τµήµα ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού ότι «κατά τη συζήτηση και λήψη των σχετικών

αποφάσεων θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η σύστασή µου όπως καλύπτονται έξοδα που
επιβάλλονται από την τοπική νοµοθεσία και τα οποία αφορούν τη διαµονή και διαβίωση

των µελών της εξωτερικής υπηρεσίας στο εξωτερικό» και θα παρακολουθήσω την

έκβαση του θέµατος.
Επιθυµώ όµως, κλείνοντας, να κάνω τα εξής σχόλια:
•

Πρώτο, ότι από τη µελέτη της όλης υπόθεσης, κρίνω ότι οι
ισχυρισµοί του πρώτου παραπονούµενου για άνιση µεταχείρισή του,
δε βρίσκουν έρεισµα στα γεγονότα µε δεδοµένο ότι το Υπουργείο
Εξωτερικών και στις δύο περιπτώσεις των παραπονουµένων
υποστήριξε το αίτηµά τους, όµως το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού τελικά το απέρριψε. Στην περίπτωση, επίσης, του
Ακόλουθου Άµυνας, η αρχική απόφαση για καταβολή σε αυτόν των
δικαιωµάτων, τελικά ανακλήθηκε.

231
•

∆εύτερο, ότι στην περίπτωση του Ακόλουθου Άµυνας, η
διοίκηση ανακάλεσε ουσιαστικά, προγενέστερη απόφασή της και
αξίωσε την αναδροµική επιστροφή χρηµάτων τα οποία καλόπιστα
έλαβε ο ενδιαφερόµενος. ∆ε γνωρίζω κατά πόσον ο ενδιαφερόµενος
επέστρεψε τελικά τα χρήµατα, ή αν αυτά του απεκόπησαν από το
ενοίκιο του, όπως στη σχετική επιστολή του Υπουργείου Άµυνας
αναφέρεται, σηµειώνω όµως ότι τέτοιες ενέργειες αντίκεινται στην
αρχή της χρηστής διοίκησης και κλονίζουν την εµπιστοσύνη των
επηρεαζοµένων προς τη διοίκηση.

Η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται στις δύο εµπλεκόµενες υπηρεσίες,
αντίγραφό της όµως κοινοποιείται στους δύο παραπονούµενους, στον
Ακόλουθο Άµυνας στην Πρεσβεία / Γραφείο Μόνιµης Αντιπροσωπείας
της Κύπρου στη Βιέννη (επειδή σε αυτή περιέχονται αναφορές που τον
αφορούν) και στον Πρέσβη της Κύπρου στη Βιέννη, για ενηµέρωσή του.

Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως
Λευκωσία, 29 Απριλίου, 2003
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Αρ. Φακ.: A/Π 635/2002
΄Εκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε το παράπονο
µε αρ. Α/Π 635/2002 κατά του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων
1. Περιγραφή παραπόνου
Ο κ……… µε επιστολή του ηµερ. 28 Μαΐου 2002, µου υπέβαλε παράπονο
το οποίο στρέφεται κατά του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων.
Ο παραπονούµενος είναι δικηγόρος και οι υπηρεσίες που προσφέρει
περιλαµβάνουν την εξασφάλιση, για λογαριασµό πελατών του,
πιστοποιητικών για µεταβίβαση ακινήτων. Τα πιστοποιητικά αυτά
παραχωρούνται από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, (Τµήµα Ακίνητης
Ιδιοκτησίας) µε την εξόφληση των σχετικών φόρων και τη συµπλήρωση
ορισµένων εντύπων όπως καθορίζονται από την σχετική νοµοθεσία.
Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του παραπονούµενου, η εφαρµοζόµενη από
την εµπλεκόµενη υπηρεσία πολιτική για την εξασφάλιση των
πιστοποιητικών είναι εκτός νόµου και κανονισµών.
Συγκεκριµένα, ο παραπονούµενος ισχυρίζεται ότι για να εξασφαλίσει
κάποιος πιστοποιητικό απαλλαγής πρέπει, εκτός από την πληρωµή της
φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας και την πληρωµή φόρου για
κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από την πώληση ακινήτων που
επιβάλλονται από τους νόµους 24/80 και 52/80, αντίστοιχα, να υποβάλει
όλες τις φορολογικές του δηλώσεις για εισόδηµα και να εξοφλήσει το φόρο
εισοδήµατος που τυχόν οφείλει µέχρι την ηµέρα που ζητά το
πιστοποιητικό. Εάν πρόκειται δε για πώληση του τελευταίου ακίνητου,
τότε πρέπει να εξεταστεί ο φάκελος από το Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος
για να πληρωθεί και ο φόρος εισοδήµατος. Ζητείται, επίσης, η συµπλήρωση
και υπογραφή φορολογικών στοιχείων, δήλωση για το πώς θα διατεθούν
τα χρήµατα και δήλωση για την πληρωµή φόρου εισοδήµατος.
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2. Περιγραφή ΄Ερευνας
Μέσα στα πλαίσια διερεύνησης του παραπόνου, ζήτησα και έλαβα τα
σχόλια και τις απόψεις της εµπλεκόµενης υπηρεσίας. Λειτουργοί του
Γραφείου µου είχαν, επίσης, συναντήσεις και επαφές µε αρµόδιους
λειτουργούς της εµπλεκόµενης υπηρεσίας µε τους οποίους συζήτησαν το
όλο θέµα. Μελετήθηκε, επίσης, η συναφής µε την υπόθεση νοµοθεσία.
3. ∆ιαπιστώσεις
(1)

Για να πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση ενός ακινήτου στο όνοµα του
αγοραστή απαιτείται η προσκόµιση στο αρµόδιο Κτηµατολογικό
Γραφείο “Πιστοποιητικού ∆ιευθέτησης Φορολογικής Υποχρέωσης”
του πωλητή, σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 18 του Περί
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµου, το οποίο
προβλέπει τα εξής:
“(3) Τα έτερα έγγραφα άτινα προσάγονται τω Επαρχιακώ Κτηµατολογικώ
Γραφείω καθ΄όν χρόνον διενεργείται η δήλωσις είναι τα ακόλουθα:
(α)
(β)

το πιστοποιητικό εγγραφής του ακινήτου ούτινος σκοπείται η µεταβίβασις
και
επίσηµοι αποδείξεις δεικνύουσαι ότι κατεβλήθησαν άπαντα τα
δικαιώµατα, τέλη και φόροι, οι πληρωτέοι κατά ή προ της ηµεροµηνίας
καθ΄ήν διενεργείται η δήλωσις περί το τοιούτο ακίνητον:
Νοείται ότι η παράγραφος αυτή τυγχάνει εφαρµογής µόνον καθ΄όσον
αφορά εις δικαιώµατα, τέλη και φόρους οίτινες δυνάµει των διατάξεων
οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόµου βαρύνουσι το ακίνητον ή
εισπράττονται δια της κατασχέσεως και πωλήσεως αυτού και δη
ανεξαρτήτως του εάν ελήφθησαν τα αναγκαία µέτρα ίνα συσταθή
επιβάρυνσις επί του ακινήτου ούτινος σκοπείται η µεταβίβασις ή τα
αναγκαία προς κατάσχεσιν και πώλησιν αυτού τοιαύτα”.

Σύµφωνα µε τις παραπάνω πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας, όλοι
οι φόροι που βαραίνουν το ακίνητο που θα µεταβιβαστεί πρέπει να
έχουν πληρωθεί. Αυτοί οι φόροι είναι ο βαρύνων το ακίνητο Φόρος
Ακίνητης Ιδιοκτησίας, ο προκύπτων από τη διάθεση Φόρος
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Κεφαλαιουχικών Κερδών, ο Φόρος Ακίνητης Αστικής Περιουσίας και
τα ∆ηµοτικά και αποχετευτικά τέλη.
(2)

To άρθρο 17(2) των περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµων προνοεί
τα ακόλουθα:
“Ο φόρος καταβάλλεται ανεξαρτήτως οιασδήποτε ενστάσεως ή προσφυγής αλλά

οπωσδήποτε πριν από τη µεταβίβαση της ιδιοκτησίας, εκτός εάν ο ∆ιευθυντής
διέταξε την αναστολή της πληρωµής του φόρου ή µέρους αυτού µέχρι της εν τω
τοιούτω διατάγµατι καθοριζόµενης ηµεροµηνίας:
Νοείται ότι δε διενεργείται οποιαδήποτε µεταβίβαση της ιδιοκτησίας πριν από
την πληρωµή του οφειλοµένου φόρου εκτός, αν ο ∆ιευθυντής διατάξει αναστολή
της πληρωµής”.

(3)

To άρθρο 4 του Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόµου
προβλέπει ότι κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλλει φόρο
αναφορικά µε όλη την ακίνητή του ιδιοκτησία.

(4)

Με επιστολή µου ηµερ. 25 Ιουνίου 2002, έθεσα τους ισχυρισµούς
του παραπονούµενου υπόψη του εµπλεκόµενου τµήµατος και ζήτησα
σχόλια και απόψεις για το σχετικό θέµα.

(5)

Στην απαντητική της επιστολή, ηµερ. 2 Σεπτεµβρίου 2002, η
εµπλεκόµενη υπηρεσία µου ανέφερε ότι εφαρµόζει ορισµένες
πρακτικές και µοχλούς πίεσης στην προσπάθεια για διασφάλιση των
εσόδων του κράτους, πάντοτε µέσα στα πλαίσια του νόµου.
Συγκεκριµένα, στην επιστολή αναφέρεται ότι η συµπλήρωση όλων
των δηλώσεων εισοδήµατος και η εξόφληση όλων των φορολογικών
οφειλών “δεν αποτελούν προϋπόθεση για την παραχώρηση του εν λόγω

πιστοποιητικού, αλλά ο φορολογούµενος προτρέπεται αν υπάρχουν τέτοιες
εκκρεµότητες να τις διευθετήσει”.

Η πολιτική της εµπλεκόµενης υπηρεσίας για το τελευταίο ακίνητο
είναι να “καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για διευθέτηση των φορολογικών

υποχρεώσεων, χωρίς όµως αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για παραχώρηση του
πιστοποιητικού”.

235
Η συµπλήρωση των υπολοίπων εντύπων κρίνεται ως αναγκαία από
την εµπλεκόµενη υπηρεσία για το άνοιγµα φακέλου στην Υπηρεσία
Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κεφαλαιουχικών Κερδών για τις
περιπτώσεις που δεν υπάρχει ήδη φορολογικός φάκελος ή για να
µπορέσει να αποφασιστεί κατά πόσο το κέρδος που προκύπτει από
την κάθε πώληση υπάγεται στις πρόνοιες του Νόµου του περί
Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου ή σε αυτές του περί
Φορολογικής Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµου.
(6)

Στις επαφές που είχαν λειτουργοί του Γραφείου µου µε αρµόδιους
λειτουργούς του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, επιβεβαιώθηκε
η πρακτική που αναφέρεται στην προαναφερόµενη επιστολή, ότι
δηλαδή καταβάλλεται προσπάθεια για την εξασφάλιση αποπληρωµής
όλων των οφειλών του φορολογούµενου πριν την παραχώρηση του
εν λόγω πιστοποιητικού, εξαιτίας των µεγάλων καθυστερήσεων που
παρατηρούνται στην πληρωµή των φόρων. Υπάρχουν, µάλιστα, και
σχετικές οδηγίες και/ή εγκύκλιοι που υποστηρίζουν αυτή την
πρακτική και, συνήθως, πίεση ασκείται σε περιπτώσεις όπου
υπάρχουν εύλογοι φόβοι ότι τα έσοδα του κράτους δε θα
διασφαλιστούν.

(7)

Oι οδηγίες προς τους λειτουργούς της εµπλεκόµενης υπηρεσίας για
το χειρισµό περιπτώσεων µεταβίβασης του τελευταίου ακινήτου
ενός φορολογούµενου είναι να ενηµερώνεται πάντα ο Επαρχιακός
∆ιευθυντής και να καταβάλλονται έντονες προσπάθειες εξόφλησης
όλων των οφειλών του.

(8)

Τα υπόλοιπα έγγραφα που ζητούνται από το Τµήµα,
συµπεριλαµβανοµένου και του εντύπου
Ε.Πρ. 413/95, είναι
απαραίτητα για να µπορέσει η εµπλεκόµενη υπηρεσία να αποφασίσει
κατά πόσο το κέρδος που προκύπτει από την κάθε πώληση υπάγεται
στις πρόνοιες του νόµου του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος
Νόµου ή σε αυτές του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών
Νόµου.
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4. Συµπεράσµατα – Κριτική – Εισηγήσεις
Η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής προϋποθέτει την εξόφληση όλων των
φόρων που αφορούν το ακίνητο το οποίο θα µεταβιβαστεί. Το Τµήµα
Εσωτερικών Προσόδων, στην προσπάθειά του για διασφάλιση των εσόδων
του κράτους, έχει εφαρµόσει πρακτική άσκησης πίεσης προς το
φορολογούµενο για την εξόφληση όλων των φορολογικών οφειλών του και
όχι µόνο των οφειλών που αφορούν το υπό µεταβίβαση ακίνητο.
Αντιλαµβάνοµαι ότι η πρακτική αυτή έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των
κρατικών εσόδων, αυτό είναι άλλωστε και το καθήκον του συγκεκριµένου
τµήµατος, αλλά αυτό δεν µπορεί να αποτελέσει δικαιολογία. Τα όρια και τα
πλαίσια δράσης της υπηρεσίας καθορίζονται από τον ίδιο το νόµο. Η
πρακτική που εφαρµόζεται τώρα εκφεύγει των πλαισίων της νοµιµότητας
και δηµιουργεί καθυστερήσεις και ταλαιπωρία του κοινού που θα
µπορούσαν να αποφευχθούν. Ούτε και η εµπλεκόµενη υπηρεσία είναι η
αρµόδια για την επέκταση των προνοιών του νόµου. Εάν το κράτος
πιστεύει ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για την διασφάλιση των
εσόδων του, θα πρέπει να τροποποιήσει τη νοµοθεσία κατά τρόπο που να
προσφέρει νοµική κάλυψη στην πρακτική της εµπλεκόµενης υπηρεσίας.
Εισηγούµαι όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία επανεξετάσει την πρακτική της
στο συγκεκριµένο θέµα ούτως ώστε να ενεργεί µέσα στα πλαίσια που
προσδιορίζει η σχετική νοµοθεσία ως έχει σήµερα.
Επειδή είναι πιθανόν να υπάρχουν διαφορές στην εφαρµογή της εν λόγω
πρακτικής στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της εµπλεκόµενης
υπηρεσίας, εισηγούµαι, επίσης, την υιοθέτηση µιας οµοιόµορφης,
ξεκάθαρης και συγκεκριµένης πολιτικής, που να εφαρµόζεται από όλους
τους λειτουργούς σε όλες τις επαρχίες.
Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως
Λευκωσία, 18 Νοεµβρίου, 2003
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Αρ. Φακ.: Α/Π 748/2002

΄Εκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε το παράπονο
µε αρ. Α/Π 748/2002 κατά του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού
και Μετανάστευσης

Ο κ. …………., από το Ιράκ, µου υπέβαλε µε επιστολή ηµεροµηνίας 11
Ιουνίου, 2002 παράπονο, κατά του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης, αναφορικά µε τον όλο χειρισµό της περίπτωσής του. Ο
παραπονούµενος αναφέρει ότι η Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο συνέστησε στην αρµόδια αρχή να του
χορηγηθεί άδεια προσωρινής παραµονής και εργασίας για ανθρωπιστικούς
λόγους. Αναφέρει επίσης ότι µε προηγούµενη ΄Εκθεσή µου είχα εισηγηθεί
όπως το αίτηµά του για χορήγηση άδειας εργασίας εξετασθεί το
συντοµότερο δυνατό. Παρόλον τούτο όταν υπέβαλε αίτηση να του
επιτραπεί να εργασθεί σε συγκεκριµένο εργοδότη, το αίτηµά του όχι µόνο
απερρίφθη, µα και του ζητήθηκε να εγκαταλείψει την Κύπρο.
Αυτό είναι το δεύτερο παράπονο που ο κ. ……… µου υποβάλλει. Το πρώτο
υπεβλήθη το 2000 (Α/Π 917/2000). Ο παραπονούµενος είχε θέσει τότε
υπόψη µου ότι ζούσε από το 1991 στην Κύπρο µε άδεια επισκέπτου και ότι
παρά την αναγκαστική και µακρόχρονη παραµονή του στην Κύπρο, στο
αίτηµά του να του επιτραπεί να εργάζεται ώστε να µπορέσει να επιβιώσει
δεν εύρισκε θετική ανταπόκριση.
Από τη διερεύνηση αυτού του παραπόνου είχα διαπιστώσει ότι ο κ. ……..
κατέφυγε στην Κύπρο το 1991 επικαλούµενος ευθύς εξ΄αρχής φόβο για τη
ζωή του σε περίπτωση που επέστρεφε στη χώρα, στο Ιράκ. Είχα, επίσης,
διαπιστώσει, ότι τα πλείστα µέλη της οικογένειάς του είχαν για τον ίδιο
λόγο διασπαρεί σε διάφορες χώρες.
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Από το 1991 στον παραπονούµενο χορηγείτο άδεια προσωρινής παραµονής
επισκέπτου (χωρίς άδεια εργασίας). Οι συνεχείς προσπάθειές του να
εξασφαλίσει θεώρηση εισόδου σε άλλη χώρα δεν έφεραν αποτέλεσµα.
Αίτηση εξάλλου που υπέβαλε στην Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων
Εθνών για τους πρόσφυγες για αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα,
ώστε να τεθεί υπό διεθνή προστασία, απερρίφθη το 1992 επειδή δεν
πληρούσε τα κριτήρια της Σύµβασης της Γενεύης. Ταυτόχρονα, η απέλασή
του από την Κύπρο ήταν αντικειµενικά αδύνατη. ∆εν υπήρχε η δυνατότητα
αποστολής του απ΄ευθείας στο Ιράκ. ∆εν είχε εξευρεθεί χώρα που να
του χορηγεί θεώρηση εισόδου. Τυχόν, εξάλλου, αποστολή του έστω και
µέσω άλλης χώρας στο Ιράκ, θα συνιστούσε παραβίαση της Σύµβασης
κατά των Βασανιστηρίων.
΄Εχοντας υπόψη µου τα πιο πάνω υπέβαλα στις 28 Νοεµβρίου, 2000
΄Εκθεση µε εισήγηση όπως το αίτηµα του παραπονούµενου για χορήγηση
άδειας εργασίας εξετασθεί το συντοµότερο δυνατό. Σε σχέση µε την πιο
πάνω εισήγησή µου ο τότε Αν. Λειτουργός Μετανάστευσης, µε επιστολή
ηµερ. 15 ∆εκεµβρίου, 2000, τοποθετήθηκε ως εξής: “....΄Ηδη ενηµερώθηκε ο
αλλοδαπός ότι θα πρέπει πρώτα να βρει µόνιµο εργοδότη και αφού εξασφαλίσει
συµβόλαιο εργασίας σφραγισµένο από το Υπουργείο Εργασίας, τότε µπορεί να αποταθεί
για παράταση της άδειας παραµονής του µε δικαίωµα εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση
θα κληθεί να διευθετήσει την παραµονή του ως επισκέπτης και θα συντηρείται από
δηµόσιο βοήθηµα”.

΄Οπως από τη διερεύνηση του δεύτερου και υπό εξέταση παραπόνου,
διαπίστωσα, ο κ. …….. υπέβαλε το Μάϊο του 2001, όπως του υπεδείχθη,
αίτηση για να εργασθεί σε συγκεκριµένο εργοδότη, αφού προηγούµενα
εξασφαλίσθηκε και η αναγκαία έγκριση του Υπουργείου Εργασίας. Η αίτηση
αυτή απορρίφθηκε αµέσως από τον Αν. Λειτουργό Μετανάστευσης µε την
αιτιολογία ότι “η προσπάθεια του αιτητή είναι να παραµείνει για πάντα
στην Κύπρο” (βλ. Σηµείωµα 68 του φακέλου µε αρ. Α9112265).
Σηµειώνω ότι ο τότε Αν. Λειτουργός Μετανάστευσης λαµβάνοντας την πιο
πάνω απόφαση δεν αγνόησε µόνο τη δική µου εισήγηση να δοθεί στον
παραπονούµενο η δυνατότητα να εργάζεται ενόσω βρίσκεται στη χώρα
µας, αλλά αγνόησε και την Υπάτη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για
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τους Πρόσφυγες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η επικεφαλής της Υπάτης
Αρµοστείας είχε µε επιστολή της ηµερ. 7 Νοεµβρίου, 2000 υποδείξει στην
εµπλεκόµενη υπηρεσία ότι θα έπρεπε να χορηγηθεί στον παραπονούµενο
όχι µόνο άδεια προσωρινής παραµονής αλλά και εργασίας. Παραθέτω
αυτούσια αυτή την επιστολή:
“Further to our discussion in regards to the situation in Irag and the

returnability of Iragi citizens to their country of origin in safety, we hereby
kindly request that the above mentioned IC is provided with a temporary
residence permit as well as a work permit, on humanitarian grounds, pending the
developments in his country.
Please be advised that the IC is currently residing at:……….
Thank you in advance for your understanding and kind co-operation regarding
this matter.“

Θεωρώ τους πιο πάνω χειρισµούς απαράδεκτους και απάνθρωπους. Ο
παραπονούµενος δεν ήρθε στην Κύπρο ως οικονοµικός µετανάστης και
ούτε, όπως από το φάκελό του προκύπτει, συµπεριφέρθηκε ως τέτοιος.
΄Ηγειρε το θέµα της χορήγησης άδειας εργασίας όταν η προσωρινότητα
της παραµονής του άρχισε να διαιωνίζεται. ΄Ηδη συµπλήρωσε 12 χρόνια
“προσωρινής” παραµονής στην Κύπρο χωρίς να έχει δικαίωµα να εργασθεί
ώστε να µπορέσει να αντεπεξέλθει ως προς τις βασικές του ανάγκες.
Ταυτόχρονα η έλλειψη έστω και άδειας παραµονής επισκέπτη τον
εµποδίζει από του να αποταθεί για δηµόσιο βοήθηµα ή να ταξιδεύσει στο
εξωτερικό για να συναντήσει µέλη της οικογένειάς του που είναι
διασπαρµένα σε διάφορες χώρες. Επίσης, δεν µπορεί να παρουσιασθεί στο
Κλιµάκιο Αλλοδαπών για να υποβάλει οποιαδήποτε αίτηση επειδή θα
συλληφθεί, δεδοµένου ότι το όνοµά του είναι καταχωρηµένο στον κατάλογο
των προσώπων που αναζητούνται από την Αστυνοµία. Υπενθυµίζω ότι ο
παραπονούµενος είχε και παλαιότερα συλληφθεί και κρατηθεί για 55
µέρες και αφέθηκε τελικά ελεύθερος επειδή ήταν εξ΄ αντικειµένου
αδύνατο να απελαθεί.
Με βάση το σύνολο των πιο πάνω εισηγούµαι την άµεση τακτοποίηση του
καθεστώτος παραµονής του παραπονούµενου στην Κύπρο. Ταυτόχρονα
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έχω την άποψη ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί άµεσα και το αίτηµά του
για άδεια εργασίας ενόσω θα βρίσκεται στη χώρα µας.

Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως
Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου, 2003

241

Αρ. Φακ.: Α/Π 829/2002

΄Εκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε το παράπονο
µε αρ. Α/Π 829/2002 κατά του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου
του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως
Η κα …………, µε επιστολή της ηµερ. 9 Ιουλίου, 2002, µου υπέβαλε
παράπονο κατά του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως.
Η παραπονούµενη ισχυρίζεται ότι ο ιδιοκτήτης του τεµαχίου µε αρ. 692
Φ/Σχ. LI.8, στη Νατά, ανήγειρε παράνοµη οικοδοµή, που επεµβαίνει στο
τεµάχιο µε αρ. 240, στο οποίο είναι συνιδιοκτήτρια κατά τα 2/3.
Η παράνοµη επέµβαση, σύµφωνα µε την παραπονούµενη, επιβεβαιώθηκε
από το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Πάφου, γι΄αυτό και ο
ιδιοκτήτης υποχρεώθηκε σε συµβιβασµό στην εκκρεµούσα ενώπιον του
∆ικαστηρίου εναντίον του αγωγή της, µε αρ. 2442/94. ΄Οµως, όχι µόνο
δεν συµµορφώθηκε µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου, αλλά πλαστογράφησε
και την υπογραφή της στην αίτησή του µε αρ. ΠΑΦ/0595/2002, µε την
οποία ζήτησε καλυπτική πολεοδοµική άδεια για να νοµιµοποιήσει την
οικοδοµή που ανήγειρε παράνοµα.
Το παράπονο επικεντρώνεται στον ισχυρισµό της παραπονούµενης ότι το
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως,
αποδέχθηκε την πιο πάνω αίτηση µε πλαστογραφηµένη την υπογραφή της
και παραχώρησε στον ιδιοκτήτη του τεµαχίου µε αρ. 692, καλυπτική
πολεοδοµική άδεια, για οικοδοµή που επεµβαίνει στο συνιδιόκτητο τεµάχιό
της µε αρ. 240.
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Πράγµατι, ο ιδιοκτήτης του τεµαχίου µε αρ. 692 Φ/Σχ. LI.8, στη Νατά,
ανήγειρε οικοδοµή, χωρίς πολεοδοµική άδεια και άδεια από τον ΄Επαρχο,
η οποία επεµβαίνει στο τεµάχιο µε αρ. 240, στο οποίο η παραπονούµενη
είναι συνιδιοκτήτρια κατά τα 2/3.
Η παράνοµη επέµβαση επιβεβαιώθηκε από το Επαρχιακό Κτηµατολογικό
Γραφείο Πάφου, σε επιτόπια έρευνα που διεξήχθη στις 14 Ιουνίου, 1999,
στα πλαίσια της εκδίκασης της σχετικής αγωγής της παραπονούµενης µε
αρ. 2442/94.
Στις 7 ∆εκεµβρίου, 2001, ο δικηγόρος της παραπονούµενης δήλωσε στο
∆ικαστήριο ότι οι διάδικοι στην αγωγή είχαν καταλήξει στον πιο κάτω
συµβιβασµό:
“1.

