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ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΟΗΚΖΔΧ ΚΑΗ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ
Ζ Έθζεζε αθνξά ζηα πεπξαγκέλα ηνπ Γξαθείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ην
νπνίν ζπκπίπηεη θαη κε ην πξψην έηνο ηεο ζεηείαο κνπ σο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο.
Καηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ κνπ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, εθθξεκνχζαλ ζην
Γξαθείν 1.860 παξάπνλα, πνπ είραλ ππνβιεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα εθηφο απφ
εθείλα πνπ ππνβιή- ζεθαλ εληφο ηνπ 2011. Σν γεγνλφο απηφ, θαζφξηζε θαη ηνλ πξψην
κνπ ζηφρν, πνπ ήηαλ ε θαηά πξνηεξαηφηεηα νινθιήξσζε ηεο δηεξεχλεζεο απηψλ ησλ
παξαπφλσλ. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηε κε επαξθή ζηειέρσζε ηνπ Γξαθείνπ κνπ
ζεσξψ φηη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ν ζηφρνο απηφο επηηεχρζεθε.
Ο δεχηεξνο ζηφρνο, λα γίλεη ην Γξαθείν αθφκα πην θηιηθφ γηα ηνπο πνιίηεο θαη λα ππάξμεη κηα πην άκεζε επαθή ηνπ θνηλνχ κε ηνπο Λεηηνπξγνχο, ηαρχηεξε εμππεξέηεζή ηνπ
θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ηνπ, ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ, θαζψο θαη ζε ζρέζε
κε
ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαηέζεθαλ ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, απαίηεζε ηε
7
ιήςε πξαθηηθψλ κέηξσλ θαη ζπζηεκαηηθφηεξε θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ηεο
δνπιεηάο.
ην πιαίζην απηνχ ηνπ ζηφρνπ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δχν
ηζηνζειίδσλ ηνπ Γξαθείνπ, ψζηε ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ λα είλαη πιήξεο θαη ε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία πην δηαδξαζηηθή. Καζηεξψζεθε, επίζεο, ε αλάξηεζε ζηηο
ηζηνζειίδεο φισλ ησλ Δθζέζεσλ πνπ ππνβάιινληαη, θαζψο θαη φισλ ησλ δξάζεσλ, γηα
ζθνπνχο ηφζν δηαθάλεηαο φζν θαη πξνψζεζεο ησλ εηζεγήζεσλ θαη ηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ πνπ αλαπηχζ- ζεηαη ζηηο Δθζέζεηο, γηα κηα πην θηιηθή πξνο ηνλ πνιίηε
Γηνίθεζε.
Ο ηξίηνο ζηφρνο πνπ έζεζα, απηφο ηεο δηαβνχιεπζεο θαη θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο
Τπεξεζίεο θαζψο θαη ηεο εμάληιεζεο ησλ πεξηζσξίσλ δηακεζνιάβεζεο, είρε ζεηηθά
απν- ηειέζκαηα. Πξνσζήζεθε, ζην πιαίζην απηφ, ε δηελέξγεηα εξεπλψλ κε άκεζε επαθή
κε ηηο Τπεξεζίεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θχζε ησλ παξαπφλσλ ην επέηξεπε, θαζψο θαη
ζηηο πε- ξηπηψζεηο παξαπφλσλ πνπ εθ πξψηεο φςεσο, θαη πξηλ ηε δηελέξγεηα έξεπλαο,
νδεγνχζαλ ζην πξνθαηαξθηηθφ ζπκπέξαζκα φηη είλαη βάζηκα. Ζ απνθπγή ηεο
ρξνλνβφξαο δηαδηθα- ζίαο έξεπλαο δη΄ αιιεινγξαθίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πάληα πνπ ε
θχζε ή ην πεξηερφκελν ηνπ παξαπφλνπ ην επέηξεπε, βνήζεζε ζηελ ηαρχηεξε
δηεθπεξαίσζε θαη επίιπζε ζηελ πξάμε, πξνβιεκάησλ πνπ νη πνιίηεο αληηκεηψπηδαλ κε
ηε Γηνίθεζε.

Όπσο θαη θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, ηα παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ ην 2011 ή δηεξεπλήζεθαλ ην έηνο απηφ, αθνξνχζαλ, θπξίσο, ζηε κε γξαπηή απάληεζε ζε αηηήκαηα
πνιηηψλ, θαζπζηεξήζεηο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, αλαηηηνιφγεηεο απνθάζεηο, αλεπηεηθείο
απνθάζεηο, ρξνλνβφξεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, θξνχζκαηα θαθήο ζπκπεξηθνξάο θξαηηθψλ Λεηηνπξγψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, κε αληαπφθξηζεο Τπεξεζηψλ ζε
ηειε-
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θσληθέο θιίζεηο πνιηηψλ, δπζθνιία πξφζβαζεο ζε Τπεξεζίεο, ειιηπνχο ελεκέξσζεο ησλ
δηνηθνπκέλσλ, θαζψο θαη θξνχζκαηα έιιεηςεο δηαθάλεηαο ή θαη αμηνθξαηίαο ζε δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ θαη παξαβίαζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε ελέξγεηεο θξαηηθψλ
Τπεξεζηψλ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ παξαπφλσλ, καδί κε ηα πνξίζκαηα ηεο
δηεξεχλεζήο ηνπο, παξαηίζεληαη ζηα θεθάιαηα ηεο Έθζεζεο πνπ αθνξνχλ ζηα
πεπξαγκέλα ησλ ζεκα- ηηθψλ Σνκέσλ ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο.
Χο απνηέιεζκα ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαηά ην 2011, παξαηεξήζεθε απμεηηθή ηάζε ησλ παξαπφλσλ πνιηηψλ, πνπ είηε έκεηλαλ άλεξγνη είηε κεηψζεθαλ
ηα εηζνδήκαηα ηνπο, θαη αθνξνχζαλ ζην ρεηξηζκφ απφ ηε Γηνίθεζε αηηεκάησλ ηνπο,
γηα επηδφκαηα ή βνεζήκαηα ή θαη εμεχξεζε εξγαζίαο. Ζ κειέηε, κέζα απφ κηα
νκαδνπνίε- ζε απηψλ ησλ παξαπφλσλ, θαηέδεημε φηη ην Γξαθείν ζα πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξε εγξήγνξζε κπξνζηά ζην ελδερφκελν ζπξξίθλσζεο, ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ.
Ο δηαρξνληθφο ζηφρνο ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θξνπζκάησλ θαθνδηνίθεζεο θαη
αδηθαη- νιφγεηεο ηαιαηπσξίαο ησλ πνιηηψλ θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε δηνηθεηηθά
φξγαλα, κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη
ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Γξαθείνπ κνπ κε ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Καη απηφ επηδηψθσ. Θα πξέπεη λα
γίλεη αληηιεπηφ φηη ε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε έξεπλαο απφ ην Γξαθείν κνπ, δελ απνηειεί απεηιή, αιιά επθαηξία δηφξζσζεο ιαζψλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πηνζέηεζεο κηαο
δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ.
Γηεπθξηλίδσ, ηέινο, φηη απηή ε Έθζεζε αθνξά κφλν ζηα πεπξαγκέλα ηνπ
Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο πνπ έρεη,
δπλάκεη ηνπ πεξί Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο Νφκνπ. Όζνλ αθνξά ζηε δξάζε θαη ζην
έξγν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ηεο Αξρήο θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ θαη ηνπ Ραηζηζκνχ,
ηεο Αξρήο Ηζφηεηαο θαη ηεο Αξρήο Πξφιεςεο ησλ Βαζαληζηεξίσλ, εηνηκάζηεθαλ ηξεηο
μερσξηζηέο Δηήζηεο Δθζέζεηο. Μηα ζπλνιηθή αλάγλσζε ησλ ηεζζάξσλ Δθζέζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, θαηαδεηθλχεη ην εχξνο θαη ηελ
πνιππινθφηεηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηέζε- θαλ ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ
Γηνηθήζεσο, ηνλ φγθν εξγαζίαο πνπ έρεη δηεθπεξαησζεί θαη ηηο απμεκέλεο επζχλεο πνπ
ην Γξαθείν αλέιαβε ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηδηαίηεξα επάισησλ νκάδσλ
αηφκσλ.

Διίδα αββίδνπ

Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο
θαη Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ

ΗΗ
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ΗΗ.
ΝΟΜΗΚΟ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

ΠΛΑΗΗΟ

1.
Απμοδιόηηηερ
Γιαδικαζίερ

και

Ο Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο είλαη αλεμάξηεηε Αξρή, πνπ ηδξχζεθε ην 1991. Ο βαζηθφο
Νφκνο (Ν.3(Η)/1991) πνπ φξηζε θαη ξχζκηζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ
Γηνηθήζεσο, ηνλ θαηέζηεζε ζεκαηνθχιαθα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ
δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. Σνλ επηθφξηηζε, ζπγθεθξηκέλα, κε ην έξγν ηεο πξνζηαζίαο
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο
ηεο θαθνδηνίθεζεο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δπηηξφπνπ,
απνηε- ινχζε ε ππνβνιή παξαπφλνπ απφ πνιίηε, ν νπνίνο επεξεαδφηαλ άκεζα θαη
πξνζσπηθά απφ ηελ ελέξγεηα ελαληίνλ ηεο νπνίαο ζηξεθφηαλ. Παξάιιεια, ήηαλ δπλαηή
ε δηελέξγεηα έξεπλαο κεηά απφ εληνιή ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
Με ηνλ Νφκν 1(Η).2000, σζηφζν, αλαγλσξίζηεθε ζηνλ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, ε
δπλαηφηεηα θαη απηεπάγγειηεο παξέκβαζεο ζε ππνζέζεηο γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη επήιζε νπζηαζηηθή εκβάζπλζε ηνπ ξφινπ ηνπ, αθνχ ηνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα δηείζδπζεο
ζηελ ίδηα ηελ θαξδηά ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε κεηαηφπηζε ηνπ εηδηθνχ
βάξνπο ζηελ επηζήκαλζε ζπζηεκηθψλ αδπλακηψλ θαη παζνγελεηψλ, ζηελ πξνψζεζε
γεληθφηεξσλ αξρψλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο λέαο δηνηθεηηθήο αληίιεςεο.
Με βάζε ηνπο πεξί Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο Νφκνπο, ν Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο είλαη αξκφδηνο γηα δηαθνξέο ηνπ πνιίηε κε Τπεξεζίεο, ζηελ έλλνηα ησλ νπνίσλ ππάγνληαη:
 Σα Τπνπξγεία θαη ηα ππαγφκελα ζε απηά Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο
 Οη Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
 Ζ Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία
 Ζ Αζηπλνκία θαη ε Δζληθή Φξνπξά
 Σα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
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Ο Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο δελ είλαη αξκφδηνο:
 Γηα ελέξγεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ
θαη Τπνπξγνχ γηα ζέκαηα γεληθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ηεο Βνπιήο ησλ
Αληηπξνζψπσλ, ησλ Γηθαζηεξίσλ, ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο
Γεκνθξαηίαο, ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή, ηνπ Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
θαη ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο.
 Γηα ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη άιινπ θξάηνπο ή δηεζλνχο νξγαληζκνχ ή ζηελ άκπλα,
αζθάιεηα ή εμσηε- ξηθή πνιηηηθή ηεο Γεκνθξαηίαο.
 Γηα ελέξγεηεο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ ή εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο απφ δηνηθεηηθέο Αξρέο.
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Δπίζεο, ν Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο δελ εμεηάδεη παξάπνλα, ηα νπνία:
 Γελ ππνβιήζεθαλ εληφο 12 κελψλ, αθφηνπ ν παξαπνλνχκελνο έιαβε γλψζε
ησλ ελεξγεηψλ ελαληίνλ ησλ νπνίσλ πξνζθεχγεη.
 Δίλαη αλψλπκα.
 Δίλαη γεληθά θαη αφξηζηα ή δελ ζπληξέρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ
πξνζψπνπ πνπ ηα ππνβάιιεη.
Ζ δηεξεχλεζε ελφο παξαπφλνπ μεθηλά απφ ηελ ελππφγξαθε, θαηά θαλφλα, ππνβνιή ηνπ, ε
νπνία γίλεηαη απφ ην άκεζα ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο πξνζψπσλ
ή απφ αληηπξφζσπν ησλ πην πάλσ. Σα παξάπνλα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο
ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, ηαρπδξνκηθψο, κέζσ ηειενκνηφηππνπ ή κε ηε
ζπκπιή- ξσζε ηνπ εηδηθνχ έληππνπ πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ή θαη απφ
ηειεθψλνπ φηαλ αθνξά εμαηξεηηθά επείγνλ ζέκα ή φηαλ ππνβάιιεηαη απφ άηνκν κε
αλαπεξία.
Σα παξάπνλα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ
πξν-
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ζψπνπ πνπ ηα ππνβάιιεη θαη αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ αηηήκαηνο
θα- ζψο θαη ηεο εκπιεθφκελεο δεκφζηαο Τπεξεζίαο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξηαθά ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε
ζηνηρεηνζέηεζε ησλ πξνβαιιφκελσλ ηζρπξηζκψλ.
ηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ παξαπφλνπ, ην παξάπνλν αλαηίζεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο
εμήο ζεκαηηθνχο θχθινπο:
 Σνκέα Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
 Σνκέα Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
 Σνκέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θεκάησλ Οηθνλνκηθήο Τθήο
 Σνκέα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
 Σνκέα Παηδείαο θαη Τπαιιειηθψλ ρέζεσλ
 Σνκέα ρέζεσλ Κξάηνπο - Πνιίηε
Αθνινχζσο, ην ρεηξηζκφ ηνπ παξαπφλνπ αλαιακβάλεη Λεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ
Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο. ηα
πιαίζηα απηά, έξ- ρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηελ εκπιεθφκελε Τπεξεζία, ζηελ νπνία
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζρνιηάζεη ηνπο ελαληίνλ ηεο ηζρπξηζκνχο. Κάζε δεκφζηα
Τπεξεζία έρεη ππνρξέσζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα παξέρεη ζηνλ Δπίηξνπν
Γηνηθήζεσο νπνηαδήπνηε πιεξν- θνξία ή λα πξνζθνκίδεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή άιιν
ζηνηρείν ηεο δεηείηαη ή λα δίλεη καξηπξία, ζε ζρέζε κε ηα ππφ δηεξεχλεζε γεγνλφηα.
Άξλεζε Τπεξεζίαο ή Λεηηνπξγνχηεο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο,
ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα.
Ζ έξεπλα νινθιεξψλεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο:
 Δίηε κε γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ παξαπνλνπκέλνπ φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα
ή αλαγθαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο γηα ιφγνπο αλαξκνδηφηεηαο ή επεηδή ην παξάπνλν είλαη αβάζηκν ή γηα άιινπο ιφγνπο (φπσο,
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φηαλ ην αληηθείκελν ηνπ παξαπφλνπ εθιείπεη ή ηθαλνπνηείηαη, φηαλ γηα ην ίδην
ζέκα αλακέλεηαη ε ζπκκφξθσζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο κε πξνεγνχκελεο
εηζεγήζεηο ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ή φηαλ, ρσξίο ηελ ππνβνιή Έθζεζεο,
ππνβάιινληαη ζπζηάζεηο πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία πξνο ηηο νπνίεο αλακέλεηαη ε αληαπφθξηζή ηεο).
 Δίηε κε ηελ ππνβνιή Έθζεζεο πξνο ηελ εκπιεθφκελε Τπεξεζία, ε νπνία
θνη- λνπνηείηαη ζηνλ παξαπνλνχκελν. Έθζεζε ππνβάιιεηαη, θαηά θαλφλα,
φηαλ ην παξάπνλν είλαη βάζηκν θαη ζε απηήλ κπνξεί λα αζθείηαη θξηηηθή
πξνο ηελ Τπεξεζία ή θαη λα ππνβάιινληαη εηζεγήζεηο.
 Δίηε κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζέκαηνο ζηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο
Γεκνθξαηίαο ή ζηελ αξκφδηα Αξρή, αλαιφγσο, φηαλ θξίλεηαη φηη είλαη
δπλαηφλ λα έρεη δη- απξαρζεί πνηληθφ ε πεηζαξρηθφ αδίθεκα απφ
νπνηνλδήπνηε Λεηηνπξγφ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
14