Οι εναγόµενοι 1,2,3 αναλαµβάνουν όπως ενεργήσουν ώστε το 1/3 µεριδίου του
τεµαχίου 240 Φ/Σχ 51/8 του χωριού Νατά, το οποίο σήµερα είναι
εγγεγραµµένο στο όνοµα της ………. από τη Νατά, εγγραφεί στο όνοµα της
ενάγουσας ……….., η οποία ήδη είναι εγγεγραµµένη ιδιοκτήτρια των 2/3 του πιο
πάνω ακινήτου, ώστε αυτή να καταστεί απόλυτη ιδιοκτήτρια ολόκληρου του πιο
πάνω τεµαχίου.

2.

Ταυτόχρονα, η ενάγουσα …………, την ίδια ηµέρα που θα καταστεί απόλυτη
ιδιοκτήτρια του πιο πάνω τεµαχίου 240 Φ/Σχ 51/8 του χωριού Νατά,
αναλαµβάνει την υποχρέωση όπως υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο και ή
αίτηση και ή συγκατάθεση, ώστε µέρος του ακινήτου αυτού, όπως δεικνύεται
στο σχεδιάγραµµα που ετοιµάστηκε από το Κτηµατολόγιο στα πλαίσια της πιο
πάνω αγωγής....... µε κίτρινο χρώµα εξαιρουµένων των σκαλιών, αφαιρεθεί από
το τεµάχιο 240 Φ/Σχ. 51/8 και προστεθεί ή ενσωµατωθεί στο συνορεύον
τεµάχιο 692 Φ/Σχ. 51/8 του χωριού Νατά. Το πιο πάνω σχεδιάγραµµα
βρίσκεται κατατεθειµένο στο φάκελο του ∆ικαστηρίου.

3.

Τα έξοδα του πιο πάνω διαχωρισµού ή και αναπροσαρµογής συνόρων, θα
βαρύνουν τους εναγόµενους 1, οι οποίοι και θα αναλάβουν την πρωτοβουλία
του διαχωρισµού και ή αναπροσαρµογής των συνόρων.
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4.

Οι εναγόµενοι 1, αναλαµβάνουν να πληρώσουν το ποσό των 3000 στις
εναγόµενες 2 και 3 σε τρεις ίσες εξαµηνιαίες δόσεις,........

5.

Ενόψει των πιο πάνω, η αγωγή θα αποσυρθεί ......... Η ενάγουσα θα είναι
ελεύθερη να επανέλθει µε νέα αγωγή σε περίπτωση µη υλοποίησης του πιο
πάνω συµβιβασµού........”.

Οι διάδικοι δια των δικηγόρων τους συµφώνησαν µε τον συµβιβασµό όπως
είχε δηλωθεί και στο πρακτικό του δικαστηρίου σηµειώνονται τα εξής:
“ Οι δηλώσεις που έχουν αναφερθεί και αποτελούν κοινές δηλώσεις των αντίδικων
πλευρών, έχουν καταγραφεί στο πρακτικό του ∆ικαστηρίου σηµερινής ηµεροµηνίας και
εκ συµφώνου όπως έχουν δηλωθεί, καθίστανται κανόνας του ∆ικαστηρίου”.

Ο ιδιοκτήτης του τεµαχίου µε αρ. 692, ο οποίος, όπως ήδη έχει
αναφερθεί, ανήγειρε την παράνοµη οικοδοµή που επεµβαίνει στο τεµάχιο
µε αρ. 240, στις 29 Απριλίου, 2002, υπέβαλε στο Επαρχιακό Γραφείο
Πάφου του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, την αίτηση µε αρ.
ΠΑΦ/0595/2002, ζητώντας καλυπτική πολεοδοµική άδεια.
Η αίτησή του εγκρίθηκε στις 10 Μαϊου, 2002. Ο Επαρχιακός Λειτουργός
Πάφου του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, υπόψη του οποίου
έθεσα τους ισχυρισµούς της παραπονούµενης, στην απάντηση που µου
απέστειλε ηµερ. 11 Οκτωβρίου, 2002, υποστήριξε τα ακόλουθα:
“.... Η Πολεοδοµική Αρχή αφού έλαβε υπόψη της την απόφαση στην Αγωγή αρ.
2442/94 Ε.∆.Π ηµεροµηνία 7.12.2001 και τί ακριβώς διελάµβανε το διάταγµα
αυτό (εκ συµφώνου κανόνας ∆ικαστηρίου) προχώρησε στη µελέτη και έγκριση της
αιτούµενης πολεοδοµικής άδειας για την υφιστάµενη κατοικία επιβάλλοντας τους
συνήθεις πολεοδοµικούς όρους. Επιπλέον επέβαλε και τον όρο µε αρ. (502) προς
πλήρη συµµόρφωση προς τις πρόνοιες του ∆ιατάγµατος. ΄Οσον αφορά το δεύτερο
ερώτηµά σας σχετικά µε την ισχυριζόµενη πλαστογραφία της υπογραφής της
παραπονούµενης εκ µέρους του ιδιοκτήτου του τεµαχίου µε αρ. 692 αναφέρεται
ότι τα υποβληθέντα έντυπα αιτήσεως ..... υπογράφηκαν και κατατέθηκαν από τον
δικηγόρο κ. ....... για λογαριασµό των εναγοµένων αρ. 1 για υλοποίηση του
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προαναφερθέντος διατάγµατος σύµφωνα µε τις πρόνοιες της παρ. (3) του πιο
πάνω διατάγµατος. Η χορήγηση πολεοδοµικής άδειας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της διαδικασίας για “διαχωρισµό και ή αναπροσαρµογή” ως ορίζει η πιο πάνω
παράγραφος του ∆ιατάγµατος. Θέµα της ισχυριζόµενης πλαστογραφίας κατά την
άποψη της Πολεοδοµικής Αρχής δεν στοιχειοθετείται εφόσον τα ονόµατα των
τριών συνιδιοκτητών και ιδιοκτητών των τεµαχίων 240 και 692 αντίστοιχα,
αποτελούν αναγραφή ονοµάτων προσώπων που εµπλέκοντο στην δικαστική
διαδικασία στην οποία εξεδόθη το διάταγµα ...... και δεν θεωρήθηκαν από την
Πολεοδοµική Αρχή ως υπογραφές των συνιδιοκτητών.
Οι πιο πάνω απόψεις αποτελούν την ερµηνεία και εφαρµογή του ∆ιατάγµατος σε
άµεση σχέση µε τον Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο όπως αυτές
ερµηνεύθηκαν από την Πολεοδοµική Αρχή”.

Επί όσων αναφέρει στην απάντησή του ο Επαρχιακός Λειτουργός του
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, παρατηρούνται τα εξής:
-

Στο πρώτο µέρος του εντύπου της αίτησης για καλυπτική
πολεοδοµική άδεια και έναντι της ένδειξης “Αιτητής/ες”,
σηµειώνονται τα ονόµατα του ιδιοκτήτη του τεµαχίου µε αρ. 692,
της παραπονούµενης και της συνιδιοκτήτριάς της στο τεµάχιο µε αρ.
240.

-

Στο πίνακα του πρώτου µέρους της αίτησης, για την περιγραφή των
χαρακτηριστικών του τεµαχίου/ων, για τα οποία υποβάλλεται,
εµφαίνονται οι αριθµοί και των δύο τεµαχίων, δηλ. 692 και 240.

-

Στο τρίτο µέρος της αίτησης και έναντι της ένδειξης “Υπογραφή
αιτητού/ων – αντιπροσώπων”, υπάρχει υπογραφή, που προφανώς και
σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο Επαρχιακός Λειτουργός, ανήκει στο

-

δικηγόρο του ιδιοκτήτη του τεµαχίου µε αρ. 692 και έναντι της
ένδειξης “΄Ονοµα/τα” υπάρχουν τα ονόµατα του ιδιοκτήτη του
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τεµαχίου µε αρ. 692, της παραπονούµενης και της συνιδιοκτήτριας
της, µε σηµείωση “ως η απόφαση 2442/93 Ε∆Π”..
-

Ο όρος (502) της Πολεοδοµικής άδειας στον οποίο αναφέρθηκε ο
Επαρχιακός Λειτουργός, είναι ο εξής:
“.... Σε καµιά περίπτωση οποιοδήποτε µέρος της οικοδοµής ή ακάλυπτη βεράντα
ή επιχωµατώσεις σε ύψος µεγαλύτερο από 1.20µ. από τη στάθµη του φυσικού
συνεχόµενου εδάφους, να βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη από 3.00µ. από τα
τελικά σύνορα του τεµαχίου µε αρ. 692 (∆ικαστικό ∆ιάταγµα στην Αγωγή µε αρ.
2442/94)”.

Με βάση τα πιο πάνω, καταλήγω στα ακόλουθα:
-

Ο συµβιβασµός που δηλώθηκε στο ∆ικαστήριο στις 7 ∆εκεµβρίου,
2001 εκ µέρους των διαδίκων στην αγωγή µε αρ. 2442/94,
αποσκοπούσε αποκλειστικά στη διευθέτηση της διαφοράς που
προέκυψε µεταξύ τους, λόγω της παράνοµης επέµβασης που έγινε
από τον ιδιοκτήτη του τεµαχίου µε αρ. 692 και εναγόµενο 1, στο
συνιδιόκτητο τεµάχιο της ενάγουσας – παραπονούµενης, µε αρ. 240.

-

Για το σκοπό αυτό, οι εναγόµενοι ανέλαβαν να ενεργήσουν ώστε το
1/3 µερίδιο του τεµαχίου µε αρ. 240, το οποίο είναι εγγεγραµµένο
στην …………… που σύµφωνα µε την παραπονούµενη έχει πεθάνει, να
µεταβιβαστεί στη παραπονούµενη για να καταστεί ιδιοκτήτρια του
όλου, εφόσον ήδη είναι ιδιοκτήτρια των 2/3 του. Η παραπονούµενη,
ανέλαβε την υποχρέωση, όπως κατά την ίδια µέρα, που θα γινόταν
αυτή η µεταβίβαση, υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο, ώστε το
µέρος του τεµαχίου µε αρ. 240, µε κίτρινο χρώµα στο σχεδιάγραµµα,
που ετοιµάστηκε από το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο,
προστεθεί/ενσωµατωθεί στο τεµάχιο του εναγόµενου 1 µε αρ. 692.
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-

Σύµφωνα µε τη τρίτη παράγραφο του κανόνα του ∆ικαστηρίου, ο
ιδιοκτήτης του τεµαχίου µε αρ. 692, θα αναλάµβανε την
πρωτοβουλία προώθησης της αναπροσαρµογής των συνόρων,
µεταξύ των δύο τεµαχίων. ΄Οµως, µέχρι την ηµέρα υποβολής της
αίτησης για καλυπτική πολεοδοµική άδεια, αλλά και µέχρι σήµερα,
όπως η παραπονούµενη ενηµέρωσε πρόσφατα τηλεφωνικώς
Λειτουργό του Γραφείου µου, δεν ανταποκρίθηκε στις πιο πάνω
υποχρεώσεις παρά τις επανειληµµένες δικές της προσπάθειες.
Εποµένως, η παραπονούµενη εξακολουθεί να είναι συνιδιοκτήτρια
κατά τα 2/3 του τεµαχίου µε αρ. 240, η αναπροσαρµογή δεν έχει
γίνει και η οικοδοµή εξακολουθεί να επεµβαίνει σε µέρος του
τεµαχίου της.

-

Στον κανόνα του ∆ικαστηρίου δεν έγινε οποιαδήποτε αναφορά σε
υποβολή αίτησης για καλυπτική πολεοδοµική άδεια ή άδεια από την
αρµόδια αρχή, για νοµιµοποίηση της παράνοµης οικοδοµής. ΄Οµως,
αν ο ιδιοκτήτης του τεµαχίου µε αρ. 692, ανταποκρινόταν στις
υποχρεώσεις που ανέλαβε, πρακτικά θα γινόταν ιδιοκτήτης και του
µέρους του τεµαχίου της παραπονούµενης µε αρ. 240, που
σηµειώθηκε µε κίτρινο χρώµα στο σχεδιάγραµµα του Επαρχιακού
Κτηµατολογικού Γραφείου και θα είχε πλέον δικαίωµα να υποβάλει
µόνος του αίτηση για καλυπτική πολεοδοµική άδεια. Προφανώς για
το λόγο αυτό, στον κανόνα, δεν κρίθηκε σκόπιµο να γίνει
οποιαδήποτε αναφορά στις άδειες µε τις οποίες θα νοµιµοποιείτο η
οικοδοµή.

-

Η Πολεοδοµική Αρχή αποδεχόµενη την αίτηση για καλυπτική
πολεοδοµική άδεια, όπως υποβλήθηκε, παραβίασε τον Κανονισµό 2
των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές
Προσφυγές) Κανονισµών. Σύµφωνα µε τον εν λόγω Κανονισµό, κάθε
αίτηση για πολεοδοµική άδεια θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές
των ιδιοκτητών ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων των
τεµαχίων στα οποία αναφέρεται. Η αίτηση, όπως ο Επαρχιακός
Λειτουργός παραδέχεται, δεν φέρει την υπογραφή της
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παραπονούµενης. Επισηµαίνεται ότι η παραπονούµενη ουδέποτε
εξουσιοδότησε τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη του τεµαχίου µε αρ. 692,
ή τον ίδιο να υπογράψουν εκ µέρους της, αίτηση για καλυπτική
πολεοδοµική άδεια της οικοδοµής που ανεγέρθηκε σε µέρος του
τεµαχίου της. Επίσης, η παραπονούµενη ουδέποτε ανέλαβε τέτοια
υποχρέωση έναντι τους. Σύµφωνα µε τον κανόνα του ∆ικαστηρίου, η
παραπονούµενη ανέλαβε υποχρέωση να υπογράψει µόνο την αίτηση
για αναπροσαρµογή των συνόρων των δύο τεµαχίων.
-

Περαιτέρω, η Πολεοδοµική Αρχή, µε την έγκριση της αίτησης και
την
παραχώρηση
της πολεοδοµικής άδειας, νοµιµοποίησε
οικοδοµή, που επεµβαίνει σε µέρος του τεµαχίου της
παραπονούµενης. Με την ενέργεια αυτή παραβιάζεται το δικαίωµα
ιδιοκτησίας της παραπονούµενης, που προστατεύεται από το άρθρο
23 του Συντάγµατος και επιβάλλει στη διοίκηση, αποχή από πράξεις
που συνεπάγονται τον επηρεασµό του.

-

Η Πολεοδοµική Αρχή όφειλε να µην αποδεχθεί την αίτηση, εφόσον
δεν έφερε την υπογραφή της παραπονούµενης, ή εξουσιοδοτηµένου
αντιπροσώπου της. Η κατά τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω
αποδοχή και έγκριση της αίτησης συνιστά κατάχρηση της εξουσίας
που της παραχωρήθηκε µε τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας
Νόµο.

Εποµένως, πρόκειται για παράνοµη πράξη, που σύµφωνα µε τη νοµολογία
του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου υπόκειται σε ακύρωση. Ως εκ τούτου και προς
αποκατάσταση της νοµιµότητας, η πολεοδοµική άδεια θα πρέπει να
ανακληθεί και αυτή είναι η εισήγησή µου.
Αντίγραφο της έκθεσης αυτής θα κοινοποιηθεί στον ΄Επαρχο Πάφου, που
είναι η αρµόδια αρχή µε βάση τον περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών
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Νόµο, για έκδοση άδειας οικοδοµής, µε την εισήγηση να µελετήσει τις πιο
πάνω παρατηρήσεις για να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις που
ενδεχοµένως επιβάλλονται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του. Λόγω της
σοβαρότητας του όλου θέµατος θα κοινοποιηθεί αντίγραφο της έκθεσης
και στον Υπουργό Εσωτερικών µε τη παράκληση όπως προβεί στις
ενέργειες που ενδεχοµένως κρίνει απαραίτητες.
Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως
Λευκωσία 27 Ιανουαρίου, 2003
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Αρ. Φακ.: Α/Π 1358/2002

΄Εκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε το παράπονο
µε αρ. Α/Π 1358/2002 κατά της Αστυνοµίας

1. Παράπονο
Οι ∆ικηγόροι κ.κ. ………… µε επιστολή τους ηµερ. 5 Νοεµβρίου, 2003,
υπέβαλαν παράπονο εκ µέρους του πελάτη τους κ………. κατά της
Αστυνοµίας. Ο κ. εργάζεται ως πιλότος της Πολεµικής Αεροπορίας της
Μεγάλης Βρεττανίας στη Βάση Ακρωτηρίου.
΄Οπως ισχυρίζεται ο παραπονούµενος, τις πρώτες πρωϊνές ώρες 21ης
Ιουνίου, 2002, σε έλεγχο ρουτίνας της Αστυνοµίας διαπιστώθηκε ότι
οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο ίδιος παραδέχτηκε αµέσως το
αδίκηµά του και οδηγήθηκε στον Κεντρικό Αστυνοµικό Σταθµό Λεµεσού
για επιβεβαίωση του δείγµατος αναπνοής. Αφού έδωσε για δεύτερη φορά
δείγµα αναπνοής κρατήθηκε χωρίς να υπάρχει λόγος σε κελί στον
Κεντρικό Αστυνοµικό Σταθµό από τις 03.30 της 21ης Ιουνίου, 2002 µέχρι
τις 23.30 της ίδιας µέρας, δηλαδή για χρονικό διάστηµα 20 ωρών. Στο
διάστηµα αυτό, όπως ισχυρίζεται, παρέµεινε χωρίς φαγητό και µε ελάχιστο
νερό ενώ παρά το ότι ζήτησε επανειληµµένα να χρησιµοποιήσει το
τηλέφωνο εντούτοις οι αστυνοµικοί δεν του το επέτρεψαν. Ο ίδιος έπρεπε,
όπως αναφέρει, να επιστρέψει στη δουλειά του στις 06.45 το πρωΐ της
ίδιας µέρας, ενώ οι αστυνοµικοί επικοινώνησαν µε το διοικητή της µονάδας
του και του ανέφεραν ότι θα απολυόταν στις 07.00. Αναφέρει, επίσης, ότι
η σύζυγός του έλειπε στο εξωτερικό και επειδή δεν του επιτράπηκε να
επικοινωνήσει µαζί της ανησύχησε υπερβολικά.
΄Οσον αφορά τις συνθήκες κράτησής του, ο κ. ........ τις χαρακτηρίζει
“άθλιες” ενώ τη συµπεριφορά των αστυνοµικών τη χαρακτηρίζει ως
“εξευτελιστική”. ∆ύο φορές τον ξύπνησαν οι αστυνοµικοί αναφέροντάς του
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ότι θα απολυθεί. Προχωρούσε προς το διάδροµο εξόδου αλλά τον
καλούσαν να επιστρέψει πίσω στο κελί του ενώ το κρεβάτι είχε βραχεί µε
µεγάλη ποσότητα νερού από άλλο αξιωµατικό µε αποτέλεσµα να είναι
απάνθρωπες και εξευτελιστικές οι συνθήκες παραµονής του στο κελί.

2. ΄Ερευνα
Στα πλαίσια διερεύνησης του παραπόνου οι ισχυρισµοί του
παραπονούµενου τέθηκαν υπόψη του Αρχηγού της Αστυνοµίας για
παράθεση των σχολίων και των απόψεών του. Λήφθηκε απαντητική
επιστολή ηµερ. 23 Ιανουαρίου 2003, ενώ επιθεωρήθηκε και ο σχετικός
ανακριτικός φάκελος της Αστυνοµίας.

3. ∆ιαπιστώσεις
3.1. Ο κ. ........ ανακόπηκε στα πλαίσια συνήθους ελέγχου της Αστυνοµίας
από δύο αστυφύλακες στις 02.35 ώρα της 21ης Ιουνίου 2002, ενώ
οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην οδό Σιαφή κοντά στο Παλιό Λιµάνι
Λεµεσού. Μετά από διαπίστωση ότι η αναπνοή του µύριζε οινόπνευµα, οι
αστυφύλακες τον υπέβαλαν σε άλκοτεστ µε ένδειξη 100 χλγρ% αντί µέχρι
39 χλγρ% που είναι το ανώτερο επιτρεπόµενο όριο. Οι αστυφύλακες δεν
του επέτρεψαν να οδηγήσει και µετέφεραν τον ίδιο και το αυτοκίνητό του
στο Τµήµα Τροχαίας. Εκεί υπεβλήθη ξανά σε άλκοτεστ µε τα ίδια
αποτελέσµατα. ΄Οπως υποστηρίζει η Αστυνοµία, “λόγω της οδήγησης υπό
την επήρεια αλκοόλης” , ο παραπονούµενος συνελήφθη και µεταφέρθηκε
στον Κεντρικό Αστυνοµικό Σταθµό Λεµεσού όπου τέθηκε υπό κράτηση.
3.2. Ο κ. ........ αφέθηκε ελεύθερος στις 23.00 το βράδυ της 21ης Ιουνίου
2002. Μετά από άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του ο παραπονούµενος
παραδέχθηκε ενοχή και καταδικάστηκε στις 6 Νοεµβρίου, 2002 από το
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού σε πρόστιµο ύψους 100 λιρών.
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3.3. ΄Οσον αφορά στους ισχυρισµούς του παραπονούµενου για το θέµα της
κράτησης και µεταχείρισής του στον Κεντρικό Αστυνοµικό Σταθµό
Λεµεσού, ο Υπεύθυνος Πόλης και Προαστίων Λεµεσού της Αστυνοµίας, σε
σηµείωµά του µετά τη διερεύνηση του θέµατος επισηµαίνει τα ακόλουθα:
“Σε ότι αφορά το θέµα της σύλληψης του κατηγορουµένου αυτή διενεργήθηκε γιατί το
αδίκηµα ήτο αυτόφωρο σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα που
αναφέρεται σαν 2η απάντηση στην εγκύκλιο του Αρχηγού Αστυνοµίας µε αρ. Φακ. 181
ηµεροµηνίας 29.1.2001 και η σκοπιµότητα της σύλληψης κρίθηκε στα πλαίσια της
εγκυκλίου του Αρχηγού Αστυνοµίας µε αρ. Φακ. 222/6 ηµεροµηνίας 21.11.2001 και
ιδιαίτερα της ψηλής ποσότητας αλκοόλης που διαπιστώθηκε.
Αναφορικά µε τον ισχυρισµό ότι ελέχθη στο ∆ιοικητή του ότι θα απολυόταν η ώρα 19.00
και απελύθη η ώρα 23.30 δεν µπορεί να ευσταθεί γιατί δεν θα µπορούσε να ήταν εξ΄
αρχής γνωστό πότε θα απολυθεί και η ενηµέρωση αυτή έγινε από την αρχή από τους
δύο Αστυφύλακες της Τροχαίας.
Για τον ισχυρισµό ότι η συµπεριφορά των Αστυνοµικών στα κρατητήρια ήταν
εξευτελιστική δεν βγαίνει τέτοιο συµπέρασµα από την κατάθεση του κατηγορούµενου
και το γεγονός ότι ο ίδιος σκούπισε τον ανοικτό κοινόχρηστο χώρο των κρατητηρίων,
τούτο είναι γενική υποχρέωση των κρατουµένων και σε κανένα δεν υποδεικνύεται
επιλεκτικά. Επίσης ο ισχυρισµός του να χρησιµοποιήθηκε λάστιχο νερού στο διάδροµο
των κρατητηρίων και ότι έπεσαν µερικές σταγόνες στο κρεβάτι του δεν ευσταθεί γιατί
δεν υπάρχει λάστιχο και ουδέποτε χρησιµοποιείται τέτοιο στα κρατητήρια.
Για τον ισχυρισµό του ότι δεν του εδόθη τροφή στο κρατητήριο διευκρινίζεται ότι το
καθηµερινό σιτηρέσιο των υποδίκων και καταδίκων παραδίδεται ιδιοχείρως από τον
Αστυφύλακα που είναι καθήκον στα κρατητήρια στον κάθε υπόδικο και δεν θα µπορούσε
να υπάρξει σκοπιµότητα να µην του δοθεί τροφή. Για τον ισχυρισµό επίσης ότι του
υπεδείχθη να αποχωρήσει ελεύθερος και δεύτερος Αστυφύλακας δεν του το επέτρεπε
αν και ουδείς εδέχθη τέτοιο παράπονο ή είχε εγερθεί τέτοιο θέµα τούτο δεν ενέχει
αληθοφάνεια και δεν µπορώ να διανοηθώ να εµπαίζεται υπόδικος µε αυτό τον τρόπο.
Για το θέµα της απαίτησης για επικοινωνία µέσω τηλεφώνου από υπόδικους είναι
γνωστό ότι δεν επιτρέπεται και ο ίδιος πλην της ενηµέρωσης του ∆ιοικητή του που
έγινε εξ΄ αρχής δεν ζήτησε να αποστείλει µήνυµα σε οιονδήποτε.
Τελειώνοντας σηµειώνω ότι τα παράπονα του κατηγορουµένου υποβλήθηκαν στο
δικηγόρο πέντε µήνες µετά τη σύλληψή του και η επιστολή του τελευταίου φέρει
ηµεροµηνία την προηγούµενη της καταδίκης οπότε δικαιολογηµένα συµπεραίνεται ότι το
παράπονο του υπεβλήθη σαν αντίδραση για το ότι συνελήφθη και καταδικάστηκε”.
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3.4. Σε κατάθεση που έδωσε ο παραπονούµενος στις 2 ∆εκεµβρίου 2002
για την κράτησή του στα aστυνοµικά κρατητήρια επισηµαίνει µεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:
1. Αµέσως µετά την προσαγωγή του στον Κεντρικό Αστυνοµικό Σταθµό Λεµεσού ζήτησε
άδεια για να επικοινωνήσει µε το διοικητή της µονάδας του για να τον πληροφορήσει για
την κράτησή του. Οι αστυνοµικοί δεν του το επέτρεψαν αναφέροντας του ότι θα
επικοινωνούσαν αυτοί µε τη µονάδα του. ΄Οταν ξύπνησε το πρωΐ ζήτησε εκ νέου να του
επιτραπεί η επικοινωνία µε τη µονάδα του αλλά οι αστυνοµικοί του ανέφεραν ότι δεν
επιτρέπονταν τα τηλεφωνήµατα.
2. Το µεσηµέρι της 21ης Ιουνίου 2002 δεν του δόθηκε τροφή από τους αστυνοµικούς
παρά το γεγονός ότι διανεµήθηκε τροφή στους άλλους κρατούµενους.
3. Το µεσηµέρι κλήθηκε από αστυνοµικούς να καθαρίζει το προαύλιο των κρατητηρίων
µε µια σκούπα και ένα φτυάρι και να µαζέψει τα αποτσίγαρα.
4. ΄Οταν επέστρεψε το απόγευµα στο κελί του από το προαύλιο των κρατητηρίων
διαπίστωσε ότι το στρώµα του ήταν “πολύ λίγο βρεγµένο” από µερικές σταγόνες που
προήλθαν κατά λάθος από αστυνοµικό για σφουγγάρισµα του δαπέδου του κελιού.
5. Το απόγευµα κλήθηκε από αστυνοµικό να εξέλθει του κελιού και να προχωρήσει στην
άκρη του διαδρόµου. Εκεί ένας άλλος αστυνοµικός τον κάλεσε να επιστρέψει στο κελί
του. Επέστρεψε και τελικά απολύθηκε στις 11 το βράδυ της ίδιας µέρας.