Με κεληαίν ζπλνπηηθφ ζεκείσκα, ν Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ελεκεξψλεη ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ηηο Δθζέζεηο ηνπ. Οη
Δθζέζεηο ζπδεηνχληαη ελψπηνλ ηνπΤπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζπρλά ελψπηνλ ησλ
αξκφδησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ, φπνπ νη εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο θαινχληαη
λα ελεκεξψζνπλ γηα ηα κέηξα ηα νπνία ζα ιάβνπλ ψζηε λα πινπνηήζνπλ ηηο
εηζεγήζεηο ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο. ηηο πλεδξίεο ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ
Δπηηξνπψλ παξεπξίζθεηαη ζπρλά θαη ν ίδηνο ν Δπίηξνπνο, ν νπνίνο αλαπηχζζεη θαη
αλαιχεη ηα επξήκαηα θαη ηηο ζέζεηο ηνπ.
Δπίζεο, θάζε ρξφλν ν Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο επηδίδεη ηελ Δηήζηα Έθζεζε
απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο
Βνπιήο.
Γηα ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνβνιήο παξαπφλσλ ή ηα ζέκαηα ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθψο κε ην Γξαθείν ή λα ην επηζθέπηνληαη θαη λα ζπλνκηινχλ κε
επηθνξηηζκέλν κε απηφ ην θαζήθνλ, Λεηηνπξγφ ηνπ Γξαθείνπ.
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2. Δθνικόρ
διακπίζευν

Φοπέαρ

καηαπολέμηζηρ

ηυν

Με ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη
δπ- λαηφηεηεο ηνπ Δπίηξνπνπ Γηνηθήζεσο δηεπξχλζεθαλ πεξαηηέξσ, κε ηελ αλάζεζε ζ’
απηφλ ηνπ γεληθνχ πξνζηάγκαηνο ηεο πξναγσγήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ
θαη ειεπζεξηψλ. Γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ, ζπζηάζεθαλ εληφο ησλ
δνκψλ ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, ε Αξρή Ηζφηεηαο θαη ε Αξρή θαηά ησλ
Γηαθξίζεσλ.
Σν έξγν θαη νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ησλ δχν Αξρψλ πεξηγξάθνληαη ζε
ρσξηζηέο
Δθζέζεηο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο
Γεκνθξαηίαο.

3. Δθνικόρ Φοπέαρ
κακομεηασείπιζηρ

για

ηην

ππόλητη

ηηρ

Καηά ην 2009, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ελδπλακψζεθαλ, αθφκε πεξηζζφηεξν, κε ηελ επηινγή ηνπ σο ηνπ Δζληθνχ Φνξέα γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Καθνκεηαρείξηζεο.
πγθεθξηκέλα, κε ηνλ Νφκo 2(III)/2009, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηηο 27 Μαξηίνπ 2009, ε Κχπξνο θχξσζε ην
Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ησλ
Βαζαληζηεξίσλ. θνπφο ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο
ζπζηήκαηνο ηαθηηθψλ επη- ζθέςεσλ, ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν, ζε ρψξνπο ζηέξεζεο
ή πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζσ- πηθήο ειεπζεξίαο, κε θχξηα επηδίσμε ηελ πξφιεςε ησλ
βαζαληζηεξίσλ.
ε δηεζλέο επίπεδν, δεκηνπξγήζεθε δεθακειήο Τπνεπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε, ε νπνία
σο δηεζλέο ψκα, ζην νπνίν ηα θξάηε-κέιε νθείινπλ λα ηεο επηηξέπνπλ ηε δηελέξγεηα
επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο θαη λα ηεο παξέρνπλ θάζε απαξαίηεηε
πιεξνθνξία, ελψ απφ πιεπξάο ηεο, ε Τπνεπηηξνπή έρεη ην θαζήθνλ λα ζπκβνπιεχεη θαη
λα ππνζηεξίδεη ηνπο εζληθνχο κεραληζκνχο πξφιεςεο.
Γηα ηελ Κχπξν, αξκνδηφηεηεο Δζληθνχ Φνξέα γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ
αλαηέ- ζεθαλ ζηνλ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο. Δηδηθφηεξα, βάζεη ηνπ Νφκνπ, πξνβιέπνληαη ηα
εμήο:
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(1) Ο Δπίηξνπνο Γηνίθεζεσο νξίδεηαη σο ην εζληθφ ψκα επηζθέςεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην Πξσηφθνιιν θαη ν νπνίνο ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Πξσηνθφιινπ.
(2) Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ, ν Δπίηξνπνο Γηνίθεζεσο εμνπζηνδνηείηαη λα
επηζθέπηεηαη ειεχζεξα, ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο, θαηφπηλ γξαπηήο εηδνπνίεζεο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο
ησλ πξνλνηψλ ηεο χκβαζεο. Καηά ηηο επηζθέςεηο ηνπ, ν Δπίηξνπνο
δηθαη- νχηαη λα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη
εγθαηαζηάζεηο θάζε ηφπνπ θξάηεζεο θαη λα έρεη εκπηζηεπηηθέο θαη’ ηδίαλ
ζπλεληεχμεηο κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν θξίλεη ζθφπηκν.
(3) Οη αξκφδηεο Αξρέο ηνπο θξάηνπο, ππνρξενχληαη λα παξαρσξνχλ ζηνλ
Δπίηξνπν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξσηφθνιιν.
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(4) Ο Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνο θάζε ππεχζπλε γηα
ρψξν θξάηεζε Αξρή, ζπζηάζεηο θαη εθζέζεηο, ελψ αθνινχζσο ε
αξκφδηα Αξρή νθείιεη λα ππνβάιιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πήξε
ζηε βάζε ηεο έθζεζεο ή ησλ ζπζηάζεσλ πνπ ηεο ππνβιήζεθαλ.
(5) Ο Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εμνπζηνδνηείηαη λα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο
γηα βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο θαη λα εθθξάδεη απφςεηο ζηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ, θαηά ηελ εμέηαζε ζρεηηθψλ λνκνζρεδίσλ.
(6) Ο Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο νθείιεη λα ζέηεη ππφςε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα
ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γηεξεχλεζεο Ηζρπξηζκψλ
θαη Παξαπφλσλ θαηά ηεο Αζηπλνκίαο, νπνηνπζδήπνηε ηζρπξηζκνχο
θξαηνπκέ- λσλ, γηα παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
(7) Ο Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ππνβάιιεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο
Δηήζηα Έθζεζε, ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ηε
Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο,
θαη αθνινχζσο ηε δεκνζηεχεη.
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Με ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο σο ηνπ Δζληθνχ Φνξέα γηα ηελ
Πξφιεςε ηεο Καθνκεηαρείξηζεο, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ δηεπξχλνληαη
ζεκαληηθά, ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί, θπξίσο, πξνιεπηηθά γηα ηε δηαζθάιηζε
ρψξσλ θαη ζπλζεθψλ θξάηεζεο πνπ εγγπψληαη ην ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ
δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπ- κέλσλ. Έηζη, πξηλ ηελ θχξσζε ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ,
ελψ ν Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο κπνξνχζε λα εμεηάδεη δεηήκαηα πνπ άπηνληαλ
θαθνκεηαρείξηζεο ή βαζαληζηεξίσλ κφλν ζηα πιαίζηα αηνκηθψλ παξαπφλσλ ή
απηεπάγγειησλ παξεκβάζεσλ, εθφζνλ πιεξνχληαλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, ηψξα
κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνησλδήπνηε φξσλ,
κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή επξχηεξσλ παξαιείςεσλ, πνπ κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κε
θαθνκεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ. Οη ζπζηάζεηο, δε, πνπ κπνξεί λα ππνβάιιεη
εμππεξεηνχλ φρη κφλν ζηελ πξαθηηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απ- ηψλ, αιιά θαη ζηε
ζεζκηθή θαιπηέξεπζή ηνπο, κέζσ ηεο λνκνζεζίαο.