3.5 Οι αστυνοµικοί που ήταν υπεύθυνοι στα κρατητήρια καθόλη τη
διάρκεια κράτησης του παραπονούµενου αρνούνται ότι υπήρξε
οποιασδήποτε µορφής δυσµενής µεταχείριση του παραπονούµενου.
Ισχυρίζονται ότι δίδεται πάντοτε φαγητό σε όλους ανεξαίρετα τους
κρατούµενους και ότι οι ίδιοι δεν έγιναν δέκτες παραπόνων εκ µέρους του
παραπονούµενου για τις συνθήκες κράτησής του.

4. Συµπεράσµατα-Παρατηρήσεις-Συστάσεις-Εισηγήσεις
4.1 Τόσο η σύλληψη όσο και η απόφαση για κράτηση του παραπονούµενου
δεν φαίνεται να αµφισβητούνται στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο
παραπονούµενος δεν προβάλλει οποιεσδήποτε αµφισβητήσεις για τον
τρόπο που ενήργησε η Αστυνοµία για τα θέµατα αυτά. ΄Αλλωστε, για τα
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αδικήµατα για τα οποία κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε µετά από δική του
παραδοχή από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού.
Ο παραπονούµενος εστιάζει την επιχειρηµατολογία του στις συνθήκες
κράτησής του και στα εξ΄ αυτής απορρέοντα δικαιώµατά του αλλά κυρίως
στην υπερβολικά µεγάλη διάρκεια της κράτησής του. Οι ισχυρισµοί του
αυτοί άπτονται συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων αλλά και
δικαιωµάτων που θεµελιώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.
4.2 ΄Οσον αφορά στην επικοινωνία του παραπονούµενου µε το διοικητή
της µονάδας του αµέσως µετά τη σύλληψή του είναι προφανές ότι η
Αστυνοµία δεν επέτρεψε στον ίδιο την επικοινωνία αυτή. Μέλη της
Αστυνοµίας φέρονται να επικοινώνησαν µε τη µονάδα του, αµφισβητείται
όµως το περιεχόµενο της συνοµιλίας και ειδικότερα το κατά πόσο δόθηκαν
ή όχι διαβεβαιώσεις για απελευθέρωση του παραπονούµενου το πρωΐ της
21ης Ιουνίου 2002. Ανεξάρτητα από τους εκατέρωθεν προβαλλόµενους
ισχυρισµούς θεωρώ ότι, υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις, η διασφάλιση
της απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας του παραπονούµενου µε τη
µονάδα του δεν θα παρέβλαπτε µε οποιοδήποτε τρόπο τους χειρισµούς και
το ερευνητικό έργο της Αστυνοµίας3.
4.3 O παραπονούµενος κρατήθηκε από την Αστυνοµία για χρονικό
διάστηµα 20 περίπου ωρών. Από την αξιολόγηση του συνόλου των
στοιχείων που αφορούν στην κράτηση του παραπονούµενου δεν φαίνεται
να στοιχειοθετείται η άποψη ότι αυτός υπέστη οποιασδήποτε µορφής
βασανιστήρια ή απάνθρωπη µεταχείριση κατά τη διάρκεια που κρατήθηκε
από την Αστυνοµία. Αντίθετα, τα στοιχεία που αφορούν στη συµπεριφορά
Με βάση τα πρότυπα που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των
Βασανιστηρίων και κάθε Μορφής Απάνθρωπης Μεταχείριση ή Τιµωρίας “A detained persons´s
right to have the fact of his/her detention notified to a third party should in principle be
guaranteed from the very outset of Police custody. Of course, the CPT recognizes that the
exercise of this right might have to be made subject to certain exceptions, in order to
protect the Legitimate interests of the police investigation” The CPT Standards,
CPT/Inf/E(2002) 1, p.13.

3
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των αστυνοµικών που υποχρέωσαν τον παραπονούµενο να καθαρίσει τον
προαύλιο χώρο των κρατητηρίων, συγκλίνουν στην αποδοχή της άποψης
ότι σε σχέση µε το θέµα αυτό ο κ. ...... υπέστη εξευτελιστική και
ταπεινωτική µεταχείριση εκ µέρους της Αστυνοµίας.
4.4. Οι δυνατότητες σύλληψης και κράτησης ατόµων από την Αστυνοµία,
χωρίς δικαστικό ένταλµα, επιτάσσουν όπως αυτές ασκούνται µε πλήρη
επίγνωση του εξαιρετικού και περιοριστικού για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
χαρακτήρα τους.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση παρατηρώ ότι η απόλυση του
παραπονούµενου έγινε στα όρια σχεδόν της επιτρεπόµενης από το
Σύνταγµα κράτησης χωρίς δικαστικό ένταλµα.
Το γεγονός ότι το ΄Αρθρο 11 του Συντάγµατος επιτρέπει τη σύλληψη και
κράτηση ατόµου για συγκεκριµένους λόγους χωρίς δικαστικό ένταλµα για
διάστηµα µέχρι 24 ωρών δεν σηµαίνει ότι η κράτηση σε κάθε περίπτωση
για 24 ώρες είναι νόµιµη και συµβατή µε το Σύνταγµα. Οι διαδικαστικές
και ουσιαστικές συνιστώσες της συνταγµατικής αυτής πρόνοιας
προσφέρουν σε άτοµα που συλλαµβάνονται και κρατούνται διασφάλιση
εναντίον οποιασδήποτε αδικαιολόγητης στέρησης της ελευθερίας τους.
Χωρίς να εκτιµώ ότι στην περίπτωση του παραπονούµενου ήταν
αδικαιολόγητη η σύλληψη και κράτησή του, εντούτοις θεωρώ ότι η
Αστυνοµία ενήργησε στη συγκεκριµένη περίπτωση µε καταχρηστικό τρόπο
και ότι το διάρκειας 20 ωρών διάστηµα της κράτησης δεν ήταν εύλογο,
αναγκαίο ή δικαιολογηµένο. Κατέληξα στη θέση αυτή αφού έλαβα υπόψη τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες συνελήφθη ο παραπονούµενος, τη
γενικότερη στάση που επέδειξε καθόλη τη διάρκεια της έρευνας της
Αστυνοµίας και το µεγάλο χρονικό διάστηµα που παρήλθε από την
ουσιαστική συµπλήρωση του ερευνητικού έργου της Αστυνοµίας µέχρι τη
στιγµή που ο παραπονούµενος κατηγορήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Σε
περιπτώσεις όπως η συγκεκριµένη, η σύλληψη και κράτηση πρέπει να
αποτελούν εξαιρετικό µέτρο και να εξαρτώνται από τα γεγονότα και τις
περιστάσεις της κάθε υπόθεσης και ιδιαίτερα από την επιµονή του οδηγού

255
που βρέθηκε υπό την επήρεια του αλκοόλ να θέλει να συνεχίσει την
οδήγηση του οχήµατός του.

Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως

Λευκωσία, 31 Μαρτίου, 2003
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Αρ. Φακ.: Α/Π 1444/2002
΄Εκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά
µε το παράπονοµε αρ. Α/Π 1444/2002
κατά του ∆ήµου Λεµεσού
Ο δικηγόρος κ. …….., µε επιστολή του ηµερ. 27 Νοεµβρίου, 2002, µου
υπέβαλε παράπονο εκ µέρους της πελάτιδάς του ………… κατά του ∆ήµου
Λεµεσού.
Σύµφωνα µε το δικηγόρο της παραπονούµενης, ο ∆ήµος προσπαθεί να
εξαναγκάσει την πελάτισσά του να παραχωρήσει δωρεάν µέρος του
τεµαχίου µε αρ. 331 Φ/Σχ 54/5000501, στο δηµόσιο, για να
χρησιµοποιηθεί για τη διάνοιξη νέου δρόµου. Ταυτόχρονα, ισχυρίζεται ότι
ο ∆ήµος απαιτεί από την πελάτισσά του, να υποδείξει νέους χώρους
στάθµευσης σε αντικατάσταση όσων θα καταργηθούν µε τη χρησιµοποίηση
µέρους του τεµαχίου για το πιο πάνω σκοπό.
Στο τεµάχιο υφίσταται οικοδοµή που ανεγέρθηκε πριν από αρκετά χρόνια
και αποτελείται από διαµερίσµατα, καταστήµατα και χώρους στάθµευσης.
Για τα διαµερίσµατα και τα καταστήµατα, εκδόθηκαν ξεχωριστοί τίτλοι
ιδιοκτησίας. Κάθε ιδιοκτήτης διαµερίσµατος ή και καταστήµατος κατέχει
και ανάλογο µερίδιο στους κοινόκτητους χώρους της οικοδοµής.
Η παραπονούµενη είναι ιδιοκτήτρια µεταξύ άλλων, του διαµερίσµατος µε
αρ. 5 και της υπόγειας αποθήκης µε αρ. 2. Στις 18 Ιανουαρίου, 2001,
εξασφάλισε από το ∆ήµο Λεµεσού άδειες ανέγερσης λεβητοστασίου και
αποχωρητηρίου, µε τον εξής, µεταξύ άλλων, όρο:
“.... Το τεµάχιο επηρεάζεται από τη διάνοιξη δρόµου. Το επηρεαζόµενο µέρος θα
παραχωρηθεί στο δηµόσιο δρόµο. Το τεµάχιο επηρεάζεται από σχέδιο
ρυµοτοµίας. Η επηρεαζόµενη λωρίδα γης θα αφαιρεθεί από την ιδιοκτησία των
αιτητών και θα παραχωρηθεί στο δηµόσιο δρόµο......” .
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Ο δρόµος για τον οποίο γίνεται λόγος στον όρο αυτό, προβλέπεται να
διανοιχτεί από το ∆ήµο Λεµεσού διαµέσου του πίσω µέρους του τεµαχίου
µε αρ. 331, που αποτελεί κοινόκτητη ιδιοκτησία.
Από τους φακέλους του ∆ήµου Λεµεσού που είχα την ευκαιρία να
µελετήσω, δεν φαίνετaι η παραπονούµενη να πρόσβαλε τον πιο πάνω όρο,
είτε µε Ιεραρχική Προσφυγή είτε µε Προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο,
όµως ούτε συµµορφώθηκε µε αυτόν.
Στις 31 Μαϊου, 2001, η παραπονούµενη υπέβαλε στο ∆ήµο Λεµεσού την
αίτηση µε αρ. ΠΑ 200/2001, για πολεοδοµική άδεια αλλαγής της χρήσης
της υπόγειας αποθήκης της µε αρ. 2, σε κατοικία.
Η αίτηση αυτή, έφερε την υπογραφή και άλλης ιδιοκτήτριας διαµερίσµατος
στην ίδια οικοδοµή, πλην όµως δεν έφερε την υπογραφή της ιδιοκτήτριας
του καταστήµατος µε αρ. 3, η οποία διαµαρτυρήθηκε στο ∆ήµο Λεµεσού,
υποστηρίζοντας ότι για το λόγο αυτό, η αίτηση θα έπρεπε να απορριφθεί,
διότι η ίδια δεν συγκατατέθηκε σε οποιαδήποτε αλλαγή του υπόγειου,
όπως ανέφερε, χώρου της οικοδοµής, ούτε της κοινόκτητης ιδιοκτησίας.
Κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί από το στάδιο αυτό, ότι εφόσον η
παραπονούµενη κατέχει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας για το διαµέρισµα µε
αρ. 5 που περιλαµβάνει και την αποθήκη µε αρ. 2 και δεδοµένου ότι δεν
ζήτησε αλλαγή χρήσης κοινόκτητου µέρους της οικοδοµής, αλλά µόνο
αλλαγή της χρήσης της αποθήκης σε κατοικία, µε βάση τον Κανονισµό 2
των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Κανονισµών, Κ.∆.Π. 55/90, δεν
απαιτείται η αίτησή της να φέρει την υπογραφή της ιδιοκτήτριας του
καταστήµατος µε αρ. 3. Η δε υπογραφή της ιδιοκτήτριας άλλου
διαµερίσµατος που τέθηκε στην αίτηση ήταν εκ του περισσού.
Κατά την εξέταση της αίτησης, τεχνικός του ∆ήµου επεσήµανε ότι για τις
ανάγκες ολόκληρης της οικοδοµής απαιτούνται συνολικά 14 χώροι
στάθµευσης και διαθέτει 15. Παρατήρησε όµως ότι οι 8 από αυτούς θα
παύσουν να υφίστανται µε τη χρησιµοποίηση µέρους του τεµαχίου για τη
διάνοιξη δρόµου.
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Ο Αρχιτέκτονας – Πολεοδόµος του ∆ήµου, σε δικό του σηµείωµα, ανέφερε
ότι η αίτηση θα µπορούσε να εγκριθεί, νοουµένου ότι θα αντιµετωπιστεί το
πρόβληµα που προκύπτει µε την κατάργηση των 8 χώρων στάθµευσης.
Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο ∆ηµοτικός Μηχανικός, προσθέτοντας
επίσης ότι θα πρέπει να παραχωρηθεί “….. η ρυµοτοµία στο πίσω µέρος του
οικοπέδου”.

Η αίτηση της παραπονούµενης τέθηκε σε συνεδρίαση της Πολεοδοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου, ηµερ. 13 Σεπτεµβρίου, 2001, η οποία έλαβε την πιο
κάτω απόφαση, που κοινοποίησε στη παραπονούµενη ο ∆ηµοτικός
Μηχανικός στις 19 Σεπτεµβρίου, 2001:
“....Η Πολεοδοµική Επιτροπή ......... αποφάσισε την έγκριση της αίτησης µε τον
όρο η αιτήτρια να υπογράψει ότι αποδέχεται την παραχώρηση του δρόµου
δωρεάν προς το ∆ήµο και να τροποποιηθούν τα σχέδια ώστε να υποδειχθούν
όσο το δυνατό περισσότεροι χώροι στάθµευσης.......”.

Με την επιστολή της ηµερ. 8 Οκτωβρίου, 2001, η παραπονούµενη ανέφερε
στο ∆ηµοτικό Μηχανικό ότι αποδέχεται να παραχωρήσει µέρος του
τεµαχίου για τη διάνοιξη δρόµου, µε επιφύλαξη όλων, όπως διευκρίνισε,
των νοµίµων δικαιωµάτων της. Ζήτησε όµως, να απαλειφθεί ο όρος
αναφορικά µε την υπόδειξη νέων χώρων στάθµευσης, καθότι κάτι τέτοιο,
ισχυρίστηκε πως δεν είναι δυνατό και παρακάλεσε να της παραχωρηθεί
χωρίς καθυστέρηση η πολεοδοµική άδεια, ενόψει του ότι εκκρεµούσε
ποινική δίωξη της, για παράνοµη έναρξη των εργασιών αλλαγής της
χρήσης της αποθήκης.
Σχολιάζοντας το περιεχόµενο της επιστολής αυτής, ο δικηγόρος της
παραπονούµενης, µου ανέφερε ότι επιφύλαξε τα δικαιώµατά της,
δεδοµένου ότι µε βάση το άρθρο 23 του Συντάγµατος, η µε οποιοδήποτε
τρόπο στέρηση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπό δηµόσιας
ωφέλειας, όπως η διάνοιξη νέου δρόµου, συνεπάγεται υποχρέωση της
∆ιοίκησης για αποζηµίωση του ιδιοκτήτη.
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Ο ∆ηµοτικός Μηχανικός ενηµέρωσε τη Πολεοδοµική Επιτροπή του ∆ήµου
για την απάντηση της παραπονούµενης σε συνεδρίασή της στις 18
Οκτωβρίου, 2001 και εξέφρασε την άποψη ότι δεν ήταν δυνατό να γίνει
δεκτό το αίτηµά της, να απαλλαγεί από την υπόδειξη νέων χώρων
στάθµευσης. Η Πολεοδοµική Επιτροπή υιοθέτησε την άποψή του και η
∆ηµοτικός Γραµµατέας απέστειλε στη παραπονούµενη σχετική επιστολή
ηµερ. 20 Νοεµβρίου, 2001.
Η αίτηση της παραπονούµενης εξακολουθεί να εκκρεµεί, αφού σύµφωνα µε
το δικηγόρο της, ο ∆ήµος επιµένει να παραχωρήσει δωρεάν το µέρος του
τεµαχίου που θα χρησιµοποιηθεί για τη διάνοιξη του δρόµου και να
υποδείξει νέους χώρους στάθµευσης.
Με απασχόλησε κατ΄αρχή, το κατά πόσον η Πολεοδοµική Επιτροπή του
∆ήµου, είχε αρµοδιότητα να λάβει την απόφαση ηµερ. 13 Σεπτεµβρίου,
2001, να την κοινοποιήσει στη παραπονούµενη και να απαιτεί συµµόρφωσή
της µε τους όρους που έθεσε, ως προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησής
της.
Με το περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας (Εκχώρηση Εξουσιών) διάταγµα,
Κ.∆.Π. 57/2001, ο Υπουργός Εσωτερικών, ενεργώντας µε βάση την
εξουσιοδότηση που του δόθηκε µε το άρθρο 5 του περί Πολεοδοµίας και
Χωροταξίας Νόµου, εκχώρησε την αρµοδιότητά του για εξέταση και λήψη
αποφάσεων σε αιτήσεις για πολεοδοµικές άδειες, εντός των ορίων του
∆ήµου Λεµεσού, στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η αρµοδιότητα που παρέχεται σε ορισµένο όργανο, είτε απευθείας από τον
νοµοθέτη, είτε κατόπιν εκχώρησης µε βάση εξουσιοδότηση νόµου, όπως
στη προκειµένη περίπτωση, είναι δεσµευτική και αποκλειστική. ∆ηλαδή το
αρµόδιο όργανο καθίσταται το µόνο που δικαιούται αλλά και υποχρεούται
να την ασκήσει και δεν µπορεί ούτε να την τροποποιήσει ούτε να την
µεταβιβάσει χωρίς ρητή εξουσιοδότηση νόµου. Επίσης, δεν νοµιµοποιείται
άλλο όργανο να την ασκήσει, ακόµα και αν περιλαµβάνει µεταξύ των µελών
του και µέλη του αρµοδίου οργάνου.
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Λόγω ακριβώς της νοµικής φύσης της αρµοδιότητας, η Πολεοδοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Λεµεσού, που συστάθηκε µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου από µερικά µόνο µέλη του, µπορεί να έχει µόνο βοηθητικό –
συµβουλευτικό ρόλο, αναφορικά µε τις αιτήσεις για πολεοδοµικές άδειες.
Η λήψη απόφασης, έστω και ενδιάµεσου χαρακτήρα και σε επιµέρους
πτυχές συγκεκριµένης αίτησης για πολεοδοµική άδεια, όπως στη
προκειµένη περίπτωση, εκφεύγει των πλαισίων του ρόλου αυτού και
καταστρατηγεί το διάταγµα εκχώρησης, µε το οποίο ο Υπουργός
Εσωτερικών, εξέφρασε σαφώς την πρόθεσή του να καταστήσει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο ως το µόνο αρµόδιο όργανο σε σχέση µε τις
πολεοδοµικές αποφάσεις.
Επίσης, η Πολεοδοµική Επιτροπή έθεσε στη παραπονούµενη δύο όρους
και την αποδοχή τους ως προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησής της.
∆ηλαδή προδίκασε και την τελική απόφαση του αρµοδίου οργάνου.
΄Οσον αφορά τον πρώτο όρο, δεν µου διαφεύγει το ότι τέθηκε, µε
παρόµοια διατύπωση και στις δύο άδειες που εξασφάλισε η παραπονούµενη
στις 18 Ιανουαρίου, 2001.΄Οµως, δεν µπορώ να παραγνωρίσω την ορθή
επισήµανση του δικηγόρου της. ΄Οτι πρακτικά η παραπονούµενη δεν ήταν,
ούτε είναι εφικτό να ανταποκριθεί θετικά και να συµµορφωθεί µε τον εν
λόγω όρο, αφού το µέρος του τεµαχίου που ζητήθηκε, αποτελεί
κοινόκτητη ιδιοκτησία και εποµένως είναι απαραίτητη, εκτός από τη δική
της συγκατάθεση και αυτή των ιδιοκτητών των άλλων διαµερισµάτων και
καταστηµάτων της οικοδοµής, ανεξάρτητα από το αν το δικό της
µερίδιο σ΄αυτήν είναι κατά πολύ µεγαλύτερο και ανεξάρτητα από το ότι η
ιδιοκτήτρια ενός διαµερίσµατος, υπέγραψε τις αιτήσεις µε τις οποίες
εκδόθηκαν οι πιο πάνω άδειες και την αίτηση η οποία εκκρεµεί. ΄Οπως
ήδη έχω εξηγήσει, η υπογραφή της τελευταίας αίτησης αλλά και των
προηγούµενων αιτήσεων της παραπονούµενης από ιδιοκτήτρια άλλων
διαµερισµάτων ήταν εκ του περισσού.
∆ιευκρινίζεται επίσης πως και αν ακόµα η παραπονούµενη
συµµορφωνόταν µε τον όρο και έδιδε τη συγκατάθεσή της να
χρησιµοποιηθεί εκείνο το µέρος του τεµαχίου για τη διάνοιξη του δρόµου,
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χωρίς και τη συγκατάθεση των υπολοίπων, η χρήση του από το ∆ήµο θα
συνιστούσε παράνοµη επέµβαση.
Τόσο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά την παραχώρηση των αδειών ηµερ. 18
Ιανουαρίου, 2001, όσο και η Πολεοδοµική Επιτροπή κατά την εξέταση της
εκκρεµούσας αίτησης, φαίνεται ότι δεν εντόπισαν το πιο πάνω πρόβληµα.
Ειδικότερα, η Πολεοδοµική Επιτροπή, στα πλαίσια της εξέτασης της
αίτησης της παραπονούµενης για πολεοδοµική άδεια αλλαγής της χρήσης
της αποθήκης σε κατοικία, προσπάθησε να διασφαλίσει τα συµφέροντα του
∆ήµου, δηλαδή να εξασφαλίσει για λογαριασµό του και πριν από την
έγκριση της αίτησης, το µέρος του τεµαχίου, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση
και δεν φαίνεται να την απασχόλησε καθόλου ούτε το ερώτηµα, αν η
συνάρτηση της έγκρισης µιας περιορισµένης εµβέλειας προτεινόµενης
ανάπτυξης, άσχετης µε το επιµέρους τεµάχιο, µε την προϋπόθεση της
δωρεάν παραχώρησης µέρους του, ήταν ορθή και νόµιµη ενέργεια.
Η απάντηση είναι οπωσδήποτε αρνητική. Η παραπονούµενη ζήτησε µόνο
αλλαγή χρήσης υφιστάµενης αποθήκης και ουσιαστικά σε αντάλλαγµα της
ζητήθηκε µέρος του τεµαχίου δωρεάν. Η αντιµετώπιση αυτή του πολίτη,
πέραν του ότι δεν φαίνεται να συνάδει στην αρχή της καλής πίστης,
παραγνωρίζει πως το άρθρο 23 του Συντάγµατος, απαιτεί σεβασµό του
δικαιώµατος της ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας και αποφυγή ενεργειών
που συνεπάγονται µε οποιοδήποτε τρόπο, περιορισµό της άσκησής του. Το
ίδιο άρθρο επιβάλλει στη ∆ιοίκηση την υποχρέωση απαλλοτρίωσης της
ακίνητης ιδιοκτησίας που κρίνεται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση
σκοπού δηµόσιας ωφέλειας και την καταβολή στον ιδιοκτήτη,
προκαταβολικά, δίκαιης αποζηµίωσης.
Σχετικό είναι επίσης το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και θεµελιωδών ελευθεριών, σύµφωνα µε το οποίο “….. Every natural person

is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived
of his possessions except in the puplic interest and subject to the conditions
provided for by law and by the general principles of international law…..».
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Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ερµήνευσε το εν λόγω άρθρο στην απόφαση
Lithgow και άλλοι κατά του Ηνωµένου Βασιλείου, ηµερ. 8 Ιουλίου, 1986,
όπου, µεταξύ άλλων, τόνισε ότι το άρθρο αυτό θα εξασφάλιζε µια µη
αποτελεσµατική προστασία της ιδιοκτησίας χωρίς την αρχή κατά την οποία
αφαίρεσή της δεν επιτρέπεται χωρίς αποζηµίωση. Καθότι, χωρίς την
καταβολή ενός ποσού σε λογική συνάρτηση προς την αξία του αγαθού που
απαλλοτριώνεται, η στέρηση της ιδιοκτησίας θα αποτελούσε µια προσβολή
υπερβολική, µη δικαιολογηµένη ενόψει του κανόνα του σεβασµού της
ιδιοκτησίας.
Περαιτέρω, στη πρόσφατη απόφασή του ηµερ. 5 Νοεµβρίου, 2002, στην
προσφυγή Σεργίδης και Χριστοφόρου κατά της Κύπρου, το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο κατέληξε ότι υπήρξε παράβαση του ίδιου άρθρου, αφού µέρος
της ακίνητης ιδιοκτησίας των αιτητών, που καθορίστηκε σε ρυµοτοµικό
σχέδιο και δηµοσιεύθηκε µε βάση το άρθρο 12 του περί Ρυθµίσεως Οδών
και Οικοδοµών Νόµου, τους αποστερήθηκε και χρησιµοποιήθηκε για την
διεύρυνση δρόµου, σύµφωνα µεν µε το σχέδιο, πλην όµως χωρίς να τους
καταβληθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση.
Με βάση την απόφαση αυτή, αν η παραπονούµενη και οι υπόλοιποι
δικαιούχοι συγκατατεθούν να παραχωρήσουν το µέρος του τεµαχίου που
κρίνεται απαραίτητο για τη διάνοιξη δρόµου, θα πρέπει να αποζηµιωθούν
και αυτή είναι η εισήγησή µου. ∆ιαφορετικά, η απαλλοτρίωση θα αποτελεί
τη µοναδική νόµιµη διαδικασία, για να µπορέσει ο ∆ήµος στη συνέχεια να
προβεί στην εκτέλεση του έργου.
Το θέµα των χώρων στάθµευσης που θα καταργηθούν, δεν αφορά
αποκλειστικά την παραπονούµενη, αλλά και τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες.
Επίσης, στο παρόν στάδιο, που εκκρεµεί η αίτησή της για πολεοδοµική
άδεια αλλαγής της χρήσης της αποθήκης υφίστανται όλοι όσοι είναι
αναγκαίοι. Εποµένως, µε βάση την αρχή της καλής πίστης και της ορθής
συµπεριφοράς, δεν είναι δυνατό να παραµένει σε εκκρεµότητα η αίτησή της
και να βαρύνεται αποκλειστικά η ίδια µε την ευθύνη επίλυσης του
προβλήµατος που θα προκύψει αργότερα µε την κατάργησή τους. Εξάλλου,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η κατάργηση των υφιστάµενων χώρων, δεν
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θα γίνει εξαιτίας οποιωνδήποτε δικών της ενεργειών. Περαιτέρω και αν
ακόµα είναι εφικτό να υποδειχθούν νέοι χώροι στάθµευσης, συνεπάγεται
ότι κάτι τέτοιο θα γίνει σε κοινόκτητο µέρος της οικοδοµής. ∆ηλαδή η
συγκατάθεση και των υπολοίπων ιδιοκτητών αναφορικά µε το που θα
χωροθετηθούν είναι και πάλι αναγκαία.
Ενόψει των πιο πάνω, η εξέταση της αίτησης της παραπονούµενης, θα
πρέπει να αποσυνδεθεί τόσο από το θέµα της παραχώρησης µέρους του
τεµαχίου όσο και από το θέµα της υπόδειξης νέων χώρων στάθµευσης και
αυτή είναι η εισήγησή µου, µε την παράκληση όπως απασχολήσει το
συντοµότερο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης.

Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως

Λευκωσία, 11 Μαρτίου, 2003
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Αρ. Φακ.: A/Π 1480/2002
Α/Π 312/2003
΄Εκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε τα παράπονα
µε αρ. Α/Π 1480/2002 και Α/Π 312/2003 κατά του
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως
1. Παράπονο
Η …….. καλούµενη εφεξής “η Οµοσπονδία”, µε επιστολή της ηµερ. 27
Νοεµβρίου 2002 υπέβαλε παράπονο κατά του Τµήµατος Πολεοδοµίας και
Οικήσεως. Το παράπονο αφορά στην αίτηση που υπέβαλε η εταιρεία
για παραχώρηση πολεοδοµικής άδειας για ανέγερση εµφιαλωτηρίου νερού
στον Αγρό και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την προτεινόµενη
ανάπτυξη. ∆ιατυπώθηκε, κατ΄αρχήν, ο ισχυρισµός ότι το Τµήµα
Πολεοδοµίας και Οικήσεως δεν ανταποκρίθηκε σε επιστολή της
Οµοσπονδίας, ηµερ. 10 Οκτωβρίου 2002, στην οποία τέθηκε το θέµα των
ισχυριζόµενων παράνοµων εκσκαφών, εκχερσώσεων γης και διάνοιξης
δρόµων από την εν λόγω εταιρεία µε αποτέλεσµα να πληγεί ανεπανόρθωτα
το σηµαντικό οικοσύστηµα της περιοχής Μαδαρής-Παπούτσας που
περιλαµβάνει πλούσια πανίδα και χλωρίδα µε ενδηµικά οικοσυστήµατα.
Προβλήθηκε, επίσης, ο ισχυρισµός ότι η ευρύτερη περιοχή όπου έχουν
επισυµβεί οι παρανοµίες έχει προταθεί από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
όπως ενταχθεί στο δίκτυο περιοχών διατήρησης και προστασίας της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης “Natura 2000”.
Η Οµοσπονδία επανήλθε επί του ιδίου θέµατος µε νέα επιστολή της ηµερ.
25 Φεβρουαρίου 2003. ΄Εθεσε ενώπιόν µου το θέµα της συνέχισης των
παρανοµιών και ισχυρισµούς ότι η επιχειρούµενη ανάπτυξη της
εταιρείας.... ήταν αντίθετη µε την ευρισκόµενη σε ισχύ ∆ήλωση Πολιτικής.
Τόνισε δε ότι οι συντελεσθείσες παρανοµίες προκάλεσαν ήδη σηµαντική
ζηµιά στο ευαίσθητο οικολογικά περιβάλλον της περιοχής του Αγρού, αφού
η περιοχή θα ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης. Η Οµοσπονδία πρόβαλε, επιπλέον, την άποψη ότι θα πρέπει,
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πριν από την παραχώρηση οποιασδήποτε πολεοδοµικής άδειας στην
περιοχή, να προηγηθεί η εκπόνηση πλήρους περιβαλλοντικής µελέτης.
2. ΄Ερευνα
Στα πλαίσια της έρευνας που διεξήχθη έθεσα, µε επιστολή µου ηµερ. 13
Ιανουαρίου 2003, τους ισχυρισµούς της Οµοσπονδίας υπόψη του
∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως για την παράθεση
των σχολίων και των απόψεών του εντός τριών εβδοµάδων. Επειδή δεν
έλαβα οποιαδήποτε απάντηση απέστειλα νέα υπενθυµητική επιστολή ηµερ.
26 Μαρτίου 2003, ζητώντας την άµεση ενηµέρωσή µου επί του θέµατος
καθώς επίσης και το φάκελο της υπόθεσης.
Λόγω µη λήψης οποιασδήποτε απάντησης κάλεσα, δυνάµει του εδαφίου (3)
του άρθρου 9 των περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµων του 1991 µέχρι
2000, το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως όπως
προσέλθει στο Γραφείο µου αυτοπροσώπως για συζήτηση του θέµατος και
για παρουσίαση του σχετικού µε το θέµα διοικητικού φακέλου. Ο
∆ιευθυντής του Τµήµατος προσήλθε στο Γραφείο µου στις 15 Μαΐου
2003. Συζήτησα µαζί του τους ισχυρισµούς της Οµοσπονδίας και µου
παραδόθηκε για µελέτη ο σχετικός διοικητικός φάκελος της υπόθεσης.
Πολεοδοµική αίτηση εταιρείας ........ Ltd (ΛΕΜ 795/2000)
(1) Η εταιρεία ..... υπέβαλε στις 22 Ιουνίου 2000 αίτηση για παραχώρηση
πολεοδοµικής άδειας (ΛΕΜ 795/2000) για ανέγερση µονάδας εµφιάλωσης
πόσιµου νερού στον Αγρό. Από τα σχέδια που υποβλήθηκαν για ανέγερση
της µονάδας φαίνεται ότι επρόκειτο να επηρεαστούν 14 τεµάχια γης
συνολικής έκτασης, περίπου, 48.000 τ.µ.
Επειδή διεφάνη ότι υπήρχε πρόβληµα προσπέλασης στον προτεινόµενο
χώρο του εµφιαλωτηρίου από το δηµόσιο δρόµο, η εταιρεία ζήτησε στις 7
Ιουλίου του 2000, από το Υπουργικό Συµβούλιο όπως η αίτησή της για
παραχώρηση πολεοδοµικής άδειας εξεταστεί κατά παρέκκλιση των
προνοιών της υφιστάµενης ∆ήλωσης Πολιτικής.
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Για τη συγκεκριµένη ανάπτυξη η αιτήτρια υπέβαλε, στις 27 Σεπτεµβρίου
2000, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπόνησε για
λογαριασµό της η εταιρεία.
(2) Μετά την υποβολή της αίτησης, η εταιρεία..... προέβη παράνοµα σε
χωµατουργικές εργασίες, εκσκαφές και εκχερσώσεις γης και διάνοιξη
δρόµων στο χώρο όπου αιτήθηκε την άδεια για ανέγερση του
εµφιαλωτηρίου. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της έκθεσής µου επισυνάπτονται
φωτογραφίες που µου απέστειλε η Οµοσπονδία όπου εµφαίνονται οι
εργασίες στις οποίες προέβη παράνοµα η εταιρεία στο χώρο της
προτεινόµενης ανάτυξης.
Το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως επέδωσε στις 16 Μαΐου 2001
ειδοποίηση επιβολής στην αιτήτρια µε την οποία την καλούσε να τερµατίσει
τις παράνοµες εργασίες και να επαναφέρει το φυσικό περιβάλλον στην
προτέρα κατάσταση.
Λειτουργοί του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως µε διαβεβαίωσαν ότι
η εταιρεία ..... συµµορφώθηκε µε τη ειδοποίηση επιβολής και έκτοτε
τερµάτισε όλες τις εργασίες στην περιοχή.
(3) Την υποβολή της αίτησης ακολούθησε διαβούλευση του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως µε όλα τα εµπλεκόµενα κρατικά τµήµατα και
υπηρεσίες. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος δεν έφερε ένσταση για χορήγηση
της άδειας νοουµένου ότι η εταιρεία θα εξασφάλιζε άδεια απόρριψης
αποβλήτων.
Μετά τις διαβουλεύσεις και τη λήψη των απόψεων των εµπλεκοµένων
υπηρεσιών, ο αρµόδιος µελετητής του Τµήµατος Πολεοδοµίας και
Οικήσεως υπέβαλε στις 20 Μαρτίου 2002, αναφορά ενώπιον του αρµόδιου
πολεοδοµικού οργάνου για την προτεινόµενη ανάπτυξη σηµειώνοντας,
µεταξύ άλλων, ότι “...η θετική αντιµετώπιση της αίτησης για παρέκκλιση όσον αφορά
στην προσπέλαση είναι δυνατή µε την προϋπόθεση ότι θα επιλυθεί το θέµα της
προστασίας της πηγής και µε την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν πριν την έκδοση της
πολεοδοµικής άδειας σχέδια που να επιλύουν το πρόβληµα υπέρβασης του Σ.∆. και Π.Κ.
και της διαµόρφωσης του χώρου πρασίνου”.
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Το αρµόδιο πολεοδοµικό όργανο αποφάσισε στις 22 Μαρτίου 2003 ότι
νοουµένου ότι θα επιλύετο πρώτα το πρόβληµα προστασίας της πηγής,
θα προωθούσε θετική εισήγηση στο Συµβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
(ΣΥΜΕΜΑ) για το θέµα της προσπέλασης.
(4) O ∆ιευθυντής του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως απέστειλε
στις 16 Σεπτεµβρίου 2002 σχετική έκθεση στον Πρόεδρο του ΣΥΜΕΠΑ
ενηµερώνοντας τον εµπεριστατωµένα για το ιστορικό της αίτησης και όλα
τα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης ανάπτυξης. ∆ιευκρίνισε δε ότι η
αίτηση αφορούσε στη χορήγηση της άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών
της ∆ήλωσης Πολιτικής σε σχέση µε τη δηµόσια προσπέλαση την οποία
διαθέτουν τα προς ανάπτυξη τεµάχια λαµβανοµένης υπόψη της
προτεινόµενης χρήσης. Σηµείωσε, επιπλέον, ότι τα τεµάχια διέθεταν
προσπέλαση από δικαίωµα διάβασης πλάτους 6.20 µ. αντί, όπως
απαιτούσε η ∆ήλωση Πολιτικής για να µπορεί να επιτραπεί η χωροθέτηση
Μονάδας Εµφιάλωσης Πόσιµου Νερού, προσπέλαση από δηµόσιο δρόµο.
Στις εισηγήσεις του προς το ΣΥΜΑΠΕ ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος
αναφέρει, µεταξύ άλλων τα εξής:
“16. ΄Οσον αφορά το θέµα της χορήγησης άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της
∆ήλωσης Πολιτικής ώστε η προτεινόµενη ανάπτυξη να διαθέτει προσπέλαση από
δικαίωµα διάβασης αντί από δηµόσιο δρόµο, (η παράγραφος 4 πιο πάνω είναι σχετική),
θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί θετικά, µόνον εάν διασφαλιστεί η προστασία της
γεώτρησης µε την δηµιουργία της κατάλληλης Προστατευτικής Ζώνης, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις των Αρµοδίων Τµηµάτων και εξακριβωθεί ότι το νερό της είναι κατάλληλο
ποιοτικά και ποσοτικά για τους σκοπούς της προτεινόµενης µονάδας εµφιάλωσης νερού.
Η Πολεοδοµική Αρχή θεωρεί ότι η δυνατότητα να διασφαλίζεται η προστασία της πηγής
αποτελεί βασική παράµετρο που άπτεται της δηµόσιας υγείας και δεν µπορεί να τύχει
της παραµικρής απόκλισης.
17. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις και θα µπορούσε να
αντιµετωπιστεί θετικά η χωροθέτηση της ανάπτυξης, η Πολεοδοµική Αρχή πιστεύει ότι
η χορήγηση της ζητούµενης άδειας κατά παρέκκλιση όσον φορά την προσπέλαση,
ικανοποιεί τις αρχές και τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κανονισµό 19”.

(5) Εν τω µεταξύ, ο ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και Κατασκευών της
εταιρείας, µε επιστολή του ηµερ. 14 Ιανουαρίου 2003, ζήτησε όπως
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αποσυρθεί η εξεταζόµενη αίτησή της για κατά παρέκκλιση παραχώρηση
της πολεοδοµικής άδειας, αφού απέκτησε και δύο τεµάχια που εφάπτονταν
δηµόσιου δρόµου καθιστώντας έτσι άνευ αντικειµένου την περαιτέρω
εξέταση της αίτησης.
Ενόψει τούτου, το Συµβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων σε συνεδρία του
ηµερ. 20 Ιανουαρίου 2003 αποφάσισε τον τερµατισµό της εξέτασης της
αίτησης για παραχώρηση άδειας κατά παρέκκλιση. Ενηµερώθηκε, η
αρµόδια πολεοδοµική αρχή η οποία συνεχίζει µέχρι σήµερα την εξέταση
της αίτησης για παραχώρηση πολεοδοµικής άδειας.
Αλληλογραφία Οµοσπονδίας µε εµπλεκόµενες υπηρεσίες
Στις 10 Οκτωβρίου 2002, η Οµοσπονδία απευθύνθηκε στα Τµήµατα
Πολεοδοµίας και Οικήσεως και ∆ασών και στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος,
θέτοντας ενώπιόν τους τις παράνοµες δραστηριότητες της εταιρείας ....
στον Αγρό. Ζήτησε παράλληλα τη λήψη µέτρων για άρση της παρανοµίας
και προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήµατος της περιοχής. Το Τµήµα
∆ασών στη δική του απαντητική επιστολή ηµερ. 28 Νοεµβρίου, 2003
επισηµαίνει, µεταξύ άλλων, τα εξής:
“Από πληροφορίες που πήραµε η περιοχή στην οποία αναφέρεστε ανήκει σε
εταιρεία που σκοπεύει να ανεγείρει εργοστάσιο εµφιαλωµένου νερού.
Το τεµάχιο που εκχερσώθηκε βρίσκεται µέσα στα όρια της περιοχής που έχει
προεπιλεγεί για συµπερίληψη στο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης “Natura 2000” και όπως φαίνεται θα ήταν καλυµµένο µε
φρυγανώδη βλάστηση σε µίξη µε συστάδες λατζιάς.
Τα δάση της λατζιάς είναι ενδηµικά της Κύπρου και έχουν γίνει αποδεκτά για
συµπερίληψη στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ως οικότοπος
προτεραιότητας”.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος πληροφόρησε, µε επιστολή ηµερ. 10
Φεβρουαρίου 2003 την Οµοσπονδία ότι “... ο υπό αναφορά χώρος βρίσκεται 1.5

χιλιόµετρα µακριά από το σύνορο της περιοχής που θα προταθεί για ένταξη στο δίκτυο
ΦΥΣΗ 2000”.
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Το Επαρχιακό Γραφείο Λεµεσού του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως
αφού µελέτησε την επιστολή της Οµοσπονδίας επιβεβαίωσε, σε επιστολή
του ηµερ. 28 Νοεµβρίου 2002 τις παράνοµες ενέργειες της εταιρείας
(εκσκαφές, ισοπεδώσεις, εκχερσώσεις γης) και διαβεβαίωσε την
Οµοσπονδία ότι όλες οι απαντήσεις στα θέµατα που τέθηκαν µε την
επιστολή της θα δίδονταν από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος.
Στη δική του απαντητική επιστολή προς την Οµοσπονδία ηµερ. 6 Μαρτίου
2003, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως αναφέρει
τα ακόλουθα:
“Σας πληροφορώ ότι το Συµβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, στη συνεδρία του αρ.
1/2003 που πραγµατοποιήθηκε στις 20.1.2003, αποφάσισε οµόφωνα όπως
τερµατίσει την εξέταση αίτησης της πιο πάνω εταιρείας, για χορήγηση
πολεοδοµικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της ∆ήλωσης Πολιτικής, σε
σχέση µε τη δηµιουργία µονάδας εµφιάλωσης νερού, στον Αγρό, λόγω του ότι
ενηµερώθηκε από τους αιτητές ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους είχε
ζητηθεί η εξέταση της αίτησης στα πλαίσια παρέκκλισης.
Παρακαλώ σηµειώστε ότι η Πολεοδοµική Αρχή έχει ενηµερωθεί πως εναπόκειται
σε αυτήν να αξιολογήσει τα νέα δεδοµένα και να αποφασίσει κατά πόσο θα
προχωρήσει στην έκδοση πολεοδοµικής άδειας, αφού λάβει επαρκώς υπόψη και τα
διαλαµβανόµενα στην επιστολή σας ηµεροµηνίας 25.2.2003”.

∆ίκτυο “ΦΥΣΗ 2000 – (NATURA 2000)
Το ∆ίκτυο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης Natura 2000 έχει σαν βάση του την
Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας. Εγγράφεται δε στη γενικότερη πολιτική της
΄Ενωσης για διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ευρώπης ως τµήµα της
φυσικής της κληρονοµιάς.
Στόχος του Natura 2000 είναι η διασφάλιση της διατήρησης ή η
αποκατάσταση σε “ µια ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης” των τύπων των
φυσικών οικότοπων και των οικότοπων των προστατευόµενων ειδών στην
περιοχή φυσικής κατανοµής των ειδών αυτών (άρθρο 3 παρ. 1 της
Οδηγίας).