4. Απμοδιόηηηερ
Γικαιυμάηυν

Δθνικού

Οπγανιζμού

Πποζηαζίαρ

Ανθπυπίνυν

Με ηνλ Νφκν 58(Η) ηνπ 2011 ηξνπνπνηήζεθε ν πεξί Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο Νφκνο θαη
δφζεθαλ ζηνλ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο, πξνεγνπκέλσο, αζθνχληαλ
απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Με ηελ
ηξνπνπνίεζε απηή, ν Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο κεηνλνκάδεηαη ζε «Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο
θαη Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ» θαη ηνπ παξαρσξείηαη ε εμνπζία λα
εηνηκάδεη απηεπάγγειηα εθζέζεηο κε απφςεηο, εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο ζε ζέκαηα
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλάινγεο εμνπζίεο πνπ έρεη, βάζεη
άιισλ Νφκσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, εμνπζηνδνηείηαη λα:
i. εμεηάδεη απηεπάγγειηα θαη λα εηνηκάδεη εθζέζεηο κε απφςεηο, εηζεγήζεηο θαη
πξνηάζεηο γηα ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,
ii. εηνηκάδεη απηεπάγγειηα εθζέζεηο κε απφςεηο, εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο ζε
πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηεξεχλεζε παξαπφλνπ γηα παξαβίαζε αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, δηαπηζηψλεη φηη ππάξρεη ηέηνηα αλάγθε,
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iii. γηα ηνπο πην πάλσ ζθνπνχο, έρεη επαθέο θαη δηαβνπιεχζεηο κε κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη άιια νξγαλσκέλα ζχλνια θαη
iv. παξίζηαηαη ζε ζπλαληήζεηο ή άιιεο εθδειψζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή εζληθψλ νξγαληζκψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε απηνχο.
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ΗΗΗ.
ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ

ΚΑΗ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ

ΑΠΟΣΗΜΖΖ

1. Ανάλςζη παπαπόνυν πος ςποβλήθηκαν καηά ηο
2011
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ππνβιήζεθαλ ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο 2.445
πα- ξάπνλα, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ειαθξά κείσζε ζηελ ππνβνιή παξαπφλσλ, ζε
ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Αο ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη θαηαγγειίεο/παξάπνλα
ππνβάι- ινληαη, απφ ην 2004, θαη ζηηο δχν Αξρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηελ
νκπξέια ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Αξρή Ηζφηεηαο
θαη ηελ Αξρή Καηά ησλ Γηαθξίζεσλ, ε θαηακέηξεζε ησλ νπνίσλ, φκσο, γίλεηαη
μερσξηζηά απφ ηα παξάπνλα πνπ ιακβάλεη ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο. Ο
αξηζκφο απηψλ ησλ παξαπφλσλ θαηά ην 2011 αλήιζε ζπλνιηθά ζε 278.
πλνιηθά, απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ, ηνλ Μάξηην ηνπ 1991, θαη κέρξη ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2011, ππνβιήζεθαλ ζην Γξαθείν 35.293 παξάπνλα. πγθξηηηθή
εηθφλα ησλ παξαπφλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα έηε, θαη’ έηνο,
θαίλεηαη ζην
ξαβδφγξακκα πνπ αθνινπζεί:
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Απφ ην ζχλνιν ησλ 2.445 παξαπφλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην 2011, ηα 2.085 (ή
πνζνζηφ πεξίπνπ 85,2%,) θξίζεθε φηη εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ
Γηνηθήζεσο θαη απνθαζίζηεθε λα εξεπλεζνχλ, ηα 324 (ή πνζνζηφ 13,2%,) θξίζεθε φηη
δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο θαη δελ εξεπλήζεθαλ,
ελψ άιια 36 παξάπνλα (ή πνζνζηφ 1,5%) κε βάζε ηε δηαθξηηηθή εμνπζία πνπ παξέρνπλ
ζηνλ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο νη πεξί Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο Νφκνη, απνθαζίζηεθε λα
κελ εξεπ- λεζνχλ. Σα πνζνζηά απηά ήηαλ παξφκνηα κε εθείλα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.

2. Αναθοπά ζηην επγαζία πος διεκπεπαιώθηκε καηά ηο
2011
Σνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηνπ 2011, ην Γξαθείν παξέκεηλε αθέθαιν, εμαηηίαο θαζπζηέξεζεο
πνπ ζεκεηψζεθε ζην δηνξηζκφ ηνπ λένπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο. πγθεθξηκέλα, ε ζεηεία
ηεο ηέσο Δπηηξφπνπ, θαο Ζιηάλαο Νηθνιάνπ, έιεμε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2010, ελψ ν
δηνξηζκφο ηεο θαο Διίδαο αββίδνπ, έγηλε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2011. Απηφ είρε σο
απνηέιεζκα, λα κελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ε δηεξεχλεζε ησλ παξαπφλσλ, αθνχ
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ην ηειηθφ πφξηζκα επί θάζε παξαπφλνπ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ
ίδην ηνλ Δπίηξνπν.
22
εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ν αξηζκφο ησλ Λεηηνπξγψλ πνπ εξγάδνληαλ ζην Γξαθείν θαηά
ην
2011, κεηψζεθε. πγθεθξηκέλα, ν Πξψηνο Λεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ αλέιαβε,
παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ηνπ ζην Γξαθείν, θαη θαζήθνληα ζην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ γηα ζθν- πνχο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο,
κία Λεηηνπξγφο απνζπά- ζζεθε θαη κία άιιε κεηαθηλήζεθε γηα λα εξγαζηεί ζηελ
Κππξηαθή Πξνεδξία, ελψ ηξίηε Λεηηνπξγφο απνπζίαζε γηα κεγάιν δηάζηεκα απφ ηε
ζέζε ηεο γηα ιφγνπο πγείαο.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνο δηεθπεξαίσζε παξαπφλσλ θαηά ην 2011 ήηαλ 4.314,
αθνχ εθηφο απφ ηα 2.445 παξαπφλα πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην έηνο απηφ, εθθξεκνχζαλ
απφ πξνεγνχκελα ρξφληα άιια 1.860, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο άιισλ 9 παξαπφλσλ πνπ
είραλ δηεθπεξαησζεί ζε πξνεγνχκελα έηε, νη παξαπνλνχκελνη επαλήιζαλ.
Απφ ηα 4.314 απηά παξάπνλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 νινθιεξψζεθε ε εμέηαζε
ησλ
2.433, κε ην κεληαίν κέζν φξν δηεθπεξαησζέλησλ παξαπφλσλ ζηα 202. πγθξηηηθή
εηθφ- λα ησλ δηεθπεξαησζέλησλ θαη’ έηνο παξαπφλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δέθα
ηειεπηαίσλ εηψλ θαίλεηαη ζην ξαβδφγξακκα πνπ αθνινπζεί:
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ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΔΡΔΤΝΖΘΖΚΑΝ ΛΟΓΧ ΑΝΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ
Δθπξφζεζκν παξάπνλν

30

Ηδησηηθήο Φχζεσο Γηαθνξέο / Αζηηθήο Φχζεσο Γηαθνξέο

61

Δλαληίνλ Τπεξεζηψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν
ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο

81

Δθθξεκεί Γηθαζηηθή Γηαδηθαζία/Ηεξαξρηθή Πξνζθπγή

34

Πξφσξν Παξάπνλν

34

Δλαληίνλ Δλεξγεηψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν
ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο

68

Γεληθφ θαη Αφξηζην

21

Απφθαζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ

5

Αξκφδηα άιιε Τπεξεζία

17

Με ΄Ακεζνο θαη Πξνζσπηθφο Δπεξεαζκφο

14
ΤΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΤ ΓΔN ΓΗΔΡΔΤΝΖΘΖΚΑΝ ΜΔ
ΒΑΖ ΣΖ ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΖ ΔΤΥΔΡΔΗΑ
Έθδεια Αβάζηκε Τπφζεζε

5

Απνηειεί Αληηθείκελν Γηθαζηηθήο Απφθαζεο

11

΄Τπαξμε πκθεξφλησλ Σξίησλ (Γηνξηζκνί, Πξναγσγέο, Πξνζθνξέο)

8

Αλψλπκα Παξάπνλα

14

Άιινη Λφγνη

19
ΤΝΟΛΟ

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ ΠΟΤ ΓΔΝ ΓΗΔΡΔΤΝΖΘΖΚΑΝ

57
422

Απφ ηα 2.433 παξάπνλα πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ θαηά ην έηνο 2011:
24

 422 παξάπνλα απνθαζίζηεθε λα κελ εξεπλεζνχλ, γηα ιφγνπο πνπ θαίλνληαη
ζηνλ πην θάησ Πίλαθα.
 2.011 παξάπνλα έηπραλ δηεξεχλεζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ πην θάησ θπθιηθή γξαθηθή παξάζηαζε.
πγθεθξηκέλα:
 ζε 1.744 πεξηπηψζεηο, ε έξεπλα δηαθφπεθε, είηε επεηδή δηαπηζηψζεθε επηγελφκελε αλαξκνδηφηεηα (154 παξάπνλα), είηε επεηδή ην δήηεκα δηεπζεηήζεθε
(314 παξάπνλα), είηε γηα άιινπο ιφγνπο (595 παξάπνλα), κε θπξηφηεξν ην
φηη ην παξάπνλν θξίζεθε σο αβάζηκν (681 παξάπνλα),
 ζε 134 πεξηπηψζεηο, ε έξεπλα δηαθφπεθε κεηά απφ ηθαλνπνίεζε ηνπ παξαπνλνπκέλνπ, πνπ επήιζε κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ Γξαθείνπ,
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 ζε 133 πεξηπηψζεηο ππνβιήζεθε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Έθζεζε (απφ
απηέο ζε 35 πεξηπηψζεηο έγηλαλ εηζεγήζεηο πξνο ηελ εκπιεθφκελε Τπεξεζία
θαη ζε
98 πεξηπηψζεηο νη Δθζέζεηο πεξηείραλ επηπξφζζεηα θαη θξηηηθή).