270
Κλειδί για την προστασία των οικότοπων είναι ο καθορισµός Ειδικών
Ζωνών ∆ιατήρησης. Οι Ζώνες αυτές καθορίζονται µε λεπτοµερή
διαδικασία και µε τη στενή συνεργασία της Επιτροπής και των κρατών
µελών της ΄Ενωσης.
Η διαδικασία καθορισµού των Ζωνών περιλαµβάνει τρία χρονικά στάδια:
(α) Κάθε κράτος προτείνει ένα κατάλογο από τόπους που χρήζουν
προστασίας (άρθρο 4 παρ. 1 Οδηγίας)
(β) H Eπιτροπή σε συµφωνία µε τα κράτη µέλη, καταρτίζει ένα σχέδιο
καταλόγου “τόπων κοινοτικής σηµασίας”. Από τον κατάλογο αυτό
προκύπτουν οι τόποι στους οποίους απαντώνται ένας ή περισσότεροι
τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή ένα ή περισσότερα είδη
προτεραιότητας (άρθρο 4 παρ. 2 Οδηγίας).
(γ) ΄Οταν ένας τόπος κοινοτικής σηµασίας επιλεγεί µε βάση την πιο
πάνω διαδικασία, το κράτος µέλος οφείλει να τον ορίσει το ταχύτερο
δυνατό ως “Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης” και καθορίζει προτεραιότητες
για τη διατήρηση, αποκατάσταση των ζωνών και την αποτροπή των
κινδύνων υποβάθµισης ή καταστροφής τους.
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος έχει ήδη προχωρήσει σε προεπιλογή 38 περιοχών σε
ολόκληρη την Κύπρο µε σκοπό την ένταξή τους στο δίκτυο Natura 2000.
Αποµένει η διαβούλευση µε τις εµπλεκόµενες κοινότητες και όλους τους
κρατικούς φορείς πριν από την οριστικοποίηση του καταλόγου και την
υποβολή σχετικής πρότασης στην Επιτροπή.
3. Συµπεράσµατα – Παρατηρήσεις
(1) H ευρισκόµενη σε ισχύ ∆ήλωση Πολιτικής θέτει εξ΄αρχής ως
θεµελιώδη στρατηγικό της στόχο την προστασία, διατήρηση, αναβάθµιση
και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος στην ύπαιθρο και στα χωριά της
Κύπρου.
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Η αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος δεν εξαντλείται µόνο
στην καταστολή των παραβάσεων και των επιβλαβών για το περιβάλλον
συµπεριφορών και την αποκατάσταση, αν αυτό είναι δυνατό, της
οικολογικής βλάβης. Εκτείνεται και επικεντρώνεται όλο και περισσότερο
στην πρόληψη. ∆ίχως να αµφισβητείται η αναγκαιότητα της λήψης
κατασταλτικών µέτρων, η εµβέλεια και αποτελεσµατικότητά τους είναι, σε
τέτοιες περιπτώσεις, εκ των πραγµάτων περιορισµένη.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι προφανές ότι λόγω των παράνοµων
εργασιών της εταιρείας ..... η οποία έχει προχωρήσει σε εκσκαφές,
εκχερσώσεις γης, διάνοιξη δρόµων στην περιοχή του Αγρού, έχουν ήδη
δηµιουργηθεί τετελεσµένα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να
ανατραπούν. Αποτέλεσµα των παράνοµων αυτών ενεργειών ήταν να
επέλθει βλάβη στο περιβάλλον της περιοχής όπου η εταιρεία σκοπεύει,
εφόσον εξασφαλίσει πολεοδοµική άδεια, να ανεγείρει εµφιαλωτήριο νερού.
(2) Η απλή υποβολή πολεοδοµικής αίτησης εκ µέρους της εταιρείας δεν
δικαιολογούσε, εν πάση περιπτώσει, την έναρξη εργασιών για ανέγερση
του εµφιαλωτηρίου (άρθρο 21 των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας
Νόµων). Τέτοιες πρακτικές αποτελούν τροχοπέδη και εξουδετερώνουν,
ουσιαστικά, τη διαδικασία πολεοδοµικής αξιολόγησης των αιτήσεων για
ανάπτυξη. Πρόσθετα, δηµιουργούν και παγιώνουν καταστάσεις που
δύσκολα διορθώνονται ή ανατρέπονται µε την έκδοση της άδειας. Είναι δε
λυπηρό που για τη δηµιουργία της λανθασµένης αυτής εντύπωσης
συνέτεινε και η αδικαιολόγητη ανοχή που επιδεικνύει σε τέτοιες
περιπτώσεις στο ίδιο το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως για άσκηση
πολεοδοµικού ελέγχου. Εντέλει, δηλαδή, η ανοχή αυτή του τµήµατος
οδηγεί σε αυτοαναίρεση του ρόλου που του έχει ανατεθεί για καθορισµό
και έλεγχο της πολεοδοµικής ανάπτυξης.
Πάντως, στην προκειµένη περίπτωση, αποτελούσε ευθύνη του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως για άσκηση του πολεοδοµικού ελέγχου.
∆υστυχώς όµως το τµήµα αυτό επέδειξε αδικαιολόγητη ολιγωρία για
έγκαιρη λήψη µέτρων καταστολής της παρανοµίας. Ανεξήγητη και
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αδικαιολόγητη αδράνεια επέδειξε αφενός η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού,
που δεν φαίνεται να έλαβε οποιαδήποτε µέτρα, στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων της, για αναστολή των παράνοµων εργασιών στις οποίες
προέβαινε η εταιρεία και αφετέρου η Υπηρεσία Περιβάλλοντος η οποία,
στο στάδιο εξέτασης της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν
εξέτασε µε τη δέουσα προσοχή τις περιβαλλοντικές συνέπειες που
συνεπάγετο η έκταση και το µέγεθος της προτεινόµενης ανάπτυξης. Είναι
δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως
προέβη στην επίδοση ειδοποίησης επιβολής στην εταιρεία 8 περίπου µήνες
αφότου η Οµοσπονδία έδωσε τεκµηριωµένες πληροφορίες για την
παρανοµία και την επελθούσα βλάβη στο περιβάλλον. Η ταχεία
ανταπόκριση στα όσα η Οµοσπονδία έθεσε ενώπιον του Τµήµατος
Πολεοδοµίας και Οικήσεως πιθανότατα να απέτρεπε µεγάλο µέρος της
βλάβης που έχει ήδη προκληθεί στο περιβάλλον της περιοχής.
(3) Οι εργασίες στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία στον χώρο της
προτεινόµενης ανάπτυξης και η προκληθείσα βλάβη στο περιβάλλον της
περιοχής εισάγει πλέον ένα νέο καθοριστικό παράγοντα στην εκκρεµούσα
διαδικασία εξέτασης της πολεοδοµικής άδειας. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη
εξουδετερώσει σε µεγάλο βαθµό την περιβαλλοντική µελέτη που η
εταιρεία υπέβαλε το Σεπτέµβριο του 2000 ενόψει της εξέτασης της
αίτησής της. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει διαφανεί ότι οι παράνοµες
εργασίες έχουν συντελεσθεί στα όρια κάποιας από τις περιοχές που έχουν
προεπιλεγεί για να προταθούν για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000,
εντούτοις η έκταση και το είδος της ανάπτυξης σε συνδυασµό µε τον
επηρεασµό του φυσικού περιβάλλοντος θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά
υπόψη πριν από την τελική λήψη απόφασης για έκδοση πολεοδοµικής
άδειας. Κοντολογίς, είναι αναπόφευκτη πλέον η αξιολόγηση όλων των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκτέλεση του έργου και ο
πολεοδοµικός του έλεγχος µε περιβαλλοντικά κριτήρια.
4. Εισηγήσεις
Ενόψει των πιο πάνω εισηγούµαι όπως το Τµήµα Πολεοδοµίας και
Οικήσεως, πριν λάβει την τελική του απόφαση για το ενδεχόµενο έκδοσης
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της πολεοδοµικής άδειας, απαιτήσει από τους αιτητές µελέτη για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν ήδη επιφέρει οι παράνοµες
εργασίες της εταιρείας.... Η µελέτη αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει και
λεπτοµερείς προτάσεις για αντιµετώπιση ή/και απάµβλυνση των
αρνητικών επιπτώσεων που έχουν ήδη προκληθεί στο περιβάλλον της
περιοχής.
Εντέλει, εισηγούµαι όπως, πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, η
µελέτη
αυτή
αποσταλεί
στην
Υπηρεσία
Περιβάλλοντος
για
εµπεριστατωµένη αξιολόγηση και διατύπωση απόψεων και θέσεων.

Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως
Λευκωσία, 25 Σεπτεµβρίου, 2003

274

Αρ. Φακ.: Α/Π 291/2003
Έκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε το παράπονο µε Αρ.
Α/Π 291/2003 κατά του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου
1. Περιγραφή Παραπόνου
Ο κ. ………. µε επιστολή του ηµερ. 13 Μαρτίου, 2003 µου υπέβαλε
παράπονο κατά του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου.
Ο παραπονούµενος διαµαρτύρεται για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε
κατά την πλήρωση της θέσης ∆ιευθυντή του Οργανισµού και ισχυρίζεται
ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενήργησε µε προκατάληψη υπέρ
συγκεκριµένου υποψηφίου.
Ειδικότερα:
Ο παραπονούµενος ισχυρίζεται ότι πρόθεση του Οργανισµού ήταν η
συνέχιση της απασχόλησης του υπηρετούντος ∆ιευθυντή και γι΄αυτό µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ζητήθηκε γνωµοδότηση κατά πόσο
θα ήταν δυνατή η παράταση των υπηρεσιών του.
Επειδή σύµφωνα µε τον Νοµικό Σύµβουλο του ΘΟΚ δεν ήταν δυνατή η
παράταση των υπηρεσιών του υπηρετούντος ∆ιευθυντή, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ζήτησε εκ νέου γνωµοδότηση κατά πόσο θα ήταν δυνατή η
προκήρυξη της θέσης χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς το χρονικό
διάστηµα απασχόλησης µε στόχο να µπορεί να είναι υποψήφιος και ο
υπηρετών ∆ιευθυντής, ο οποίος συµπληρώνει την ηλικία των 60 ετών σε
3 1/2 χρόνια.
Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΘΟΚ γνωµοδότησε ότι η χρονική διάρκεια
απασχόλησης θα έπρεπε να είναι συγκεκριµένη στην προκήρυξη.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΘΟΚ έλαβε απόφαση για προκήρυξη της
θέσης στις 17 ∆εκεµβρίου, 2002 και η σχετική προκήρυξη δηµοσιεύθηκε
στις 27 ∆εκεµβρίου, 2002, 6 µήνες και 5 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της θητείας του υπηρετούντος ∆ιευθυντή, που είναι η 30η Ιουνίου,
2003. Σύµφωνα µε τον παραπονούµενο η προκήρυξη έγινε τόσο νωρίς
έτσι ώστε η διαδικασία επιλογής να ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές και
τυχόν αλλαγή της κυβέρνησης.
2. Περιγραφή Έρευνας
Με επιστολή ηµερ. 19 Μαρτίου, 2003 τέθηκαν υπόψη του Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΘΟΚ οι ισχυρισµοί του παραπονούµενου, για
τις απόψεις και σχόλιά του. Ζητήθηκαν επίσης, αντίγραφα όλων των
πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΘΟΚ κατά τις οποίες
λήφθηκαν αποφάσεις που αφορούν το θέµα, περιλαµβανοµένων και των
πρακτικών που αφορούν τις αποφάσεις του Συµβουλίου να ζητήσει νοµικές
συµβουλές για την παράταση των υπηρεσιών του υπηρετούντος ∆ιευθυντή
και για το καθορισµό της διάρκειας της απασχόλησης καθώς και αντίγραφα
των σχετικών επιστολών του ΘΟΚ προς το Νοµικό του Σύµβουλο και των
δικών του απαντήσεων, καθώς και αντίγραφο του Σχεδίου Υπηρεσίας της
θέσης ∆ιευθυντή.
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΘΟΚ τοποθετήθηκε
σχετικά µε επιστολή του ηµερ. 5 Μαϊου, 2003.
Στις 13 Μαϊου, 2003 ζητήθηκαν από το ΘΟΚ πρόσθετα στοιχεία, τα οποία
στάληκαν την ίδια ηµέρα.
Μέσα στα πλαίσια της έρευνας είχα στις 20 Μαϊου, 2003 συνάντηση µε
τον Πρόεδρο, δύο από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΘΟΚ και
τον Προϊστάµενο ∆ιοίκησης και Προσωπικού του Οργανισµού.
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3. ∆ιαπιστώσεις
(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 9 των περί Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου
Νόµων του 1970 µέχρι 1999, ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού διορίζεται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο «τη εγκρίσει του Υπουργού» , και
σύµφωνα µε το άρθρο 2 των ίδιων Νόµων «Υπουργός» σηµαίνει τον
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού.
Ο ∆ιευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισµού,
προϊσταται της υπηρεσίας του, µεριµνά για την εκτέλεση των
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ασκεί κάθε άλλο καθήκον
που θα καθοριστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Ο ∆ιευθυντής µπορεί, βάσει του άρθρου 4 να παρίσταται σε όλες τις
συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να λαµβάνει µέρος στις
συζητήσεις και να εκφράζει την γνώµη του χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου.
(2) Στο άρθρο 8 των πιο πάνω Νόµων καθορίζεται ότι: « η διάρθρωσις
της υπηρεσίας του Οργανισµού, οι όροι υπηρεσίας του προσωπικού, τα
ωφελήµατα αφυπηρετήσεως αυτού, ο πειθαρχικός κώδιξ και η άσκησις
πειθαρχικής εξουσίας θέλουσι καθορισθή.
Με βάση το άρθρο 19 των Νόµων, το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει
Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων των Νόµων και
το καθορισµό όλων των θεµάτων που σύµφωνα µε το Νόµο θα πρέπει
να καθορισθούν.
(3) Με βάση το άρθρο 86 των περί Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου
(∆ιάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµών για οποιοδήποτε θέµα
για το οποίο δε γίνεται ειδική πρόβλεψη στους Κανονισµούς, ισχύουν,
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τηρουµένων των αναλογιών, οι σχετικές διατάξεις του περί της
∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων
εκάστοτε Κανονισµών και εγκυκλίων.
(4) Σύµφωνα µε τους περί Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου (∆ιάρθρωσις
και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµούς του 1974 µόνιµη θέση µπορεί να
πληρωθεί είτε µόνιµα είτε προσωρινά µε σύµβαση για ορισµένο χρονικό
διάστηµα είτε από µήνα σε µήνα όπως αποφασίσει σχετικά το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Με βάση το εδάφιο 82) του άρθρου 3 του περί Νοµικών προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου (∆ιορισµός Γενικών ∆ιευθυντών) Νόµου του 1990, η
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΘΟΚ για διορισµό ∆ιευθυντή
εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο.
(5) Το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης ∆ιευθυντή του ΘΟΚ προνοεί στο
Μέρος «Απαιτούµενα προσόντα» τα ακόλουθα:
(1)
Πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα ή δίπλωµα , τίτλος ή ισότιµο προσόν
στις Καλές Τέχνες (περιλαµβανοµένου ∆ράµατος και Κινηµατογράφου) ή
πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα στις Κοινωνικές Επιστήµες ή τη Φιλολογία ή
Ιστορία ή Φιλοσοφία ή Γλώσσες ή Πολιτιστικές/Κλασσικές Σπουδές ή τη
∆ιοίκηση ή συνδυασµό των θεµάτων αυτών ή σε κλάδο τούτων.
(2) (α) ∆εκαετής τουλάχιστον πείρα σε θέµατα σχετικά µε το Θέατρο ή7και
τις καλές τέχνες ή /και τη λογοτεχνική δηµιουργία, ή
(β) δεκαετής τουλάχιστο διοικητική ή/και εποπτική πείρα σε υπεύθυνη
θέση. Ικανοποιητική πείρα αναφορικά µε το Θέατρο, µεταξύ των υποψηφίων
αυτών, θα αποτελεί πλεονέκτηµα.
(3) Άριστη γνώση των Θεατρικών πραγµάτων της Κύπρου, ευρεία ενηµέρωση
σε θέµατα του Ελληνικού Θεάτρου και της νεοελληνικής πνευµατικής ζωής,
καθώς και της παγκόσµιας θεατρικής κίνησης.
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(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική
ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

και

οργανωτική

(5) Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και πολύ καλή γνώση µιας
τουλάχιστον από τις επικρατέστερες Ευρωπαϊκές γλώσσες.
(6) Ειδικές σπουδές αναφορικά µε το Θέατρο θα αποτελούν πλεονέκτηµα.
(7) Τα απαιτούµενα για δηµόσιους υπαλλήλους στοιχεία σχετικά µε ηλικία και
υγεία.»

(6)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΘΟΚ (στη συνέχεια θα αναφέρεται
ως ∆Σ του ΘΟΚ) σε συνεδρία του ηµερ. 15 Οκτωβρίου, 2002
αποφάσισε όπως κατά τη συνεδρία του που προγραµµατίζετο για τις 8
Νοεµβρίου, 2002 συζητηθεί και το θέµα της πιθανής ανανέωσης της
θητείας του ∆ιευθυντή του ΘΟΚ που λήγει στις 30 Ιουνίου, 2003 για
ακόµη 3 ½ έτη, µέχρι δηλαδή την ηλικία των 60 ετών. Αποφασίστηκε
επίσης να ζητηθεί γνωµοδότηση από το Νοµικό Σύµβουλο του ΘΟΚ.
Στα σχετικά πρακτικά που ετοιµάστηκαν αναφέρονται οι παρόντες στη
συνεδρία ενώ στη συνέχεια αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Παρευρισκόµενοι: ΑΠ, ∆ιευθυντής
ΑΓ, Προϊστάµενος ∆ιοίκησης και Προσωπικού
Τήρηση Πρακτικών: ΑΓ, Προϊστάµενος ∆ιοίκησης και Προσωπικού
(7)
Στις 17 Οκτωβρίου, 2002 ο ΘΟΚ απέστειλε στο Νοµικό του
Σύµβουλο επιστολή µε την οποία, αφού τον ενηµέρωσε ότι ο ∆ιευθυντής
του ΘΟΚ είναι διορισµένος από το ∆Σ µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για
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την περίοδο 1 Ιουλίου, 1998 µέχρι 20 Ιουνίου, 2003, ζήτησε τις
απόψεις του όσον αφορά τα ακόλουθα :
«1. Κατά πόσο το ∆Σ του ΘΟΚ δύναται να ανανεώσει τη σύµβαση του που
λήγει στις 30 Ιουνίου 2003 για περίοδο ακόµη τριάµισι ετών µέχρι την ηλικία
των 60 ετών χωρίς να προκηρύξει τη θέση κατά τη λήξη της υφιστάµενης
σύµβασης δηλαδή στις 30 Ιουνίου, 2003. Ο κ. Α. Π γεννήθηκε στις 24.1.1947
και κατά την 30η Ιουνίου, 2003 θα είναι 56 1/2 ετών.
2. Εάν η απάντηση στο πιο πάνω ερώτηµα είναι καταφατική, κατά πόσο το ∆Σ
δύναται πρόωρα δηλαδή από τώρα πριν τη λήξη της υφιστάµενης σύµβασης να
αποφασίσει για την ανανέωσή ή µη της σύµβασής του για την περίοδο τριάµισι
ετών που θα αρχίζει στις 30 Ιουνίου, 2003.
3. Κατά πόσο χρειάζεται έγκριση ή επικύρωση από το Υπουργικό Συµβούλιο η
τυχόν ανανέωση της σύµβασης του για ακόµη 3 ½ έτη κατά παρόµοιο τρόπο
που χρειάζεται έγκριση και ο διορισµός του ∆ιευθυντή µε βάση το Νόµο που
προνοεί για το διορισµό του Γενικού ∆ιευθυντή των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου (αριθµός 115 του 1990)»

(8)
Στις 23 Οκτωβρίου, 2002 στάληκε στο Νοµικό Σύµβουλο του
ΘΟΚ δεύτερη επιστολή µε την οποία ζητούντο οι θέσεις του αναφορικά
και µε τα ακόλουθα:
« α) Κατά πόσο µπορεί εντός 2002 να γίνει κανονική προκήρυξη της ίδιας
θέσης µε ισχύ του διορισµού από 1.7.2003, λόγω κυρίως του ότι η θέση είναι
µε σύµβαση και γιατί ο σηµερινός κάτοχος της θέσης θα έχει συσσωρευµένη
άδεια και θα πρέπει να έχει χρόνο να παραδώσει οµαλά τη διεύθυνση σε
περίπτωση που διορισθεί άλλος διευθυντής.
β) κατά πόσο η θέση δύναται να πληρωθεί µε µόνιµο διορισµό, µια και στο νόµο
δεν αναφέρεται πουθενά ότι η θέση αυτή πληρούται µε σύµβαση οποιασδήποτε
διάρκειας.»
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(9)
Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΘΟΚ τοποθετήθηκε σχετικά µε
επιστολή του ηµερ. 29 Οκτωβρίου, 2002. Θέση του ήταν ότι ο ΘΟΚ
είχε προχωρήσει το 1998 σε προκήρυξη της θέσης του ∆ιευθυντή και
περιέλαβε ως όρο αυτοδέσµευσης ότι θα αφορούσε η επιλογή για
συγκεκριµένη χρονική διάρκεια πέντε ετών και για το λόγο αυτό και σε
υλοποίηση αυτής της προαπόφασης στο συµβόλαιο που υπέγραψαν ο
ΘΟΚ και ο επιλεγείς µε τη διοικητική απόφαση, συµφωνήθηκε και
ορίστηκε να είναι πέντε χρόνια διάρκειας ο διορισµός. Στην επιστολή
αναφέρονται σχετικά και τα ακόλουθα:
« Πρέπει να υπενθυµίσω ότι η προκήρυξη µιας θέσης εκτός από το ότι
αποτελεί εκπλήρωση υποχρέωσης από κυρωτικό νόµο διεθνούς
σύµβασης για τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα, όπως κρίθηκε από τη
Νοµολογία αποτελεί και εκπλήρωση της παροχής ίσων ευκαιριών σε
κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη (Άρθρου 28 του Συντάγµατος). Παράλληλα
πρόνοια νοµοθετική για παράταση θητείας χωρίς νέα προκήρυξη δεν
υπάρχει.
Για να µεταβάλει-εάν είναι αυτό δυνατό-το ∆.Σ. τη χρονική ισχύ του
Συµβολαίου θα πρέπει να εξεταστούν:
α. Εάν το επιτρέπει το Συµβόλαιο ή καλή πίστη κατά το διοικητικό
δίκαιο µε βάση το περιεχόµενο της προκήρυξης
β. Από την άλλη πλευρά το ∆.Σ. µπορεί να θεωρεί τώρα ότι εξαιρετικοί
λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν, αφού καταγραφούν σαφώς και
εµπεριστατωµένα, την παράταση της διάρκειας της ιδιωτικής σύµβασης.
Εάν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι θα πρέπει απαραιτήτως να ζητηθεί η
έγκρισης από το Υπουργικό Συµβούλιο κατά το Νόµο αφού η
απαιτούµενη και υπάρχουσα αφορούσε συγκεκριµένη µόνο χρονική
διάρκεια.»

281

(10) Το ∆Σ του ΘΟΚ σε συνεδρία του ηµερ. 17 ∆εκεµβρίου, 2002
αποφάσισε όπως προχωρήσει στην προκήρυξη της θέσης του ∆ιευθυντή
του ΘΟΚ µε σύµβαση για περίοδο µέχρι πέντε ετών όπως ακριβώς ήταν
και η προκήρυξη για τη θέση ∆ιευθυντή το 1998 µε το ίδιο Σχέδιο
Υπηρεσίας και την ίδια κλίµακα δηλαδή την Α15.
Στα σχετικά πρακτικά που ετοιµάστηκαν αναφέρονται οι παρόντες στη
συνεδρία ενώ στη συνέχεια αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Παρευρισκόµενοι: ΑΠ, ∆ιευθυντής
ΑΓ, Προϊστάµενος ∆ιοίκησης και Προσωπικού
Τήρηση Πρακτικών:ΑΓ, Προϊστάµενος ∆ιοίκησης και Προσωπικού»
(11) Στις 18 ∆εκεµβρίου, 2002 στάληκε στο Νοµικό Σύµβουλο του
ΘΟΚ νέα επιστολή στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΘΟΚ στη συνεδρία του Αρ. 462 της 17ης
∆εκεµβρίου, 2002, αποφάσισε όπως προκηρύξει τη θέση του
∆ιευθυντή του ΘΟΚ είτε για µόνιµο διορισµό είτε µε σύµβαση για
περίοδο τριών έως πέντε ετών.
Όπως γνωρίζετε ο νυν ∆ιευθυντής του ΘΟΚ κ. ΑΠ διορίστηκε µε
πενταετή σύµβαση για την περίοδο 1η Ιουλίου, 1998 µέχρι 30 Ιουνίου,
2003.
Σύµφωνα µε την πρόνοια 7(2) των Κανονισµών του ΘΟΚ 1974, µόνιµος
θέσις πληρούται είτε µονίµως είτε προσωρινώς επί συµβάσει
δι΄ωρισµένον χρονικό διάστηµα, είτε από µηνός εις µήνα ως το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ήθελεν αποφασίσει.
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Σας επισυνάπτω την προκήρυξη της θέσης του ∆ιευθυντή του ΘΟΚ
σύµφωνα µε την πιο πάνω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
παρακαλώ όπως έχω τη γνωµάτευσή σας για το περιεχόµενό της έτσι
ώστε ο Οργανισµός να προχωρήσει στη δηµοσίευσή της στο Τύπο.»
Στη προκήρυξη που επισυνάφθηκε στην πιο πάνω επιστολή αναφέρετο
ότι η θέση του ∆ιευθυντή είναι πρώτου διορισµού και προαγωγής και
ότι η πλήρωσή της θα είναι είτε µόνιµη είτε µε σύµβαση για περίοδο
τριών µέχρι πέντε έτη.
(12) Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΘΟΚ τοποθετήθηκε µε επιστολή του
ηµερ. 18 ∆εκεµβρίου, 2002 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. Η προκήρυξη είναι κανονιστική υποχρέωση παροχής ίσης ευκαιρίας προς κάθε
ενδιαφερόµενο να γνωρίζει και να διεκδικήσει τη κενή θέση.
2. ∆υνάµει του άρθρου 4 του Νόµου αλλά και του Καν, 6(1) υπάρχει για τη θέση η
Κ∆Π 275/94 από την οποία αναφέροµαι ειδικά, για την προσοχή σας στο
απαιτούµενο (7).
Το αναφέρω τούτου ειδικά γιατί στην προτεινόµενη προκήρυξη γίνεται αναφορά για
ενδεχόµενο σύµβασης περιόδου τριών µέχρι πέντε ετών οπότε να µη θεωρηθεί
ευνοϊκή ενδεχοµένως µεταχείριση.
3. Η αναφορά αυτή περί τη χρονική περίοδο θα πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί κατά
τον καν. 7(2) προς αποφυγή αχρείαστων επιπλοκών όπως π.χ. εάν ένας υποψήφιος
είναι 56 1/2 ετών και ένας 48 ετών πως θα διαπιστωθεί ποίος είναι ο
καταλληλότερος για τρία ή πέντε χρόνια;
Η περίοδος των «τριών µέχρι πέντε ετών» καθίσταται ρευστό κριτήριο αντί, ίσο και
κοινό θα πρέπει λοιπόν να προσδιοριστεί σαφώς σε τρία ή τέσσερα ή πέντε έτη στην
προκήρυξη (α) κατά τις ανάγκες του οργανισµού το δηµόσιο συµφέρον όχι µε βάση τα
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χρόνια που θα έχει για να υπηρετήσει κάποιος. Πρέπει επίσης να µην αγνοηθεί η
ανάγκη αιτιολόγησης του όποιου συγκεκριµένου χρόνου ήθελε καθοριστεί ως η
αναγκαία χρονική περίοδος της σύµβασης.
4. Πρόσθετα προς τούτο η αιτιολόγηση του όποιου ήθελε κριθεί ως αναγκαίου
χρόνου (τρία ή τέσσερα ή πέντε έτη) θα πρέπει να έχει σχέση και µε ότι
καθιερώθηκε στο παρελθόν (για αποφυγή να κριθεί αντιφατικός ο καθορισµός προς
την πάγια τακτική) και δεν θα πρέπει να εµφανίζεται ως περίπτωση ειδικής
µεταχείρισης έναντι κάποιων προβλεπτών ή πιθανών υποψηφίων.»

(13) Στις 19 ∆εκεµβρίου, 2002 προκηρύχθηκε η θέση του ∆ιευθυντή
του ΘΟΚ. Στη σχετική προκήρυξη αναφέρεται ότι η πλήρωσή της θα
είναι µε σύµβαση µέχρι πέντε ετών.
(14) Ο ΘΟΚ µε επιστολή του ηµερ. 30 Ιανουαρίου, 2003
πληροφόρησε το Νοµικό του Σύµβουλο ότι ο παραπονούµενος είχε
αποφοιτήσει από τη ∆ραµατική Σχολή Θεάτρου Τέχνης και δεύτερος
υποψήφιος από τη ∆ραµατική Σχολή Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας που
είναι τριετούς φοίτησης και γι΄αυτό ζητήθηκε η γνώµη του κατά πόσο
µε τα πιο πάνω προσόντα θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι κατέχουν το
απαιτούµενο προσόν του Σχεδίου Υπηρεσίας αρ. (1) που απαιτεί
πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα ή ∆ίπλωµα, τίτλο ή ισότιµο προσόν στις καλές
τέχνες ......... . Ζητήθηκε επίσης από το Νοµικό Σύµβουλο να
τοποθετηθεί κατά πόσο το πιο πάνω δίπλωµα τους θεωρείται αποδεκτό
τεκµήριο για γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο όταν
απαιτείται µε βάση εγκύκλιο (που ισχύει στη δηµόσια υπηρεσία) πτυχίο
Ελληνικού Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Κύπρου σε κλάδους όπου
η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική γλώσσας ή πτυχίο Παιδαγωγικής
Ακαδηµίας Κύπρου τριετούς φοίτησης.
Με την επιστολή ζητήθηκαν οι απόψεις του Νοµικού Συµβούλου και
όσον αφορά τα προσόντα δύο άλλων υποψηφίων.
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(15) Το ∆Σ του ΘΟΚ στη συνεδρία του ηµερ. 5 Φεβρουαρίου, 2003
ασχολήθηκε και µε το θέµα του διορισµού ∆ιευθυντή και ειδικότερα µε
το θέµα της αξιολόγησης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί. Κατά την
συνεδρία αυτή ο Πρόεδρος του ∆Σ ενηµέρωσε τα µέλη για τηλεφωνική
επικοινωνία που είχε µε το Νοµικό Σύµβουλο του Οργανισµού σε σχέση
µε την επιστολή ηµερ. 30 Ιανουαρίου, 2003 από την οποία είχαν
προκύψει, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:
Ότι το ∆Σ δεν είχε λόγο να αναµένει απάντηση από το ΚΥΣΑΤΣ για τα
προσόντα του παραπονούµενου και δεύτερου υποψηφίου, αφού σ΄ αυτό
απευθύνονται τα άτοµα προσωπικά για σκοπούς αναγνώρισης των
τίτλων σπουδών τους.
Ότι τα διπλώµατα των ∆ραµατικών Σχολών της Ελλάδας είναι τριετούς
φοίτησης και εποµένως µε βάση τον Κανονισµό 172/99 θεωρούνται
∆ιπλώµατα Ανώτερης Εκπαίδευσης και όχι πανεπιστηµιακά πτυχία ή
∆ιπλώµατα τετραετούς φοίτησης όπως ισχύει για τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά το ∆Σ µπορεί να
αποφασίσει ότι το αποδέχεται ως ισότιµο προσόν στις Καλές Τέχνες
(∆ράµα) µε βάση το απαιτούµενο προσόν αρ. (1) του Σχεδίου Υπηρεσίας.
Ότι όσον αφορά το αποδεκτό τεκµήριο για γνώση της ελληνικής
γλώσσας σε άριστο επίπεδο στην περίπτωση του παραπονούµενου και
δεύτερου υποψηφίου που έχουν διπλώµατα ∆ραµατικών Σχολών της
Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι δεν κατέχουν πανεπιστηµιακό Πτυχίο ή
∆ίπλωµα της Ελλάδος το ∆Σ µπορεί να αποφασίσει ότι έχουν το
τεκµήριο αυτό χωρίς γραπτές εξετάσεις εάν διαπιστωθεί ότι έχουν
δείγµατα γραφής του άριστου επιπέδου τους στην ελληνική γλώσσα µε
την εργασία τους, µελέτες που έχουν κάνει κ.λ.π..
Μετά από ανοικτή τηλεφωνική επικοινωνία µε το Νοµικό Σύµβουλο του
Οργανισµού, το ∆Σ αποφάσισε όπως ζητηθεί από αυτόν και η γραπτή
τοποθέτησή του επί των θεµάτων που εγέρθηκαν και όπως συνέλθει εκ
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νέου η Επιτροπή Προσωπικού για να εξετάσει τις αιτήσεις των
υποψηφίων και την κατάσταση που ετοίµασε ο Προϊστάµενος ∆ιοίκησης
και Προσωπικού όσον αφορά τα προσόντα των υποψηφίων.
Αποφασίστηκε επίσης ότι οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα
κληθούν σε προφορική συνέντευξη στις 25 Φεβρουαρίου, 2003.
Στα σχετικά πρακτικά που ετοιµάστηκαν αναφέρονται οι παρόντες στη
συνεδρία ενώ στη συνέχεια αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Παρευρισκόµενοι: ΑΠ, ∆ιευθυντής
για όλα τα θέµατα εκτός από το θέµα αρ. 4
(που αφορούσε το διορισµό ∆ιευθυντή)
ΑΓ, Προϊστάµενος ∆ιοίκησης και Προσωπικού
Τήρηση Πρακτικών:ΑΓ, Προϊστάµενος ∆ιοίκησης και Προσωπικού»
(16) Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΘΟΚ επιβεβαίωσε γραπτώς τις
θέσεις που είχε εκφράσει τηλεφωνικά προς το Πρόεδρο του ∆Σ και το
ίδιο το ∆Σ µε επιστολή του ηµερ. 12 Φεβρουαρίου, 2003.
(17) Στις 13 Φεβρουαρίου, 2003 ετοιµάστηκε κατάσταση των
υποψηφίων για τη θέση ∆ιευθυντή στο ΘΟΚ. Στην κατάσταση αυτή
καταγράφηκαν τα ακαδηµαϊκά προσόντα των υποψηφίων, η πείρα τους
καθώς και παρατηρήσεις όσον αφορά την κατοχή από αυτούς των
απαιτούµενων προσόντων της θέσης, όπως αυτά φαίνονται στο σχέδιο
υπηρεσίας.
Σε σχέση µε τον επιλεγέντα για διορισµό αναφέρεται ότι είναι
απόφοιτος Γυµνασίου, ότι κατέχει δίπλωµα Ανώτατης Ακαδηµίας Καλών
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Τεχνών Πράγας στη Σκηνογραφία και Ανωτάτης Ακαδηµίας Κάλων
Τεχνών Πράγας (Τµήµα Θεάτρου)
Όσον αφορά τα απαιτούµενα προσόντα των παρ. 1 και 2 του Σχεδίου
Υπηρεσίας αναφέρεται ότι τα κατέχει, ενώ σ΄ ότι αφορά αυτά των παρ.
3 και 4 αναφέρεται ότι θα κριθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σ΄ ότι
αφορά το άριστο επίπεδο της Ελληνικής γλώσσας αναφέρεται ότι παρά
το γεγονός ότι δεν είναι απόφοιτος Ελληνικού
ή Κυπριακού
Πανεπιστηµίου για να υπάρχει αποδεκτό τεκµήριο για γνώση της
Ελληνικής γλώσσας στο απαιτούµενο από τα Σχέδια Υπηρεσίας επίπεδο,
εντούτοις λόγω του ότι στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που κατέχει
τώρα απαιτεί το ίδιο επίπεδο γνώσης, θεωρείται ότι κατέχει το προσόν
αυτό. Όσον αφορά το επίπεδο της πολύ καλής γνώσης στην Αγγλική
γλώσσα κατέχει το πιστοποιητικό επιτυχίας ELTS για την Αγγλική
γλώσσα. Και εποµένως πληροί το προσόν της πολύ καλής γνώσης στην
Αγγλική γλώσσα. Αναφέρεται επίσης ότι δεν έχει το πλεονέκτηµα των
ειδικών σπουδών στο θέατρο.
(18) Στην κατάσταση που ετοιµάστηκε για τον παραπονούµενο
αναφέρεται ότι είναι απόφοιτος γυµνασίου, ότι φοίτησε για τρία χρόνια
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών στη Φιλοσοφική
Σχολή και ότι κατέχει τους ακόλουθους τίτλους:
∆ίπλωµα ∆ραµατικής Σχολής Καρόλου Κουν, 1975-1978 τριετούς
φοίτησης.
BA in Theatre Studies State University of New York, 1989-1993
Master of Philosophy in Performance Practice, University of Exeter,
England. Το πρόγραµµα σπουδών είναι part time διετούς διάρκειας.
Εγγράφηκε στον Απρίλιο του 2001 και αναµένεται να αποπερατωθεί τον
Μάρτιο 2003.
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Όσον αφορά τα απαιτούµενα προσόντα αναφέρονται τα ακόλουθα:
«(1)

Έχει δίπλωµα της ∆ραµατικής Σχολής Θεάτρου Τέχνης που
είναι τριετούς φοίτησης και θεωρείται δίπλωµα Ανώτερης
Εκπαίδευσης και όχι Πανεπιστηµιακό Πτυχίο ή ∆ίπλωµα
τετραετούς φοίτησης όπως ισχύει για τα Εκπαιδευτικά
ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας. Όµως τ
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αποφασίσει ότι το αποδέχεται ως
ισότιµο προσόν στις Καλές Τέχνες (∆ράµα) µε βάση το
απαιτούµενο προσόν (1) του
Σχεδίου Υπηρεσίας που
αναφέρεται στα ακαδηµαϊκά προσόντα. Επίσης έχει και το
Πανεπιστηµιακό δίπλωµα στο θέατρο του Πανεπιστηµίου της
Νέας Υόρκης . Εποµένως καλύπτει το απαιτούµενο προσόν
Αρ. (1).

(2)

Καλύπτει το απαιτούµενο προσόν 2(α) µε την πολυετή πείρα
του στο θέατρο. Επίσης έχει το πλεονέκτηµα της
ικανοποιητικής πείρας αναφορικά µε το θέατρο.

(3)

Θα κριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

(4)

Θα κριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

(5)

Παρά το γεγονός ότι δεν κατέχει Πτυχίο ελληνικού
Πανεπιστηµίου που θεωρείται αποδεκτό τεκµήριο για άριστη
γνώση της Ελληνικής γλώσσας αλλά δίπλωµα Ανώτερης
Εκπαίδευσης όπως θεωρείται το ∆ίπλωµα ∆ραµατικής
Σχολής του Θεάτρου Τέχνης (Καρόλου Κουν) που κατέχει,
εντούτοις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αποφασίσει ότι έχει
το τεκµήριο αυτό χωρίς γραπτές εξετάσεις διαπιστώνοντας
ότι έχει δείγµατα γραφής του άριστου επιπέδου του στην
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Ελληνική γλώσσα µε την εργασία , τις µελέτες που έχει κάνει
κλπ.
(6)

Έχει το πλεονέκτηµα των ειδικών σπουδών αναφορικά µε το
θέατρο.

(7)

Είναι 50 ετών και καλύπτει το στοιχείο της ηλικίας.»

(19) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΘΟΚ δέχθηκε τους υποψηφίους σε
προφορική εξέταση στις 25 Φεβρουαρίου, 2003. Στα σχετικά πρακτικά
της εν λόγω συνεδρίας αφού γίνεται αναφορά στα διάφορα έγγραφα που
είχαν τεθεί υπόψη του Συµβουλίου για το θέµα αναφέρεται ότι το ∆Σ
καθόρισε τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, χωρίς όµως να
γίνεται αναφορά ποια ήταν αυτή η διαδικασία.
Το ∆Σ δέχθηκε τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη και στον
κάθε υποψήφιο υποβλήθηκαν ερωτήσεις σχετικές µε τα καθήκοντα της
θέσης και ερωτήσεις σχετικές µε τα απαιτούµενα προσόντα. Υποβλήθηκαν
επίσης ερωτήσεις που είχαν σχέση µε τα οράµατα τους για την περαιτέρω
ανάπτυξη του θεάτρου στην Κύπρου µε βάση την ένταξη στην Ε.Ε.,
εντόπιση προβληµάτων στον ΘΟΚ και εισηγήσεις για την επίλυσή τους, την
προώθηση επαφών και συνεργασιών του ΘΟΚ µε Θεατρικά Σχήµατα και
θεατρικούς Φορείς του εξωτερικού και άλλες ερωτήσεις που είχαν σχέση
µε το χαρακτήρα και την προσωπικότητα τους, την επαγγελµατική τους
κατάρτιση, τη διοικητική τους ικανότητα, τις επιδιώξεις και
προβληµατισµούς τους ως άτοµα και ως ξεχωριστές προσωπικότητες
διεκδικητές της θέσης.
Όπως αναφέρεται στα πρακτικά µετά το τέλος των συνεντεύξεων έγινε
ψηφοφορία για καταρτισµό του µικρού καταλόγου των επικρατέστερων
υποψηφίων αποτελούµενου από 2 υποψηφίους για περαιτέρω εξέταση της
υποψηφιότητάς τους.
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Και τα 9 µέλη του ∆Σ ψήφισαν υπέρ της παραµονής στο µικρό κατάλογο
του υποψηφίου Α.Π. Το αιτιολογικό που δόθηκε ήταν το ακόλουθο:
« Έδειξε να έχει όραµα και εισηγήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του
ΘΟΚ, ως επίσης και λύσεις σε προβλήµατα που αντιµετωπίζει, τα οποία
διατύπωσε µε τεκµηριωµένο και εφικτό τρόπο υλοποίησης και
εφαρµογής τους. Γνωρίζει τα θέµατα διοίκησης και προσωπικού, τις
ανάγκες του οργανισµού (καλλιτεχνικές, διοικητικές, τεχνικές)
χειρίζεται άριστα τη γλώσσα και οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις που
του υποβλήθηκαν στη συνέντευξη ήταν εύστοχες, τεκµηριωµένες και
εµπεριστατωµένες. Ήταν ειλικρινής µεθοδικός µε συγκροτηµένη σκέψη.
Έχει ευρύτητα γνώσεων των θεατρικών και γενικά των πολιτιστικών
θεµάτων του τόπου και γνώση των θεατρικών πραγµάτων στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Έχει µεγάλη πείρα στο θέατρο ένα πολύ µεγάλο
µέρος της οποίας ήταν στον Θεατρικό οργανισµό Κύπρου.
Ως ∆ιευθυντής στο ΘΟΚ είχε να επιδείξει ένα πλούσιο έργο σε
πολλούς τοµείς και συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη του ΘΟΚ
και γενικά του θεάτρου στην Κύπρο.»
Για τον υποψήφιο Π.Π ψήφισαν και τα 9 µέλη του ∆Σ όπως µη
παραµείνει στο µικρό κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων.
Για τον υποψήφιο Σ.Α, ψήφισαν 8 µέλη υπέρ της παραµονής του στο
µικρό κατάλογο και ένα µέλος εναντίον.
Το αιτιολογικό της πλειοψηφίας ήταν το ακόλουθο:
«Έδειξε να έχει καλές ιδέες και συγκροτηµένη σκέψη για το θέατρο. Οι
απαντήσεις του στις ερωτήσεις του προέδρου και των Μελών του
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∆ιοικητικού Συµβουλίου ήταν εύστοχες. Έδειξε να έχει δυναµισµό,
οξυδέρκεια και ισχυρή προσωπικότητα.»
Για την υποψήφια Λ.Κ. ψήφισαν οµόφωνα και τα 9 µέλη όπως µη
παραµείνει στο µικρό κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων.
Για τον υποψήφιο Φ.Φ. ψήφισαν υπέρ της παραµονής του στο µικρό
κατάλογο 3 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 6 µέλη εναντίον.
Το αιτιολογικό της απόφασης της µειοψηφίας ήταν ότι κατέχει τα
θέµατα του θεάτρου , έχει ευρεία πείρα και συγκροτηµένη σκέψη γύρω
από τα θεατρικά πράγµατα του τόπου.
Το αιτιολογικό της απόφασης της πλειοψηφίας ήταν το ακόλουθο:
«Γνωρίζει πολλά πράγµατα γύρω από το θέατρο αλλά δεν έπεισε για το
όραµα του σχετικά µε την περαιτέρω ανάπτυξη του ΘΟΚ. Επίσης δεν
έδειξε να έχει γνώσεις για το τι συµβαίνει στο ΘΟΚ. Οι εισηγήσεις του
για το θέατρο είχαν επικεντρωθεί µόνο στο Αρχαίο Ελληνικό ∆ράµα.»
Για τον παραπονούµενο ψήφισαν υπέρ της παραµονής του στο µικρό
κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων 4 µέλη του ∆.Σ. και εναντίον
5 µέλη.
Το αιτιολογικό της µειοψηφίας ήταν τα ακόλουθο:
« Έχει µεγάλη πείρα στο θέατρο τόσο ως ηθοποιός όσο και ως
σκηνοθέτης. Κρίθηκε ότι διαθέτει ηγετικές ικανότητες, έχει υγιείς
φιλοδοξίες και έχει όραµα για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΘΟΚ και
γενικά του θεάτρου στην Κύπρο.»
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Το αιτιολογικό της πλειοψηφίας για µη παραµονή του παραπονούµενου
στο κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων ήταν το ακόλουθο:
«∆εν έπεισε για τα οράµατα και τα σχέδια του για την περαιτέρω πορεία
και ανάπτυξη του ΘΟΚ. Οι απαντήσεις που έδιδε σε διάφορες
ερωτήσεις δεν ήταν ολοκληρωµένες. Επίσης, δεν έπεισε για τον τρόπο
αντιµετώπισης προβληµάτων στο ΘΟΚ.»
Με βάση την ψηφοφορία που έγινε στο µικρό κατάλογο των δύο
επικρατέστερων υποψηφίων παρέµειναν οι υποψήφιοι Α.Π και Σ.Α. ενώ
ο παραπονούµενος αποκλείστηκε.
Όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά διεξήχθη στη συνέχεια
ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Υπέρ του
υποψηφίου Α.Π ψήφισαν και τα 9 µέλη του ∆.Σ. ενώ υπέρ του
υποψηφίου Σ.Α κανένα µέλος
Ενόψει των πιο πάνω επιλέγηκε για τη θέση του ∆ιευθυντή του ΘΟΚ ο
υποψήφιος Α.Π µε το ακόλουθο αιτιολογικό:
«Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχοντας υπόψη το
περιεχόµενο των αιτήσεων, την πείρα και τα προσόντα του κάθε
υποψηφίου και την επίδοση τους στη συνέντευξη, επιλέγει αξιοκρατικά
και δίκαια ως καταλληλότερο για τη θέση του ∆ιευθυντή πάντοτε
σύµφωνα µε το Σχέδιο Υπηρεσίας και του περί Θεατρικού Οργανισµού
Κύπρου Νόµο Α. 71 του 1970, τον κ. Α.Π ως τον καταλληλότερο για τη
θέση του ∆ιευθυντή.