Παπάπονα πος έηςσαν διεπεύνηζηρ
Ηθαλνπνίεζε κεηά
απφ παξέκβαζε
ΒάζηκαΤπνβνιή έθζεζεο
Αβάζηκα

134 133
Γηαθνπή έξεπλαο

1.063
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Αναλςηικό γπάθημα για ηη Γιακοπή Έπεςναρ ζε 1.063 παπάπονα

Άιινη ιφγνη
Γηεπζέηεζε ζέκαηνο

595
314
154

Δπηγελνκέλε
αλαξκνδηφηεηα
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3. Παπάπονα
Δπαπσία

πος

ςποβλήθηκαν

καηά

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ θπθιηθή γξαθηθή παξάζηαζε πνπ αθνινπζεί, ηα πεξηζζφηεξα
παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο πξνήιζαλ, φπσο θαη ηα
πξνε- γνχκελα ρξφληα, απφ άηνκα, εηαηξείεο ή νξγαλσκέλα ζχλνια πνπ δήισζαλ
δηεχζπλζε δηακνλήο ή έδξαο ηνπο, ηε Λεπθσζία (43%). Σα πνζνζηά ησλ Δπαξρηψλ
παξέκεηλαλ ζρε- ηηθά ζηαζεξά, ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Αχμεζε
παξαηεξήζεθε ζηνλ αξηζκφ παξαπφλσλ πνπ ππνβιήζεθε κέζσ δηαδηθηχνπ.
Παπάπονα πος ςποβλήθηκαν καηά Δπαπσία

Ακκφρσζηνο
Πάθνο

26

3%
12%

Λάξλαθα

Δμσηεξηθφ

1%
11%

6%

Λεκεζφο

24%

43%

Δπηγελνκέλε
αλαξκνδηφηεηα

Μέζσ Γηαδηθηχνπ
Λεπθσζία

ΗV
ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ Γ ΡΑ
ΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ
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IV.
ΘΔΜΑΣΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ

ΑΠΟΣΗΜΖΖ

ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΗΑ
Κξηηήξην απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Θεζκνχ ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο απνηειεί ε
ζπκ- κφξθσζε ησλ Τπεξεζηψλ ζηηο εηζεγήζεηο ηνπ θαη ε ηξνρνδξφκεζε δηαδηθαζηψλ
γηα επί- ιπζε ζπζηεκηθψλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο πξνο
ηνλ πνιίηε εμππεξέηεζεο. Απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
Θεζκνχ απνηειεί ηφζν ε πεηζηηθφηεηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ πξνβάιιεη ν
Δπίηξνπνο γηα ζηήξημε ησλ ζέζεψλ ηνπ, φζν θαη ε ζρέζε ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηηο
Τπεξεζίεο πνπ θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εηζεγήζεηο ηνπ.
Όπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα έηε, θαηά ην έηνο 2011, αξηζκφο παξεκβάζεσλ ηεο
Δπηηξφπνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαζεψξεζε άδηθσλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ή
ηε ιήςε δη- νξζσηηθψλ απνθάζεσλ εθ κέξνπο ηεο (φπσο Α/Π 469/2008, Α/Π 871/2009
θ.α., Α/Π
1805/2009 θ.ά., Α/Π 1588/2010, Α/Π 2239/2010, Α/Π 182/2011, Α/Π 284/2011,
Α/Π 350/2011, Α/Π 359/2011, Α/Π 603/2011, Α/Π 921/2011, Α/Π 980/2011 θαη
Α/Π 1614/2011), ηελ επίζπεπζε ηεο εμέηαζεο αηηήζεσλ ε νπνία εθθξεκνχζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (φπσο Α/Π 283/2010, Α/Π 1162/2010, Α/Π 1245/2010, Α/Π
1621/2010, Α/Π 1745/2010, Α/Π 46/2011, Α/Π 170/2011 θαη Α/Π 703/2011) θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ζπζηεκηθψλ αδπλακηψλ (φπσο Α/Π 587/2010 θ.ά., Α/Π 935/2010, Α/Π
893/2011 θαη Α/Π 1125/2011).
ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γξαθείνπ θαηά
Σνκέα.

Α. ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Η. Γεληθέο Παξαηεξήζεηο
Ο Σνκέαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αληηκεηψπηζε, θαη θαηά ην 2011, ζεκαληηθέο
πξνθιή- ζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επξχηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ απνηεινχλ ηνλ θχθιν
ησλ δξα- ζηεξηνηήησλ ηνπ, ππφ ην θσο, κάιηζηα ηεο δηεχξπλζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ
Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο κε ηελ ηξνπνπνηεηηθή λνκνζεζία ηνπ 2011, ε νπνία ηνλ θαζηζηά
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θαη Δπίηξνπν
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Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αιιά θαη ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πνπ
αθν- ξνχλ ζην ξφιν ηνπ σο Δζληθφο Μεραληζκφο Πξφιεςεο θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ.
Βαζηθφο γλψκνλαο ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σνκέα ήηαλ, θαη θαηά ην 2011, ε
αλάπηπμε κίαο νπζηαζηηθήο θαη ζηελήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο δεκφζηεο Τπεξεζίεο, κε
απψηεξν ζηφρν ηελ έγθαηξε δηεξεχλεζε αηνκηθψλ παξαπφλσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ
πνιηηψλ φζν θαη ηε δηαπίζησζε θαη επηζήκαλζε ζπζηεκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ
απνηεινχλ πξνζθφκκαηα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο.
ηα πιαίζηα απηά, δηεξεπλήζεθαλ θαη ππήξμαλ ζεκαληηθέο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Σνκέα
ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε γεληθφηεξε δξάζε ηεο Αζηπλνκίαο, ζηελ επξχηεξε
ιεη- ηνπξγία ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηηο θξαηηθέο κεηαλαζηεπηηθέο πξαθηηθέο,
φπσο θαη ζε γεληθφηεξα ζέκαηα αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,
φπσο ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζε πεγέο πιεξνθφξεζεο, ηελ θαιιηηερληθή
ειεπζεξία, ηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ θνξέσλ HIV/AIDS ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε
ζπλνιηθή αληη- κεηψπηζε απφ ηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο βίαο.
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Σν πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αζηπλνκίαο απαζρφιεζε ηνλ Σνκέα, ηδηαίηεξα
φζνλ αθνξά ζηε δηελέξγεηα ζσκαηηθψλ ειέγρσλ, ζηελ εηθνζηηεηξάσξε θξάηεζε
αηφκσλ ρσξίο δηθαζηηθφ έληαικα, ζηε κεηαρείξηζε πνιηηψλ ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρνπλ
ππνβιεζεί αλψ- λπκεο θαηαγγειίεο, φπσο θαη ζην ξφιν πνπ ε Αζηπλνκία δηαδξακαηίδεη
ζηελ αληηκεηψπη- ζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. εκαληηθέο ήηαλ νη
εξγαζίεο ηνπ Σνκέα αλα- θνξηθά κε δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε δηεξεχλεζε
παξαπφλσλ θαηά ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ θαη αθνξνχζαλ ζηελ εμαλαγθαζηηθή ππνβνιή
θξαηνπκέλσλ ζε μχξηζκα ηεο γελεηάδαο ηνπο, φπσο θαη ζηε δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζείηαη γηα ηελ ππνρξεσηηθή ςπρηα- ηξηθή λνζειεία αηφκσλ πνπ εθηίνπλ πνηλή
θπιάθηζεο. ηα πιαίζηα ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Σνκέα αλαθνξηθά κε ηα κεηαλαζηεπηηθά
δεηήκαηα πνπ ηνλ απαζρφιεζαλ, επηρεηξήζεθε λα επηζεκαλζνχλ παζνγέλεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε, έγθαηξε θαη δένπζα εμππεξέηεζε ησλ κεηαλαζηψλ πνπ
απνηείλνληαη ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο Αξρέο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε θαη ζηε
δηακεζνιαβεηηθή δξάζε ηνπ Σνκέα, ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα φπνπ ή άκεζε επέκβαζε ηνπ
Γξαθείνπ θξίζεθε ζεκαληηθή, φπσο ζηνλ ηεξκαηηζκφ θξάηεζεο πξνζψπσλ ή ζηελ
έθδνζε αδεηψλ παξακνλήο ζηε Γεκνθξαηία.
Απαξαίηεην, ηέινο, είλαη, λα επηζεκαλζεί ε δξάζε ηνπ Σνκέα ζε δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ νξζή ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξνο ηνπο πνιίηεο πνπ
θαινχληαη
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λα εμππεξεηνχλ. ηα πιαίζηα απηά, εηνηκάζηεθε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ, πξνζρέδην Οδεγνχ Οξζήο Γηνηθεηηθήο
πκπεξηθνξάο ησλ Μειψλ ην Πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, φζνλ αθνξά ζηηο
ρέζεηο ηνπο κε ην Κνηλφ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα εθδνζεί εληφο ηνπ 2012.