292
Ο κ. ΑΠ κρίνεται ως ο καταλληλότερος γιατί κατέχει πλήρως το
αντικείµενο της εργασίας του ως ∆ιευθυντής, ήταν ευθύς, σαφής
ευπροσήγορος , µε ισχυρή ηγετική προσωπικότητα.
Έδειξε να έχει όραµα και εισηγήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του
ΘΟΚ, ως επίσης και λύσεις σε προβλήµατα που αντιµετωπίζει, τα οποία
διατύπωσε µε τεκµηριωµένο και εφικτό τρόπο υλοποίησης και
εφαρµογής τους. Γνωρίζει τα θέµατα διοίκησης και προσωπικού, τις
ανάγκες του οργανισµού (καλλιτεχνικές, διοικητικές, τεχνικές)
χειρίζεται άριστα τη γλώσσα και οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις που
του υποβλήθηκαν στη συνέντευξη ήταν εύστοχες, τεκµηριωµένες και
εµπεριστατωµένες. Ήταν ειλικρινής, µεθοδικός µε συγκροτηµένη σκέψη.
Έχει ευρύτητα γνώσεων των θεατρικών και γενικά των πολιτιστικών
θεµάτων του τόπου αλλά και γνώση των θεατρικών πραγµάτων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει µεγάλη πείρα στο θέατρο, ένα πολύ
µεγάλο µέρος της οποίας ήταν στο Θεατρικό Οργανισµό Κύπρου.
Ως ∆ιευθυντής στο ΘΟΚ είχε επιδείξει ένα πλούσιο έργο σε πολλούς
τοµείς και συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη του ΘΟΚ και
γενικά του θεάτρου στην Κύπρο. Για όλους τους πιο πάνω λόγους ο κ.
ΑΠ κρίνεται οµόφωνα ως από κάθε άποψη εξαίρετος, ο δε
ανθυποψήφιος του κ. Σ.Α ως πολύ καλός.»
Με βάση τα πιο πάνω αποφασίστηκε η προσφορά διορισµού µε σύµβαση
στη µόνιµη θέση ∆ιευθυντή του ΘΟΚ από την 1 Ιουλίου, 2003 στο ΑΠ,
µε την προϋπόθεση ότι ο διορισµός του θα επικυρωθεί από το
Υπουργικό Συµβούλιο. Η περίοδος της σύµβασης αποφασίστηκε να
καθοριστεί σε επόµενη συνεδρία του ∆Σ.
Στα σχετικά πρακτικά µετά του παρόντες αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Τήρηση Πρακτικών: ΑΓ, Προϊστάµενος ∆ιοίκησης και Προσωπικού»
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(20) Στις 3 Μαρτίου, 2003 στάληκε από το Προϊστάµενο ∆ιοίκησης
και Προσωπικού του ΘΟΚ επιστολή στο Νοµικό Σύµβουλο του
Οργανισµού στην οποία γίνεται αναφορά σε τηλεφωνική επικοινωνία που
είχε ο Νοµικός Σύµβουλος µε το κ. ΑΠ και η οποία αφορούσε την
περίοδο σύµβασης του τελευταίου και την περίληψη πρόνοιας για
παροχή φιλοδωρήµατος κατά τον τερµατισµό της κανονικής του
σύµβασης και ζητήθηκαν οι θέσεις του όσον αφορά το θέµα.
Στις 3 Μαρτίου, 2003 ζητήθηκαν επίσης οι απόψεις του ∆ιευθυντή
Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού όσον αφορά τη διάρκεια
της σύµβασης του ∆ιευθυντή ΘΟΚ.
(21) Το ∆Σ του ΘΟΚ σε συνεδρία του ηµερ. 6 Μαρτίου, 2003
αποφάσισε όπως η περίοδος σύµβασης του ∆ιευθυντή αρχίζει από την
1η Ιουλίου, 2003 µέχρι την 26η Ιανουαρίου, 2007 όταν θα συµπληρώσει
το 60ο έτος της ηλικίας του.
4. Συµπεράσµατα
Ο παραπονούµενος µε την επιστολή του διαµαρτυρήθηκε για τη διαδικασία
που ακολουθήθηκε για διορισµό ∆ιευθυντή στο ΘΟΚ και ισχυρίστηκε ότι
πρόθεση του Οργανισµού ήταν εξαρχής η συνέχιση της απασχόλησης του
υπηρετούντος σήµερα ∆ιευθυντή.
Αντικείµενο της διερεύνησης ήταν εποµένως η όλη διαδικασία που
ακολουθήθηκε από το ∆Σ του ΘΟΚ για διορισµό ∆ιευθυντή. Από τα
στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν µου έχω διαπιστώσει τόσο τυπικές όσο και
ουσιαστικές παρατυπίες, οι οποίες κατά τη δική µου άποψη καθιστούν την
απόφαση που λήφθηκε τρωτή. Για αποφυγή επαναλήψεων των γεγονότων,
που εκτίθενται στη παρ. 3 πιο πάνω θα προχωρήσω άµεσα στα
διατύπωση των συµπερασµάτων αυτών:
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1. Πρόθεση του ∆Σ του ΘΟΚ για συνέχιση της απασχόλησης του
υπηρετούντος ∆ιευθυντή
Το ∆Σ του ΘΟΚ µε την απόφασή του ηµερ. 15 Οκτωβρίου, 2002 επιδίωξε
σαφώς να εξετάσει το ενδεχόµενο συνέχισης της απασχόλησης του
υπηρετούντος ∆ιευθυντή του ΘΟΚ, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου, 2003,
για περίοδο ακόµη 3 1/2 ετών, µέχρι δηλαδή να συµπληρώσει την ηλικία
των 60 ετών.
Προς το σκοπό αυτό απέστειλε στο Νοµικό του Σύµβουλο σχετική
επιστολή ηµερ. 17 Οκτωβρίου, 2002, από το περιεχόµενο της οποίας
προκύπτει ότι ζητήθηκε από αυτόν να γνωµοδοτήσει όχι µόνο κατά πόσο
ήταν δυνατή η ανανέωση της σύµβασης του υπηρετούντος ∆ιευθυντή
χωρίς προκήρυξη της θέσης αλλά και κατά πόσο ήταν δυνατό να ληφθεί
τέτοια απόφαση πρόωρα, πριν από τη λήξη της σύµβασης απασχόλησής
του.
ΤΟ ∆Σ είχε δηλαδή αποφασίσει ότι σε περίπτωση που νοµικά ήταν δυνατή
η συνέχιση της απασχόλησης του υπηρετούντος ∆ιευθυντή δεν θα
προχωρούσε στη προκήρυξη της θέσης.
2. Αντιφατική συµπεριφορά του ΘΟΚ
Το ∆Σ του ΘΟΚ αποφάσισε στις 17 ∆εκεµβρίου, 2002, (παρ. 3(10)),
ενόψει του περιεχοµένου της γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου του
ΘΟΚ ηµερ. 29 Οκτωβρίου, 2002 (παρ. 3(9)), όπως προχωρήσει στη
προκήρυξη της θέσης του ∆ιευθυντή µε σύµβαση για περίοδο µέχρι πέντε
ετών, όπως ήταν και η προκήρυξη για τη θέση το 1998.
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Ο Νοµικός Σύµβουλος όµως του ΘΟΚ ενηµερώθηκε την επόµενη ηµέρα,
στις 18 ∆εκεµβρίου, 2002 (παρ. 3(11)), ότι η απόφαση που λήφθηκε ήταν
να προκηρυχθεί η θέση είτε για µόνιµο διορισµό είτε µε σύµβαση για
περίοδο τριών έως πέντε ετών. Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνοντο και
στην προκήρυξη που επισυνάφθηκε στην επιστολή που του στάληκε.
Στο Νοµικό Σύµβουλο του ΘΟΚ διαβιβάστηκε δηλαδή απόφαση άλλη από
αυτή που λήφθηκε.
3. Παράλειψη καθορισµού της χρονικής διάρκειας της σύµβασης µε
βάση τις ανάγκες του Οργανισµού και παραγνώριση γνωµοδότησης που
ζητήθηκε.
Ο Νοµικός Σύµβουλος του ΘΟΚ, αφού επανέλαβε ότι η προκήρυξη της
θέσης ήταν απαραίτητη για να δοθούν ίσες ευκαιρίες διεκδίκησής της,
έδωσε σαφή γνωµοδότηση όσον αφορά τα θέµατα που είχαν εγερθεί:
Πληροφόρησε το ΘΟΚ ότι θα έπρεπε να συγκεκριµενοποιηθεί η χρονική
περίοδος της σύµβασης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 7(2) που καθορίζει ότι
η σύµβαση είναι για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Θέση του Νοµικού
Συµβούλου ήταν ότι θα έπρεπε να προσδιοριστεί σαφώς η περίοδος σε
τρία, ή τέσσερα ή πέντε έτη µε βάση τις ανάγκες του οργανισµού και το
δηµόσιο συµφέρον και όχι µε βάση τα έτη που θα µπορεί να υπηρετήσει
κάποιος. Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση, η όποια απόφαση καθορισµού του
χρονικού διαστήµατος της σύµβασης θα έπρεπε να αιτιολογηθεί από το
∆Σ. Πρόσθετα, αναφέρεται στη γνωµοδότηση θα έπρεπε η ληφθεί υπόψη
η τακτική που είχε ακολουθηθεί στο παρελθόν, έτσι ώστε να µην
προκύπτει θέµα ειδικής µεταχείρισης κάποιων υποψηφίων ή πιθανών
υποψηφίων.
Το ∆Σ του ΘΟΚ φαίνεται να αγνόησε τη γνωµοδότηση που το ίδιο είχε
ζητήσει και προχώρησε στη προκήρυξη της θέσης χωρίς να
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συγκεκριµενοποιήσει το χρονικό διάστηµα της σύµβασης και χωρίς να
δώσει οποιαδήποτε αιτιολογία για την απόφασή του αυτή. Προφανώς το
∆Σ να αποφάσισε απλώς να υιοθετήσει το περιεχόµενο της προκήρυξης
που είχε γίνει το 1998.
Όµως, στη συγκεκριµένη περίπτωση είχε ζητήσει το ίδιο το ∆Σ
γνωµοδότηση από το Νοµικό του Σύµβουλο και γι΄ αυτό καθίστατο
απαραίτητη η αιτιολόγηση της απόφασης του ∆Σ να αποκλίνει από την
προηγηθείσα γνωµοδότηση, υποχρέωση που δεν εκπληρώθηκε.
Παραπέµπω σχετικά στο ∆αγτόγλου, «Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο» Α
(1977) σ. 143, Στασινόπουλου , «Μαθήµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου» σ. 242,
ΚΜC Motors v R(1985) 3 C.L.R, 1235 , σ. 1256, Αιµίλιος Έλληνας & Σία ν
∆ηµοκρατίας , Υπ. Αρ. 64/89.
Η απόφαση του ∆Σ για προκήρυξη της θέσης για περίοδο µέχρι πέντε
ετών δεν συνάδει µε την τακτική που στη πράξη είχε ακολουθηθεί στο
παρελθόν. Συγκεκριµένα, παρά το γεγονός ότι η προηγούµενη προκήρυξη
ήταν για περίοδο µέχρι πέντε ετών, η σύµβαση απασχόλησης ήταν για
πέντε έτη. Για πέντε έτη ήταν οι συµβάσεις απασχόλησης των ∆ιευθυντών
στο ΘΟΚ από το 1989 που η θέση πληρώνεται µε σύµβαση, µέχρι σήµερα.
Πρόσθετα των πιο πάνω, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τελικά, η περίοδος
της σύµβασης δεν καθορίστηκε µε βάση τις ανάγκες του Οργανισµού αλλά
µε βάση την ηλικία του επιλεγέντος υποψηφίου, κατά παρέκκλιση της
σχετικής γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου του Οργανισµού που
προνοούσε καθορισµό της περιόδου µε βάση τις ανάγκες του οργανισµού
έτσι ώστε να διαφυλαχθεί το δηµόσιο συµφέρον.
4. Παραβίαση των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης
Στις συνεδρίες του ∆Σ ηµερ. 15 Οκτωβρίου και 17 ∆εκεµβρίου, 2002
κατά τις οποίες, µεταξύ άλλων, εξετάστηκε και το θέµα της διαδικασίας
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πλήρωσης της θέσης του ∆ιευθυντή του Οργανισµού, παρευρίσκετο και ο
∆ιευθυντής του ΘΟΚ. Η παρουσία του ∆ιευθυντή του ΘΟΚ στις συνεδρίες
του ∆Σ είναι επιτρεπτή µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί
Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου Νόµου. Όµως, δεν ήταν δυνατή η παρουσία
του στις συγκεκριµένες συνεδρίες του ∆Σ κατά τις οποίες εξετάστηκε το
θέµα διορισµού ∆ιευθυντή, ιδιαίτερα όταν συζητείτο το θέµα της
ανανέωσης της απασχόλησής του. Και τούτο γιατί µε τη συµµετοχή του
παραβιάστηκαν οι αρχές της φυσικής δικαιοσύνης. Σύµφωνα µε το άρθρο
42 του περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου του
1999 (Ν,. 158(Ι)/99 κάθε διοικητικό όργανο που µετέχει στην παραγωγή
διοικητικής πράξης πρέπει να παρέχει τα εχέγγυα της αµερόληπτης
κρίσης. ∆εν είναι νοητό να µετέχει στη παραγωγή µιας πράξης το
πρόσωπο στο οποίο αφορά η πράξη αυτή.
5. Παράνοµη Σύνθεση του ∆Σ
Στις συνεδρίες του ∆Σ ηµερ. 15 Οκτωβρίου και 17 ∆εκεµβρίου, 2002
καθώς και στη συνεδρία ηµερ. 5 Φεβρουαρίου, 2003 παρών ήταν και ο κ.
ΑΓ, Προϊστάµενος ∆ιοίκησης και Προσωπικού. Σύµφωνα µε τα σχετικά
πρακτικά ο κ. ΑΓ ήταν παρών υπό διπλή ιδιότητα και ως παρευρισκόµενος
και για τη τήρηση πρακτικών. Επισηµαίνω ότι στη συνεδρία του ∆Σ ηµερ.
25 Φεβρουαρίου, 2003 ο κ. ΑΓ παρουσιάζεται ως παρών µόνο για τη
τήρηση πρακτικών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 των περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού
∆ικαίου Νόµου του 1999 (Ν. 158(Ι)/99) το συλλογικό διοικητικό όργανο
πρέπει να συνεδριάζει µε νόµιµη σύνθεση. ∆εν είναι νόµιµα συντεθειµένο,
αν στη συνεδρίασή του παρίσταται πρόσωπο που δεν είναι
εξουσιοδοτηµένο από το νόµο, έστω και αν δεν έλαβε µέρος στην
ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για υπάλληλο που είναι αρµόδιος για τη
τήρηση των πρακτικών. ∆εν συνιστά κακή σύνθεση του οργάνου η
παρουσία στη συνεδρία του συλλογικού διοικητικού οργάνου αρµοδίων
υπηρεσιακών ή άλλων προσώπων µε σκοπό την παροχή κατατοπιστικών
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πληροφοριών ή την προσαγωγή στοιχείων, εφόσον αυτά αποχωρήσουν
πριν από τη διαβούλευση για λήψη της απόφασης.
∆εδοµένου ότι στο περί Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου Νόµο δεν
προβλέπεται η παρουσία του Προϊσταµένου ∆ιοίκησης και Προσωπικού
στις συνεδρίες του ∆Σ του Οργανισµού, ακόµη και αν γίνει δεκτό ότι η
παρουσία του είναι επιτρεπτή ως αρµόδιου για τη τήρηση πρακτικών µε
βάση τις διατάξεις του περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου
Νόµου, η παρουσία του ως παρευρισκόµενου στις συγκεκριµένες συνεδρίες
του ∆Σ καθιστά παράνοµη τη σύνθεση του συλλογικού οργάνου. Η
πληµµέλεια συνίσταται στην κακή σύνθεση του συλλογικού οργάνου και για
το λόγο αυτό δεν είναι ανάγκη να αποδειχθεί ότι η παρουσία του
Προϊσταµένου ∆ιοίκησης και Προσωπικού έχει όντως επηρεάσει τις
αποφάσεις του συλλογικού οργάνου.
Όπως κρίθηκε στην προσφυγή Ζήνωνος κ.α. ν. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
υποθ. Αρ. 282/97 και 356/97 ηµερ. 12.1. 2001 η «κακή σύνθεση οργάνου
στην παραγωγική διαδικασία επιφέρει ακυρότητα του τελικού
αποτελέσµατος».
6. Αµφισβήτηση των προσόντων του παραπονούµενου
Μετά τη προκήρυξη της θέσης και τη λήψη και αξιολόγηση των αιτήσεων
ζητήθηκε από το Νοµικό Σύµβουλο του ΘΟΚ να γνωµοδοτήσει κατά πόσο
ο παραπονούµενος και ακόµη ένας υποψήφιος θα µπορούσε να θεωρηθεί
ότι κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται στη παρ. (1) του Σχεδίου
Υπηρεσίας, µε βάση τους τίτλους που απέκτησαν µετά από σπουδές σε
∆ραµατικές Σχολές της Ελλάδας, οι οποίες είναι Ανώτερες και όχι
Ανώτατες Σχολές. Ζητήθηκε επίσης από το Νοµικό Σύµβουλο να
γνωµοδοτήσει κατά πόσο το δίπλωµά τους µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό
τεκµήριο της κατοχής του προσόντος της άριστης γνώσης της Ελληνικής
γλώσσας.
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Στη κατάσταση που ετοιµάστηκε µε τα προσόντα των υποψηφίων
αναφέρεται ότι το ∆Σ αποφάσισε να αποδεχθεί το δίπλωµα που είχε
αποκτήσει από τη ∆ραµατική Σχολή ως ισότιµο προσόν στις Καλές
Τέχνες, µε βάση τη παρ. (1) του Σχεδίου Υπηρεσίας.
Στη παρ. (1) των απαιτούµενων προσόντων του Σχεδίου Υπηρεσίας ης
θέσης του ∆ιευθυντή ΘΟΚ καθορίζεται ότι απαιτείται «πανεπιστηµιακό
δίπλωµα ή δίπλωµα, τίτλος ή ισότιµο προσόν στις Καλές Τέχνες
(περιλαµβανοµένου ∆ράµατος και Κινηµατογράφου) ή Πανεπιστηµιακό
∆ίπλωµα στις Κοινωνικές Επιστήµες ή τη ..............»
Ο παραπονούµενος, όπως αναφέρεται στη κατάσταση που ο ίδιος ο ΘΟΚ
έχει ετοιµάσει για τους υποψηφίους για τη θέση του ∆ιευθυντή, κατέχει,
πέραν από το ∆ίπλωµα της ∆ραµατικής Σχολής Καρόλου Κουν και BA in
Theatre Studies του State University of New York. Εποµένως, δεν
τίθετο εξαρχής θέµα διερεύνησης κατά πόσο θα µπορούσε αυτός να είναι
υποψήφιος µε βάση το ∆ίπλωµα της ∆ραµατικής Σχολής αφού µπορούσε
να είναι υποψήφιος µε βάση το πανεπιστηµιακό του δίπλωµα και εύλογα
εγείρεται το ερώτηµα γιατί είχε γίνει σχετική διερεύνηση, το αποτέλεσµα
της οποίας στη πράξη καµιά απολύτως σηµασία δεν θα είχε παρά µόνο να
παρουσιαστεί ότι ο παραπονούµενος «κατά χάριν» έγινε αποδεκτός ως
υποψήφιος.
7. Παραγνώριση του πλεονεκτήµατος του παραπονούµενου
Σύµφωνα µε το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης του ∆ιευθυντή του ΘΟΚ
ειδικές σπουδές στο Θέατρο θα αποτελούν πλεονέκτηµα.
Παρά το γεγονός ότι ο παραπονούµενος κατείχε τέτοιες σπουδές ενώ ο
τελικά επιλεγείς για διορισµό δεν κατείχε το πλεονέκτηµα, το ∆Σ του
ΘΟΚ παρέλειψε να δώσει οποιαδήποτε αιτιολογία για τη µη προτίµηση του
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παραπονούµενου, ως όφειλε να πράξει. Σχετική µε το θέµα είναι η
απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στις συνεκδικαζόµενες υποθέσεις
Αρ. 722/00
και 763/00, Μιχάλης Παρέλλης ν. ∆ηµοκρατίας και
Ιάκωβος ∆ηµητρίου ν. ∆ηµοκρατίας, ηµερ. 22 Σεπτεµβρίου, 2002 στην
οποία αναφέρεται ότι για την παραγνώριση πρόσθετου προσόντος πρέπει
να δίδεται επαρκής αιτιολογία από το διορίζον όργανο και να είναι το
αποτέλεσµα ειδικού συλλογισµού και ειδικής αιτιολογίας.
8. Παράλειψη
υποψηφίων

καταγραφής

της

διαδικασίας

αξιολόγησης

των

Στα πρακτικά της συνεδρίας του ∆Σ του ΘΟΚ, ηµερ. 25 Φεβρουαρίου,
2003 αναφέρεται ότι το ∆Σ καθόρισε στη συνεδρία αυτή τη διαδικασία που
θα ακολουθούσε για αξιολόγηση των υποψηφίων, χωρίς όµως να γίνεται
αναφορά στο ποια θα ήταν αυτή η διαδικασία. Ως αποτέλεσµα είναι
αδύνατο να εξεταστεί σήµερα κατά πόσο το ∆Σ ακολούθησε τελικά τη
διαδικασία που είχε αποφασίσει και η οποία το δέσµευε.
Εν πάση περιπτώσει, από το περιεχόµενο των πιο πάνω πρακτικών
φαίνεται ότι η απόφαση προνοούσε την προφορική εξέταση των υποψηφίων
και στη συνέχεια τον καταρτισµό µικρού καταλόγου µε τους 2
επικρατέστερους υποψηφίους.
Η τακτική του ΘΟΚ να αξιολογεί υποψηφίους µε τη διαδικασία των µικρών
καταλόγων έχει κριθεί από το Ανώτατο ∆ικαστήριο στις
συνεκδικαζόµενες υποθέσεις Αρ. 83/89, 158/89, 160/89 και 171/89 που
αφορούσαν τη πλήρωση της θέσης του ∆ιευθυντή. Στη σχετική απόφαση
ηµερ. 16 Ιουνίου, 1990 αναφέρεται ότι ήταν απόλυτα επιτρεπτό για το
∆ιοικητικό Συµβούλιο να υιοθετήσει τη διαδικασία των µικρών καταλόγων.
Όµως στη περίπτωση εκείνη φαίνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι κλήθηκαν
αρχικά σε συνέντευξη, το ∆Σ συζήτησε γενικά την περίπτωση του κάθε
υποψηφίου ξεχωριστά και ακολούθως συγκριτικά µεταξύ όλων των
υποψηφίων προτού προβεί στη γενική αξιολόγηση των υποψηφίων και τον
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καταρτισµό των µικρών καταλόγων. Όπως αναφέρεται στην πιο πάνω
απόφαση το ∆Σ µε τη µέθοδο του αποκλεισµού που επέλεξε να
ακολουθήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όλοι οι υποψήφιοι συγκρίθηκαν
µεταξύ τους, ο καθένας µε όλους τους άλλους, µέχρι το τελικό στάδιο.
Η παρούσα περίπτωση διαφοροποιείται από την πιο πάνω, αφού µετά τις
συνεντεύξεις των υποψηφίων και τη συζήτηση που φαίνεται ότι διεξήχθη
για τον καθένα ξεχωριστά δεν προκύπτει από τα πρακτικά ότι έχει γίνει
οποιαδήποτε σύγκριση µεταξύ όλων των υποψηφίων, ή του καθενός µε
όλους τους άλλους µέχρι το τελικό στάδιο.
Το ∆Σ αφού επέλεξε µε ψηφοφορία τους δύο υποψηφίους που θα
παρέµειναν στο µικρό κατάλογο, προχώρησε σε δεύτερη ψηφοφορία µεταξύ
των δύο. Καµιά σύγκριση δεν είχε γίνει µε τον παραπονούµενο.
Ενόψει όλων όσων αναφέρονται πιο πάνω καταλήγω στο συµπέρασµα ότι η
σχετική απόφαση του ΘΟΚ πάσχει και θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως

Λευκωσία, 22 Μαϊου, 2003
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Αρ. Φακ.: Α/Π 882/03
Έκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε το παράπονο µε αρ.
Α/Π 882/2003 κατά της Αστυνοµίας

Ι. Περιγραφή παραπόνου και έρευνας
Το ∆ικηγορικό Γραφείο ……….., µε επιστολή, ηµεροµηνίας 8 Ιουλίου 2003,
µου υπέβαλε παράπονο εκ µέρους του κ. …….. κατά της Αστυνοµίας.
Σύµφωνα µε το παράπονο, ενώ ο παραπονούµενος στις 24 Ιουνίου 2003
αποτάθηκε µαζί µε το δικηγόρο του στο Κλιµάκιο Πολιτικών Προσφύγων
του Αστυνοµικού Σταθµού Πύλης Πάφου, µε σκοπό να υποβάλει αίτηση
για τη χορήγηση ασύλου, το κλιµάκιο καθυστέρησε να επιληφθεί του
θέµατος. Όταν αργότερα ο παραπονούµενος εισήχθηκε στο Γενικό
Νοσοκοµείο, συνελήφθηκε και τέθηκε υπό κράτηση µε σκοπό την απέλαση.
Στις 9 Ιουλίου 2003,
ενηµέρωσα για το θέµα τον Αρχηγό της
Αστυνοµίας, µε επιστολή την οποία κοινοποίησα και στην Αν. ∆ιευθύντρια
Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης. Με την επιστολή
ζήτησα να πληροφορηθώ τα σχετικά µε την υπόθεση γεγονότα και τους
λόγους σύλληψης του παραπονούµενου.
Επειδή εντός µιας εβδοµάδας δεν είχα καµία ενηµέρωση και δεδοµένου
του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, στις 16 Ιουλίου 2003,
λειτουργός του Γραφείου µου επισκέφθηκε τον παραπονούµενο στα
Αστυνοµικά Κρατητήρια όπου βρισκόταν. Σχετική επιστολή απέστειλα
στις 16 Ιουλίου 2003 στην Αν. ∆ιευθύντρια Τµήµατος Αρχείου
Πληθυσµού και Μετανάστευσης, υπό την ιδιότητά της ως Γραµµατέα της
Αρχής Προσφύγων.
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Την ίδια ηµέρα, παρέλαβα επιστολή της Αν. ∆ιευθύντριας, µε την οποία µε
ενηµέρωσε για τους λόγους κράτησης του παραπονούµενου.
Με
πληροφόρησε, επιπλέον, ότι δόθηκαν οδηγίες, όπως ο παραπονούµενος
αφεθεί ελεύθερος για να υποβάλει αίτηση για άσυλο και ότι τα διατάγµατα
απέλασης και κράτησής του είχαν ακυρωθεί. Στις 17 Ιουλίου 2003, µε
νέα επιστολή της η Αν. ∆ιευθύντρια Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης, µε ενηµέρωσε ότι, στις 16 Ιουλίου 2003 ο
παραπονούµενος αφέθηκε ελεύθερος.
Επιστολή µε την εκδοχή της Αστυνοµίας για το πώς διαδραµατίστηκαν τα
σχετικά µε την υπόθεση γεγονότα, έλαβα στις 5 Αυγούστου 2003. Από
την επιστολή αυτή, πληροφορήθηκα επιπλέον ότι ο παραπονούµενος στις
18 Ιουλίου 2003 υπέβαλε τελικά αίτηση για πολιτικό άσυλο.
ΙΙ. ∆ιαπιστώσεις
Από τα όσα τέθηκαν υπόψη µου, διαπίστωσα τα ακόλουθα:
• Σύµφωνα µε τα όσα ισχυρίζεται ο παραπονούµενος, στις 24
Ιουνίου 2003 επισκέφτηκε µε το δικηγόρο του το Κλιµάκιο
Πολιτικών Προσφύγων του Αστυνοµικού Σταθµού Πύλης
Πάφου, µε σκοπό να υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση του
καθεστώτος του πρόσφυγα (χορήγηση ασύλου), πλην όµως, το
Κλιµάκιο δεν επιλήφθηκε του θέµατος αυθηµερόν. Έτσι ο
παραπονούµενος αναγκάστηκε να επισκεφθεί τον Αστυνοµικό
Σταθµό άλλες δύο φορές. Τελικά του δόθηκε ραντεβού για
την υποβολή της σχετικής αίτησης στις 10 Ιουλίου 2003.
• Στο µεταξύ, στις 26 Ιουνίου 2003, ο παραπονούµενος
χρειάστηκε να εισαχθεί στο Νοσοκοµείο, όπου όµως, έδωσε
διαφορετικό όνοµα, το όνοµα Rexan Alam.
• Σύµφωνα πάντα µε τους ισχυρισµούς του, στις 7 Ιουλίου
2003 Αστυνοµικός τον µετέφερε από το Γενικό Νοσοκοµείο
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στον Αστυνοµικό Σταθµό της Πύλης Πάφου. Εκεί του
υποβλήθηκαν ερωτήσεις για τα προσωπικά του στοιχεία
καθώς και για το λόγο για τον οποίο εγκατέλειψε τη χώρα
καταγωγής του.
Στη συνέχεια ο παραπονούµενος,
µεταφέρθηκε από τον Αστυνοµικό Σταθµό Πύλης Πάφου στα
Αστυνοµικά Κρατητήρια Λευκωσίας. Βάσει των στοιχείων που
παρουσίασε ο Υπεύθυνος Κλιµακίου Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης στην Αν. ∆ιευθύντρια Τµήµατος Αρχείου
Πληθυσµού και Μετανάστευσης, εκδόθηκαν διατάγµατα
κράτησης και απέλασης του παραπονούµενου.
• Στην επιστολή του Υπεύθυνου Κλιµακίου Αλλοδαπών Λευκωσίας
προς το ∆ιοικητή Υπηρεσίας Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, που
διαβιβάστηκε στην Αν. ∆ιευθύντρια Τµήµατος Αρχείου
Πληθυσµού και Μετανάστευσης, δεν αναφέρεται το γεγονός ότι ο
παραπονούµενος προσπάθησε να υποβάλει αίτηση ασύλου.
Αντίθετα, αναφέρεται ότι ο παραπονούµενος στις 7/7/2003

εντοπίστηκε να περιπλανάται πλησίον του Αστ. Σταθµού Πύλης
Πάφου και οδηγήθηκε στον εν λόγω Αστ. Σταθµό για ανάκριση.
Η άποψη αυτή επαναλαµβάνεται και στην επιστολή που µου
απέστειλε η Αστυνοµία

• Η πιο πάνω δήλωση έρχεται σε αντίθεση µε τον ισχυρισµό του
παραπονούµενου ότι στις 7 Ιουλίου 2003 βρισκόταν στο Γενικό
Νοσοκοµείο και ότι από εκεί µεταφέρθηκε στον Αστυνοµικό
Σταθµό Πύλης Πάφου. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε
Λειτουργός του Γραφείου µου µε το Ορθοπεδικό Τµήµα του
Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας, πληροφορήθηκε ότι, ασθενής
µε το όνοµα …….. όντως εισήχθηκε στο Νοσοκοµείο στις 26
Ιουνίου 2003 και εξήχθη στις 7 Ιουλίου 2003, γεγονός που
τείνει να αποδείξει τον ισχυρισµό του παραπονούµενου.
• Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, ο παραπονούµενος ανακρινόµενος
δήλωσε στην κατάθεσή του ότι ήρθε στην Κύπρο µε σκοπό
εργασίας. Πράγµατι, στην κατάθεση που λήφθηκε στις 7 Ιουλίου
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2003 στον Αστυνοµικό Σταθµό Πύλης Πάφου, στην ερώτηση

“Γιατί αποφάσισες να φύγεις από τη χώρα σου και να έρθεις στην
Κύπρο”, ο παραπονούµενος απαντά ως εξής: “Γνωρίζω να κάµνω
κοσµήµατα και ο,τιδήποτε σχετικό µε χρυσό, όπως έκανα και στο
Πακιστάν, θέλω να εργασθώ εδώ στην Κύπρο και να βρω
δουλειά”.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τα όσα ο παραπονούµενος ισχυρίζεται,
σε αυτή την ερώτηση απάντησε λέγοντας ότι ζητά πολιτικό
άσυλο. Σχετικά µε την ικανότητά του να φτιάχνει κοσµήµατα,
µίλησε µόνο όταν οι αστυνοµικοί επέµεναν να τον ρωτούν µε τι
είδους εργασία θα µπορούσε να ασχοληθεί στην Κύπρο.
Η
σχετική
κατάθεση
φέρει
την
υπογραφή
του
παραπονούµενου, είχε, δε, ληφθεί µε τη βοήθεια µεταφραστή.
Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ερώτηση
“Γιατί αποφάσισες να φύγεις από τη χώρα σου" είναι γραµµένη
στην ελληνική γλώσσα, θεωρώ ότι είναι δυνατό να ισχύουν οι
πιο πάνω ισχυρισµοί του παραπονούµενου και ο ίδιος να µην
αντιλήφθηκε ότι η απάντηση του περί χρυσοχοΐας
χρησιµοποιήθηκε ως απάντηση σε αυτή την ερώτηση.
• Με βάση τα γεγονότα όπως παρουσιάστηκαν από την
Αστυνοµία στην Αν. ∆ιευθύντρια Τµήµατος Αρχείου
Πληθυσµού και Μετανάστευσης, η Αν. ∆ιευθύντρια εξέδωσε
διατάγµατα κράτησης και απέλασης του παραπονούµενου.
ΙΙΙ. Συµπεράσµατα
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχα, ο παραπονούµενος έχει ικανοποιηθεί,
αφού αφέθηκε ελεύθερος και υπέβαλε αίτηση για χορήγηση ασύλου.
Εντούτοις, θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής: Υπό το φως των στοιχείων που
έχω συλλέξει και µελετήσει οι ισχυρισµοί του παραπονούµενου φαίνεται να
πλησιάζουν περισσότερο την αλήθεια απ’ ότι αυτοί της Αστυνοµίας. Το
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γεγονός και µόνο, ότι στην αιφνιδιαστική επίσκεψη Λειτουργού του Γραφείου
µου στα Αστυνοµικά Κρατητήρια, ο παραπονούµενος, χωρίς να έχει την
ευκαιρία να συνοµιλήσει µε το δικηγόρο του, περιέγραψε άνετα και µε συνοχή
τα σχετικά περιστατικά, µου δίνει την εντύπωση ότι η δική του εκδοχή, η
οποία δε συνάδει µε την εκδοχή της αστυνοµίας, είναι η σωστή.
Συνεπώς, µου έχει δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι τόσο η κατάθεση του
παραπονούµενου, όσο και η περιγραφή από την Αστυνοµία του τρόπου
σύλληψής του, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Ιδιαίτερα σηµειώνω ότι η
Αστυνοµία δεν ανέφερε στην Αν. ∆ιευθύντρια Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού
και Μετανάστευσης, το γεγονός ότι ο παραπονούµενος είχε απευθυνθεί στις
Αρχές για να αιτηθεί άσυλο και ότι στην κατάθεσή του επανέλαβε αυτή του
την επιθυµία. Επιπλέον, παρά το ότι ο παραπονούµενος συνελήφθηκε ενώ
βρισκόταν στο Νοσοκοµείο, η Αστυνοµία ανέφερε ότι αυτός εντοπίστηκε να
περιπλανάται πλησίον του Αστ. Σταθµού και οδηγήθηκε για ανάκριση.
Αποτέλεσµα της στάσης της Αστυνοµία ήταν ο παραµερισµός της εφαρµογής,
και κατ΄ αποτέλεσµα η παραβίαση, του Περί Προσφύγων Νόµου, και ιδιαίτερα
των δύο βασικών αρχών του προσφυγικού δικαίου:
α. Του δικαιώµατος κάθε ατόµου που ισχυρίζεται ότι καταδιώκεται να ζητά
άσυλο σε άλλες χώρες, και
β. Της αρχής της µη-επαναπροώθησης, εκκρεµούσης της αίτησής του.
ΙV. Κριτική
Αντιλαµβάνοµαι ότι η Αστυνοµία καλείται να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο
της αντιµετώπισης της λαθροµετανάστευσης και πως αυτός είναι και ο λόγος
που σε ορισµένες περιπτώσεις καταβάλλει υπέρµετρο ζήλο. Πρέπει, όµως, να
γίνει σαφές, πως σε καµία περίπτωση δε δικαιούται να παρακάµπτει ή να
παραβιάζει τη νοµοθεσία.
Αντίθετα, η Αστυνοµία, ως όργανο της
εκτελεστικής λειτουργίας του Κράτους, οφείλει να ακολουθεί πιστά τόσο το
γράµµα, όσο και το πνεύµα του Νόµου, ιδίως στα τόσο ευαίσθητα ζητήµατα
της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

307
Ως εκ τούτου, νιώθω υποχρεωµένη να υποδείξω πως σε σχέση µε το ζήτηµα
που εξετάζω, ο ρόλος της Αστυνοµίας, συνοψίζεται στα εξής:
Οφείλει να παραλαµβάνει οποιαδήποτε αίτηση για αναγνώριση της ιδιότητας
του πρόσφυγα προέρχεται από πρόσωπο, το οποίο ισχυρίζεται ότι εγκατέλειψε
τη χώρα καταγωγής του εξαιτίας φόβου καταδίωξης. Η κρίση για το βάσιµο
του ισχυρισµού του αιτητή, καθώς και η υπαγωγή των περιστατικών τα οποία
επικαλείται στον ορισµό του πρόσφυγα, ανήκει κατ΄ αποκλειστική αρµοδιότητα
στην Αρχή Προσφύγων.
Οφείλει να αναφέρει όλες τις περιπτώσεις αιτήσεων για άσυλο στην αρµόδια
αρχή. Πρέπει, συγκεκριµένα, να παραπέµπει αµέσως τις αιτήσεις στο
Γραµµατέα της Αρχής Προσφύγων για εξέτασή τους από τον αρµόδιο
λειτουργό.
Οφείλει να ενεργεί σύµφωνα µε τον κανόνα της µη-επαναπροώθησης.
Περαιτέρω, οφείλει να δρα καλόπιστα και σύµφωνα µε την αρχή της
νοµιµότητας, χωρίς να καταχράται της εξουσίας της, επιδιώκοντας σκοπό
κατάδηλα ξένο προς το σκοπό του νόµου.

Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως
Λευκωσία, 11 ∆εκεµβρίου 2003
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Αρ. Φακ.: Α/Π 1254/2003
Έκθεση Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αναφορικά µε το παράπονο µε Αρ. Α/Π
1254/2003 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού
1. Περιγραφή Παραπόνου
Ο κ. και η κα …….. µε επιστολή τους υπέβαλαν παράπονο το οποίο
στρέφεται κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού και
συγκεκριµένα του Γυµνασίου Αγίου ∆οµετίου.
Οι παραπονούµενοι αναφέρουν ότι η κόρη τους ……. φοιτούσε κατά τη
σχολική χρονιά 2002-2003 στη Β΄ τάξη του πιο πάνω σχολείου. Κατά τις
εξετάσεις Ιουνίου, 2003 απέτυχε σε τρία µαθήµατα µε αποτέλεσµα να
παρακαθήσει και στις ανεξετάσεις Σεπτεµβρίου. Σύµφωνα µε τους
παραπονούµενους απέτυχε να προαχθεί στη Γ΄τάξη επειδή είχε αποτύχει
στο µάθηµα των Γαλλικών.
Θέση των παραπονούµενων είναι ότι η απόφαση του Καθηγητικού
Συλλόγου να παραµείνει η κόρη τους στάσιµη λήφθηκε χωρίς να ληφθούν
υπόψη οι προσωπικές της συνθήκες. Συγκεκριµένα, οι παραπονούµενοι
αναφέρουν ότι η κόρη τους έχει υιοθετηθεί από τη Ρουµανία σε σχετικά
µεγάλη ηλικία, ήταν 7 ετών όταν υιοθετήθηκε, έζησε σε ορφανοτροφείο
κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και κατέβαλε µεγάλη προσπάθεια για
να µάθει την Ελληνική γλώσσα και να προσαρµοστεί στα κυπριακά
δεδοµένα. Ισχυρισµός των παραπονουµένων είναι ότι θα έπρεπε να
επιδειχθεί επιείκεια στη κόρη τους, αφού γι΄αυτήν τα Γαλλικά είναι µια
τέταρτη γλώσσα.
2. ∆ιαπιστώσεις
(1) Σύµφωνα µε τους περί Λειτουργίας των ∆ηµοσίων Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης Κανονισµών του 1990 η βαθµολογική κλίµακα µε την οποία
χαρακτηρίζεται η προφορική επίδοση των µαθητών γυµνασιακού κύκλου
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των ∆ηµόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και η οποία αναγράφεται
στο δελτίο προόδου είναι:
Α- Άριστα
Β- Πολύ Καλά
Γ- Καλά
∆- Σχεδόν Καλά
Ε- Αποτυχία
Η βαθµολογική κλίµακα µε βάση την οποία βαθµολογούνται οι
γραπτές εξετάσεις είναι:
Άριστα: 19 µέχρι 20 και αντιστοιχεί µε το Α
Πολύ Καλά: 16 µέχρι 18 και αντιστοιχεί µε το Β
Καλά: 13 µέχρι 15 και αντιστοιχεί µε το Γ
Σχεδόν Καλά: 10 µέχρι 12 και αντιστοιχεί µε το ∆
Αποτυχία: 1 µέχρι 9 και αντιστοιχεί µε το Ε.
Τα εξεταζόµενα µαθήµατα στο γυµνάσιο είναι τα Νέα Ελληνικά, η
Ιστορία, τα Μαθηµατικά και τα Φυσικά.
(2) Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόµενα µαθήµατα και στα τρία
τρίµηνα ΕΕΕ ή ΕΕ∆ ή ΕΕΓ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι
υστερεί, αν η επίδοσή του στην τελική εξέταση είναι κάτω από 10.
Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόµενα µαθήµατα και στα τρία
τρίµηνα ∆∆∆ ή ∆∆Ε ή Γ∆Ε (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι
υστερεί, αν η επίδοσή του στην τελική γραπτή εξέταση είναι κάτω από
6.
Μαθητής που έχει επίδοση στα µη εξεταζόµενα µαθήµατα Ε και στα
τρία τρίµηνα ή Ε στα δύο τρίµηνα και στο άλλο ∆ ή Γ , υποχρεώνεται
να προσέλθει σε γραπτή εξέταση τον Ιούνιο, θεωρείται ότι υστερεί αν
η επίδοσή του στη γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10.
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Μαθητής που υστερεί σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα στο τέλος του
σχολικού έτους παραπέµπεται σε γραπτή και προφορική εξέταση το
Σεπτέµβριο. Η γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής. Τόσο η
γραπτή εξέταση όσο και η προφορική ανεξέταση γίνονται από
επιτροπή από δύο καθηγητές που ορίζονται από το ∆ιευθυντή του
Σχολείου.
Μαθητής θεωρείται ότι αποτυγχάνει στην ανεξέταση του
Σεπτεµβρίου αν ο µέσος όρος των βαθµών του στη γραπτή και στην
προφορική εξέταση είναι κάτω από 10.
(3) Στον Κανονισµό 10(8) προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Μαθητής παραµένει στάσιµος το Σεπτέµβριο :
(α) αν αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηµατικά, ή
(β) αν αποτύχει σε τρία ή περισσότερα µαθήµατα , ή
(γ) αν αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις
Σεπτεµβρίου.

του

Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος µπορεί, ύστερα από µελέτη και
εκτίµηση της περίπτωσης του κάθε µαθητή ξεχωριστά, να αυξήσει τη
βαθµολογία του µαθητή στην περίπτωση (α) σε ένα µάθηµα και στη
περίπτωση (β) σε ένα ή δύο µαθήµατα (σ΄ένα µάθηµα, αν ο µαθητής
απέτυχε σε τρία µαθήµατα και σε δύο µαθήµατα, αν απέτυχε σε
τέσσερα µαθήµατα) ώστε ο µαθητής να αποφύγει τη στασιµότητα.»
(4) Ο µαθητής µε βάση τον Κανονισµό 10(9) µεταφέρει µέχρι δύο
µαθήµατα από την Α΄ στη Β΄ και από τη Β΄ στη Γ’ στα οποία απέτυχε
το Σεπτέµβριο, αν δεν µένει στάσιµος σύµφωνα µε την παράγραφο
(8).
(5) Η κόρη των παραπονουµένων (στο εξής µαθήτρια) φοιτούσε στη Β΄
τάξη του Γυµνασίου Αγίου ∆οµετίου.
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Η επίδοσή της ήταν γενικά πολύ χαµηλή. Με βάση τα αποτελέσµατα
των τριών τριµήνων η µαθήτρια υστερούσε σε επτά µαθήµατα και
γι΄αυτό τον Ιούνιο παρακάθησε σε γραπτή εξέταση όχι µόνο στα
τέσσερα εξεταζόµενα µαθήµατα, των Νέων Ελληνικών, Μαθηµατικών,
Ιστορίας και Φυσικών αλλά και στο µάθηµα της Αρχαιογνωσίας, των
Αγγλικών και των Γαλλικών.
Με βάση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων Ιουνίου, 2003 η µαθήτρια
πέτυχε να εξασφαλίσει τη βάση στο µάθηµα της Αρχαιογνωσίας, των
Νέων Ελληνικών και των Αγγλικών.
(6) Η µαθήτρια παρακάθησε στις ανεξετάσεις Σεπτεµβρίου, 2003 σε
τέσσερα µαθήµατα, µε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

Μαθηµατικά
Φυσικά
Ιστορία
Γαλλικά

Γραπτά
3
3
8
6

Προφορικά
5
8
11
2

Μέσος Όρος
4
6
9,5
4

(7) Οι παραπονούµενοι υπέβαλαν αίτηµα στο Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού για αναθεώρηση της βαθµολογίας των γραπτών της
µαθήτριας στα τρία µαθήµατα που δεν είχε περάσει.
Τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης των γραπτών ήταν τα ακόλουθα:
Μαθηµατικά 3
Φυσικά
8
Γαλλικά
9
(8) Η περίπτωση της µαθήτριας απασχόλησε τον Καθηγητικό Σύλλογο
του σχολείου κατά τη διάρκεια συνεδρίας του ηµερ. 24 Σεπτεµβρίου,
2003.
Στα πρακτικά που αφορούν το θέµα αναφέρονται, µεταξύ άλλων , και
τα ακόλουθα:
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«Ο ∆ιευθυντής, αφού διαπίστωσε ότι ο Κ.Σ. τελούσε εν απαρτία (σύνολο
παρόντων 36) έθεσε προς συζήτηση- µε βάση τα αποτελέσµατα των
αναθεωρήσεων- το θέµα της προαγωγής ή µη της µαθήτριας, µε την επισήµανση
ότι η µαθήτρια µεταφέρει Γαλλικά. Πρόσθεσε επίσης πως η µαθήτρια θα µπορούσε
να αποφύγει τη στασιµότητα µεταφέροντας µαθηµατικά και Φυσικά στην Γ΄ τάξη,
εάν ο Καθηγητικός Σύλλογος κρίνοντας την ιδιαιτερότητα της περίπτωση και
συνεκτιµώντας την όλη εικόνα της έκρινε σκόπιµο να τύχει βοήθειας στα Γαλλικά
διαφοροποιώντας το 2 της προφορικής εξέτασης Σεπτεµβρίου σε 10. Αναφέρθηκε
επίσης σε όλες τις παραµέτρους που σχετίζονται µε την περίπτωση της µαθήτριας,
δηλαδή:
1. Ηλικία (28.4.1988)
2. Υιοθετηµένη από τη Ρουµανία
3. Ενδιαφέρον της µαθήτριας για τα µαθήµατα, ιδιαίτερα στο µάθηµα των
Γαλλικών, συνέπεια, υπευθυνότητα.
Στη γενική επίδοση της µαθήτριας στο µάθηµα των γαλλικών αλλά και την
απόδοσή της στις ανεξετάσεις Σεπτεµβρίου αναφέρθηκαν ειδικά ο διδάσκων
καθηγητής των γαλλικών και η συνάδελφος καθηγήτρια των Γαλλικών, µέλος της
εξεταστικής επιτροπής.
∆ιαπίστωση των διδασκόντων ήταν ότι η µαθήτρια κρίθηκε σε όλα τα µαθήµατα µε
ιδιαίτερη επιείκεια και ότι στο µάθηµα των Γαλλικών όχι µόνο υστερούσε σε
µεγάλο βαθµό, αλλά ούτε και έδειχνε το ελάχιστο ενδιαφέρον.
Ακολούθως τέθηκε το θέµα-ύστερα από οµόφωνη απόφαση του Κ.Σ. σε µυστική
ψηφοφορία. Οι καθηγητές ψήφισαν σε ψηφοδέλτια φέροντα τη σφραγίδα του
σχολείου, µε το ερώτηµα: «Να προαχθεί η µαθήτρια στο µάθηµα των Γαλλικών;
ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας ήταν:
Παρόντες Καθηγητές: 36 Έγκυρα ψηφοδέλτια 36
Ψήφισαν : ΝΑΙ=12, ΟΧΙ=23, Λευκό=1
Βάσει των πιο πάνω αποτελεσµάτων και σύµφωνα µε την ισχύουσα περί
προαγωγής και απόλυσης µαθητών νοµοθεσία, η µαθήτρια ΚΜ παραµένει στάσιµη.»
`
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3. Συµπεράσµατα –Εισηγήσεις
Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων στις οποίες παρακάθησε η κόρη των
παραπονουµένων είναι δεδοµένα. Απέτυχε σε τρία µαθήµατα. Οι σχετικοί
µε το θέµα Κανονισµοί δίνουν στο Καθηγητικό Σύλλογο τη διακριτική
ευχέρεια να αποφασίζει, ύστερα από µελέτη και εκτίµηση της περίπτωσης
του κάθε µαθητή, την αύξηση της βαθµολογίας του σε ένα µάθηµα ώστε ο
µαθητής να αποφύγει τη στασιµότητα. Ο Καθηγητικός Σύλλογος κατά την
άσκηση της διακριτικής του αυτής εξουσίας καλείται ουσιαστικά να δράσει
µε βάση την αρχή της επιείκειας, αποκλείοντας συµπεριφορές που δεν
συνάδουν µε τις επιταγές της δικαιοσύνης στα δεδοµένα της
συγκεκριµένης περίπτωσης. Εκείνο δηλαδή που είχε σηµασία ήταν να
σταθµιστούν όλοι οι παράγοντες και οι επιπτώσεις της όποιας απόφασης
στη µαθήτρια, µε βάση την αρχή της επιείκειας.
Ο Καθηγητικός Σύλλογος άσκησε σε σχέση µε τη µαθήτρια την διακριτική
εξουσία που του παρέχουν οι σχετικοί κανονισµοί και εποµένως εκείνο
που παραµένει να εξεταστεί είναι κατά πόσο την άσκησε κατά τον δέοντα
τρόπο.
Ο ∆ιευθυντής του σχολείου έθεσε ενώπιον του Καθηγητικού Συλλόγου το
θέµα και σύµφωνα µε τα σχετικά πρακτικά αναφέρθηκε σε όλες τις
παραµέτρους που σχετίζονται µε την περίπτωση της µαθήτριας, την ηλικία
της, το γεγονός ότι είναι υιοθετηµένη και το ενδιαφέρον της για τα
µαθήµατα. Κατά τη συνεδρία έγινε αναφορά στην επίδοση της µαθήτριας
τόσο στο µάθηµα των γαλλικών όσο και στα υπόλοιπα µαθήµατα και
σύµφωνα µε τους καθηγητές της είχε κριθεί µε ιδιαίτερη επιείκεια, στο δε
µάθηµα των γαλλικών δεν έδειχνε το ελάχιστο ενδιαφέρον. Ακολούθησε
ψηφοφορία µεταξύ των καθηγητών, αποτέλεσµα της οποίας ήταν η
απόφαση να παραµείνει η µαθήτρια στάσιµη.
Στα σχετικά πρακτικά δεν φαίνεται η αιτιολογία της εν λόγω απόφασης, αν
προηγήθηκε συζήτηση και αν λήφθηκαν υπόψη οι προσωπικές συνθήκες
της µαθήτριας, αναφορά στις οποίες έγινε από το ∆ιευθυντή του σχολείου.
Το γεγονός ότι η επίδοση της µαθήτριας ήταν χαµηλή ήταν ένα δεδοµένο,
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όπως και το γεγονός ότι υστερούσε σε µεγάλο βαθµό στα Γαλλικά, αυτός
ήταν εξάλλου και ο λόγος για τον οποίο το θέµα είχε αχθεί ενώπιον του
καθηγητικού συλλόγου.
Βάσει των περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου (Ν.
158(Ι)/99) οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται µετά από άσκηση
διακριτικής εξουσίας πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογηµένες
ιδίως όταν πρόκειται για πράξεις που είναι δυσµενείς για το διοικούµενο.
Η αιτιολογία µιας διοικητικής πράξης πρέπει να είναι σαφής ώστε να µην
αφήνει αµφιβολίες ως προς το ποιος ήταν ο πραγµατικός λόγος που
οδήγησε το διοικητικό όργανο στη λήψη της απόφασης. Επίσης, η διοίκηση,
κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας, οφείλει να προβαίνει σε
επαρκή έρευνα όλων των σχετικών µε την υπόθεση γεγονότων.
Με βάση τα ενώπιόν µου στοιχεία καταλήγω στο συµπέρασµα ότι η
απόφαση που λήφθηκε από τον Καθηγητικό Σύλλογο πάσχει λόγω
έλλειψης αιτιολογίας αλλά και γιατί δεν φαίνεται να τηρήθηκε η αρχή της
επιείκειας, αναφορά στην οποία γίνεται πιο πάνω. Ως εκ τούτου
εισηγούµαι όπως το όλο θέµα επανεξεταστεί το συντοµότερο δυνατό µε
στόχο τη µελέτη των ιδιαίτερων προσωπικών συνθηκών της µαθήτριας και
τη λήψη αιτιολογηµένης απόφασης.

Ηλιάνα Νικολάου
Επίτροπος ∆ιοικήσεως
Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου, 2003