ΗΗ. Γξάζε Αζηπλνκίαο
ηα πιαίζηα εμέηαζεο αηνκηθήο θαηαγγειίαο πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ Σνκέα
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζρνιηάζηεθε ην δήηεκα ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο Αζηπλνκίαο ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο εηθνζηηεηξάσξεο θξάηεζεο ελφο πξνζψπνπ,
επρέξεηα ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ζρεηηθή πληαγκαηηθή δηάηαμε (Άξζξν 11(5)
πληάγκαηνο). ηε ζρεηηθή Έθζεζε πνπ ππνβιήζεθε1, ηνλίζηεθε ην γεγνλφο φηη, ν
πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ελφο αηφκνπ, κέζσ ηεο θξάηεζήο ηνπ, ρσξίο δηθαζηηθφ
έληαικα, απνηειεί κέηξν εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα θαη, σο ηέηνην, ε εθαξκνγή ηνπ
δηθαηνινγείηαη κφλν φηαλ, ππφ ηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο, απηή είλαη απφιπηα αλαγθαία
θαη εμππεξεηεί ηηο απαξαίηεηεο αζηπλνκηθέο έξεπλεο ελψ, ζε θακία πεξίπησζε, απηή
δελ ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά
ηηκσξηηηθήο θχζεσο. Γηαηππψζεθε, σο εθ ηνχηνπ, φηη, ε εμάληιεζε ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ,
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πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην χληαγκα σο κέγηζηνο ρξφλνο θξάηεζεο ρσξίο ζρεηηθφ έληαικα
Γηθαζηεξίνπ, δελ απνηειεί, πάληνηε, λφκηκε θαη ζπκβαηή κε ην χληαγκα
ελέξγεηα.
Δπηζεκάλζεηο πξνο ηελ Αζηπλνκία έγηλαλ θαη ζε ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή ζσκαηηθψλ
εξεπ- λψλ.Σνλίζηεθε ε αλάγθε ηεο επηινγήο ησλ ιηγφηεξν επαρζψλ, γηα ην άηνκν πνπ
πθίζηαηαη ηνλ έιεγρν, κέζσλ, ηεο ζπλεθηίκεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ θαη πξνζσπηθψλ
πεξηζηάζεσλ ηνπ θάζε αηφκνπ, ηεο εμαζθάιηζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ κε
ηξφπν πνπ λα θαηνρπ- ξψλνληαη ζπλζήθεο ηδησηηθφηεηαο, ηεο ηήξεζεο ησλ ζπλζεθψλ
πγηεηλήο θαη, γεληθφηεξα, ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο
αμηνπξέπεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ έιεγρν2.
Ζ αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο νπζηαζηηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ
ζηνηρεία πνπ λα επαιεζεχνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, κνλνκεξείο ηζρπξηζκνχο πνπ
ηίζεληαη ππφςε ηεο Αζηπλνκίαο, απνηέιεζε βαζηθή ππφδεημε πξνο ηελ Αζηπλνκία, κε
αθνξκή ηελ εμέηαζε παξαπφλνπ πνπ αθνξνχζε ζηε κεηαρείξηζε πνιίηε κεηά απφ ηελ
ππνβνιή θαηαγγειίαο απφ ηελ πξψελ ζχδπγφ ηνπ3. Δπηζεκάλζεθε ε αλάγθε άζθεζεο
ησλ αξκνδη- νηήησλ ηεο Αζηπλνκίαο ζηε βάζε εχινγεο ππνςίαο, ε νπνία θξίλεηαη ζε
ζρέζε κε ηελ

1. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν κε αξ. Α/Π 2605/2008, εκεξνκ. 2 Απγνχζηνπ 2011.
2. Βι.Τπνζεκείσζε 1.
3. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ζε ζρέζε κε ην παξάπνλν κε αξ. Α/Π 485/2009, εκεξνκ. 17 Μαΐνπ 2011.
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αληηθεηκεληθφηεηα, αμηνπηζηία θαη επαιεζεπζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζεληαη
θαη ηνλίζηεθε φηη ε ζχιιεςε αηφκσλ πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη απφ ηθαλνπνηεηηθφ ιφγν,
αθνχ απηή ηαπηίδεηαη κε ηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο. Δπηπξφζζεηα, ππνγξακκίζηεθε ε
ζεκα- ληηθφηεηα ηεο θεηδσιήο θαη δηαθξηηηθήο δξάζεο ηεο Αζηπλνκίαο ζε επαίζζεηα
δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο
ηεο αξρήο ηεο ειάρηζηεο πξνζβνιήο ή ηεο επηινγήο ηνπ επηφηεξνπ κέζνπ πνπ
εκπεξηθιείεη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Αζηπλνκία, θαηά
ηε δξάζε ηεο, νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηέηνηα κέζα ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη φζν ην
δπλαηφλ ιηγφηεξν ηζρπξά κεηνλεθηήκαηα γηα ηνλ πνιίηε.
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ε παξφκνηα πιαίζηα θηλήζεθαλ νη ζέζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Σνκέα,
αλαθνξηθά κε ηε ζπρλή δηελέξγεηα ειέγρσλ, εθ κέξνπο ηεο Αζηπλνκίαο (Τπεξεζία
Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο), ζε ππνζηαηηθά επηρεηξήζεσλ, κεηά ηε ιήςε
αλψλπκσλ θαηαγγειηψλ γηα παξάλνκε εξγνδφηεζε. Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνεγνπκέλσο, νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε ησλ αλψλπκσλ
πιεξνθνξηψλ, νχηε θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ αληαπφθξηζεο ζε απηέο. Δπηζεκάλζεθε
φηη ε δηεμαγσγή επηηφπησλ ειέγρσλ γηα εμαθξίβσζε ηεο αδήισηεο ή θαη παξάλνκεο εξγαζίαο είλαη ζεκηηνί, ζην κέηξν πνπ απηνί εμππεξεηνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε, έζησ θαη αλ πξφθεηηαη γηα άηππνπο κεηαλάζηεο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα ερέγγπα ψζηε νη αδήισηα ή
παξάλνκα εξγαδφκελνη λα κελ αληηκεησπίδνληαη απιψο σο παξάλνκνη κεηαλάζηεο,
αιιά θαη σο εξγαδφκελνη ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα έρνπλ παξαβηαζηεί4.
ηα πιαίζηα ηεο δηακεζνιαβεηηθήο δξάζεο ηνπ Σνκέα Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ,
επηηεχ- ρζεθε ε επίιπζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο Αζηπλνκίαο
αλαθν- ξηθά κε ηελ είζπξαμε νθεηιφκελσλ δηαηξνθψλ5, φπσο θαη κε ηε δηελέξγεηα
πεηζαξρηθήο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Αζηπλνκίαο (Πεηζαξρηθνχο) Καλνληζκνχο,
ζε ζρέζε κε ηε δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά ζπγθεθξηκέλνπ κέινπο ηεο Αζηπλνκίαο6.

ΗΗΗ. Φπιαθέο- σθξνληζηηθφ χζηεκα
Ζ πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ λα αμηψλεη απφ ηνπο θξαηνπκέλνπο λα μπξίζνπλ,
ππν- ρξεσηηθά, ηε γελεηάδα ηνπο θαη ε ηηκσξία, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο
απνκφλσ- ζεο, θξαηνπκέλσλ πνπ αξλήζεθαλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ απφθαζε απηή,
απνηέιεζε
4. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν κε αξ. Α/Π 1409/2010, εκεξνκ. 20 Γεθεκβξίνπ 2011.
5. Α/Π 1125/2011.

6. Α/Π 390/2011.
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αληηθείκελν θξηηηθήο εθ κέξνπο ηνπ Σνκέα, κε αθνξκή ηέζζεξηο ζρεηηθέο
θαηαγγειίεο πνπ ππνβιήζεθαλ7. Ζ αξρηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ
Γηνηθήζεσο ζην ζέκα απηφ, έγηλε ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ σο Δζληθφο
Μεραληζκφο Πξφιεςεο ησλ Βαζαληζηεξίσλ. Βαζηθή ζέζε ηεο Δπηηξφπνπ
Γηνηθήζεσο ήηαλ φηη, νδπλάκεη ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηεο δηεχζπλζεο ησλ Φπιαθψλ,
εμαλαγθαζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ζε θνχξεκα θαη μχξηζκα αληηβαίλεη ζηηο αξρέο
κεηαρείξηζεο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ζπληζηά ηαπεηλσηη- θή κεηαρείξηζε, ηδίσο
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα ησλ νδεγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
γεληθεπκέλν θαη απαξέγθιηην ραξαθηήξα ηνπο, πνπ δελ ιακβάλεη ππφ- ςε ζηνηρεηψδεηο
παξακέηξνπο, φπσο ηελ πξνζσπηθφηεηα ή ηα ζξεζθεπηηθά δηθαηψκαηα ησλ
θξαηνπκέλσλ. Ζ εηζήγεζε ηεο Δπίηξνπνπ λα αλαζεσξεζεί ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή
δελ έρεη, κέρξη ζήκεξα, πινπνηεζεί, θαζψο ην Σκήκα Φπιαθψλ εκκέλεη ζηε γεληθή ππνρξέσζε ησλ θξαηνπκέλσλ λα μπξίδνληαη θαη λα θνπξεχνληαη ηαθηηθά, εθηφο εάλ
απαιια- γνχλ απφ ηελ ππνρξέσζε απηή γηα ηαηξηθνχο ή άιινπο ιφγνπο.
Ο Σνκέαο είρε, επίζεο, ηελ επθαηξία λα αζρνιεζεί, ζηα πιαίζηα εμέηαζεο αηνκηθήο θαηαγγειίαο, κε ηα ζνβαξά λνκνζεηηθά θελά πνπ παξαηεξνχληαη ζην δήηεκα ηεο
ππνρξεσηηθήο ςπρηαηξηθήο λνζειείαο αηφκσλ πνπ εθηίνπλ πνηλή θπιάθηζεο8. Δπηζεκάλζεθε φηη,
ηφζν ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ ΔΓΑ, φζν θαη κε ην πεξηερφκελν
ζρεηηθήο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θξίλεηαη
ζεκαληηθή ε εκπινθή ελφο αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ ζηελ απφθαζε πνπ αθνξά ζηελ
ππνρξεσηηθή εηζα- γσγή θαη λνζειεία ελφο πξνζψπνπ ην νπνίν έρεη ηαηξηθά θξηζεί φηη
πάζρεη απφ ςπρηθή δηαηαξαρή θαη είλαη αλαγθαίνο ν πεξηνξηζκφο θαη ε ζεξαπεία ηνπ ζε
ςπρηαηξηθή κνλάδα, ε ρξνληθή, δε, δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη
εηδηθά. Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, δηαηππψζεθαλ επηθπιάμεηο ζε ζρέζε κε ην θαηά
πφζνλ ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ππνρξεσηηθή κεηαθνξά θαη εηζαγσγή
θξαηνπκέλσλ ζε ςπρηαηξηθφ λν- ζνθνκείν, κε κφλε ηελ εκπινθή ηνπ Φπρίαηξνπ, ηνπ
Γηεπζπληή ησλ Φπιαθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο
δηεζλείο αξρέο θαη ηα πξφηππα. Οη πξν- βιεκαηηζκνί ηεο Δπηηξφπνπ ζηεξίρζεθαλ,
θπξίσο, ζηελ απνπζία εκπινθήο δηθαζηηθήο ή άιιεο δηαδηθαζίαο πνπ λα
πεξηιακβάλεη απζηεξέο, ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο, δηθαη- νθξαηηθέο εγγπήζεηο γηα ηνλ
θξαηνχκελν, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε πνιχ επάισηε ζέζε. Ζ Έθζεζε ππνβιήζεθε, γηα
ζθνπνχο πξνβιεκαηηζκνχ θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο, ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο
θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ζηνλ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Σκήκαηνο Φπιαθψλ θαη ζηνλ
Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ελψ αληίγξαθφ ηεο δηαβηβάζηεθε ζηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο σο ηνλ πιένλ αξκφδην θνξέα
αλαθνξηθά
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7. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ηα παξάπνλα κε αξ. Α/Π 1098/2011, Α/Π 1099/2011. Α/Π 1283/2011 θαη Α/Π 1373/2011, εκεξνκ. 22 Ννεκβξίνπ 2011.
8. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν κε αξ. Α/Π 894/2011, εκεξνκ. 28 επηεκβξίνπ 2011.

Δηήζηα Έθζεζε 2011
ΘΔ ΜΑΣΗ ΚΖ Α ΠΟΣΗ ΜΖ  Ζ ΓΡΑ ΣΖΡΗ ΟΣΖ ΣΩ Ν

κε δεηήκαηα λνκνζεζίαο, φπσο θαη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Βνπιήο ησλ
Αληηπξνζψπσλ γηα ζθνπνχο ελεκέξσζεο.

ΗV. Μεηαλάζηεπζε
Καηά ην 2011, παξαηεξήζεθε θαιχηεξε ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ
Γηνηθήζεσο κε ην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο (ΣΑΠΜ). Δηδηθφηεξα,
βειηίσζε πξν- έθπςε ζην δήηεκα ηεο έγθαηξεο αληαπφθξηζεο ηνπ Σκήκαηνο ζε
επηζηνιέο ηνπ Γξαθείνπ, φπσο θαη ζην ζέκα ηεο επίηεπμεο ηειεθσληθψλ επαθψλ κε
αξκφδηνπο Λεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο.
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Μέζσ ηεο ππνβνιήο Έθζεζεο θαη, ζηα πιαίζηα εμέηαζεο ζρεηηθήο θαηαγγειίαο,
δηαηπ- πψζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί ζε ζρέζε κε ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ ΣΑΠΜ λα
εθδψζεη άδεηα παξακνλήο ζε αλαγλσξηζκέλν πξφζθπγα απφ ην Ηξάλ, πνπ λα
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε ζχδπγφ ηνπ9. Ζ εηζήγεζε ηεο Δπηηξφπνπ φπσο ε ππφζεζε
εμεηαζηεί κε ζεηηθφ πλεχκα θαη εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, πινπνηήζεθε θαη ε αηηνχκελε
άδεηα παξακνλήο εθδφζεθε
απφ ηελ Τπεξεζία. Δμεηάζηεθε, επηπιένλ, ην γεληθφηεξν δήηεκα ησλ δπζθνιηψλ θαη
ζθνκκάησλ πνπ ζπλαληνχλ ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα φηαλ απνηείλνληαη ζηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο Αξρέο, γηα ππνβνιή ή δηεπθφιπλζε ηεο πξνψζεζεο αηηήκαηνο αζχινπ.
Δπηζεκάλζεθε ε αλάγθε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη
ηα δηθαηψκαηά ηνπο, γηα ηε δηαζθάιηζε φηη φηαλ εθθξάζνπλ ηελ επηζπκία γηα ππνβνιή
αηηήκαηνο δελ ζα πξνζθξνχζνπλ ζε εκπφδηα, ηα νπνία είηε ζα ηνπο θαζπζηεξήζνπλ,
είηε ζα ηνπο απνζαξξχλνπλ απφ ην λα πξνρσξήζνπλ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο δηεπθνιχλζεσλ ζηα άηνκα απηά, ηδίσο φηαλ ηεινχλ ππφ θξάηεζε, γηα άζθεζε, εληφο
ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελαληίνλ ηεο απφθαζεο κε ηελ
νπνία απνξξίθζεθε ην αίηεκά ηνπο10.
Απφ ηνλ Σνκέα εμεηάζηεθε θαη ε πεξίπησζε απφξξηςεο αξηζκνχ αηηήζεσλ
αιινδαπψλ θνηηεηψλ γηα κεηεγγξαθή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ Δθπαηδεπηηθνχ
Οξγαληζκνχ, ν νπνίνο, βάζεη ζπκθσλίαο δηθαηφρξεζεο (franchise) κε Παλεπηζηήκην
θξάηνπο - κέ- ινπο ηεο Δ.Δ. παξέρεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ ελ ιφγσ
Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Κχπξν11. Δπηζεκάλζεθε
φηη
ε
απφξξηςε
αηηήζεσλ
κεηεγγξαθήο αιινδαπψλ θνηηεηψλ, ζηε βάζε θξηηεξίσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαλ
απφ ην άξζξν 18Ν ηνπ πεξί Αιινδαπψλ θαη

9. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν κε αξ. Α/Π 703/2011, εκεξνκ. 19 Απγνχζηνπ 2011.
10. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ηα παξάπνλα κε αξ. Α/Π 387/2007 θ.α, εκεξνκ. 25 Μαΐνπ 2011.
11. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν κε αξ. Α/Π 849/2011, εκεξνκ. 17 Οθησβξίνπ 2011.

Δηήζηα Έθζεζε 2011
ΘΔ ΜΑΣΗ ΚΖ Α ΠΟΣΗ ΜΖ  Ζ ΓΡΑ ΣΖΡΗ ΟΣΖ ΣΩ Ν

Μεηαλάζηεπζεο Νφκνπ, δελ πιεξνχζε ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο έθδνζεο κηαο ηέηνηαο
απφθαζεο θαη άξα, ηφζν απηέο φζν θαη νη απνθάζεηο γηα κε αλαλέσζε ηεο άδεηαο παξακνλήο ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ, λα ζεσξνχληαη πξνβιεκαηηθέο.
Κξηηηθή αζθήζεθε θαη ζε ζρέζε κε ην ρεηξηζκφ αηηεκάησλ ελήιηθσλ αιινδαπψλ απφ
ηξίηεο ρψξεο, κε έζησ έλα γνλέα -βηνινγηθφ ή ζεηφ- Κχπξην πνιίηε ή αιινδαπφ κφληκν
θάηνηθν Κχπξνπ, γηα έθδνζε αδεηψλ εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζηε Γεκνθξαηία, κε
ηδηαίηεξε έκθα- ζε ζηελ ππνρξέσζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, φπσο εθπεγάδεη
απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, λα ζέβεηαη θαη λα
κεξηκλά γηα ηελ πξνζηα- ζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή12.
Βαζηθή ζέζε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ήηαλ φηη, θαηά ηελ εμέηαζε ηέηνηαο θχζεσο
αηηεκάησλ απφ ελήιηθα ηέθλα θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη επηείθεηαο,
ζα πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη νη ηδηαί- ηεξεο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξίπησζεο θαη νη
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη λα επη- θέξεη ηπρφλ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηε ρψξα,
απνθεχγνληαο ηε ιήςε δξαζηηθψλ κέηξσλ θαη αλαδεηψληαο επνηθνδνκεηηθνχο ηξφπνπο
ζπλέρηζεο ηεο παξακνλήο ησλ αηηνπκέλσλ ζηελ Κχπξν, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο
θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Ζ
δεκηνπξγία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα δηέπεη ην δήηεκα ηεο παξακνλήο ησλ ελήιηθσλ
παηδηψλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Κχπξν, ψζηε απηφ λα πάςεη λα είλαη
αλειαζηηθφ θαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεθηίκεζεο φισλ ησλ θξίζηκσλ
παξαγφλησλ πνπ πξνα- λαθέξζεθαλ, απνηέιεζε ηελ θχξηα εηζήγεζε ηεο Δπηηξφπνπ.
Απφςεηο δηαηππψζεθαλ θαη ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο πξαθηηθήο πνπ αθνινπζεί ην
ΣΑΠΜ, λα αμηψλεη ηελ πιεξσκή εμφδσλ απέιαζεο, θξάηεζεο θαη ζπληήξεζεο
πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη άδεηα εηζφδνπ ή άδεηα παξακνλήο ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ
πνπ είλαη ζχ- δπγνη Κππξίσλ ή Δπξσπαίσλ πνιηηψλ, φπσο θαη ζε ζρέζε κε ην χςνο
θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ απηψλ13. Τπνγξακκίζηεθε ε αλάγθε γηα ηε
ιήςε θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε ελαξκφληζε ηεο
πθηζηάκελεο πξαθηηθήο κε ην ελ ηζρχ θαλνληζηηθφ πιαίζην -ην νπνίν παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ησλ εμφ- δσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απέιαζε πνιίηε ηξίηεο
ρψξαο κεηά απφ αθξφαζε ηνπο ζην Γηθαζηήξην- αιιά θαη κε ηελ αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο, ζε φ,ηη αθνξά ζην χςνο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ,
δηαζθαιίδνληαο, παξάιιεια, ηελ απνζχλδεζε ηεο δηα- δηθαζίαο απφ ηε δηαδηθαζία
εμέηαζεο αηηεκάησλ γηα απφθηεζε άδεηαο εηζφδνπ ή παξα- κνλήο. Ζ εκπιεθφκελε
Τπεξεζία έρεη επηδείμεη ζεηηθφ πλεχκα ζε ζρέζε κε ηηο πην πάλσ εηζεγήζεηο, ρσξίο
φκσο, κέρξη ζήκεξα, λα πξνσζήζεη νπζηαζηηθά ην δήηεκα.
12. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ηα παξάπνλα κε αξ. Α/Π 2059/2006 θ.α, εκεξνκ. 29 Ηνπλίνπ 2011.
13. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ηα παξάπνλα κε αξ. Α/Π 1495/2006 θ.α, εκεξνκ. 19 Ηνπιίνπ 2011.
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Έληνλε ήηαλ ε δηακεζνιαβεηηθή δξάζε ηνπ Σνκέα, ζε εμαηνκηθεπκέλα
κεηαλαζηεπηηθά δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
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Μεηά απφ παξεκβάζεηο ηνπ Σνκέα απνδεζκεχηεθαλ απφ ην ΣΑΠΜ ηξαπεδηθέο
εγγπήζεηο, πνπ είραλ θαηαβιεζεί γηα ζθνπνχο εξγνδφηεζεο νηθηαθψλ βνεζψλ14,
εθδφζεθαλ άδεηεο παξακνλήο ή θαη/ άδεηεο εηζφδνπ φπσο θαη εηδηθέο άδεηεο παξακνλήο
ζε άηνκα πνπ αλέκελαλ ηελ έθδνζή ηνπο ή πνπ ηα ζρεηηθά αηηήκαηά ηνπο είραλ, αξρηθά
αληηκεησπηζηεί αξλεηηθά15, επηηεχρζεθε ε παξαρψξεζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο
βνήζεηαο ζε επαίζζεηεο πεξηπηψζεηο κεηαλαζηψλ16, φπσο θαη ε παξαρψξεζε δεκνζίνπ
βνεζήκαηνο θαη θάξηαο λνζειείαο ζε αηηεηέο αζχινπ θαη πξφζσπα κε ην θαζεζηψο
ζπκπιεξσκαηηθήο πξνζηα- ζίαο17. Δμαζθαιίζηεθε, επηπιένλ, ε απειεπζέξσζε
αλήιηθεο κεηαλάζηξηαο18, θαζψο θαη κεηαλάζηξηαο εγθχνπ πνπ θξαηείην εθθξεκνχζεο
ηεο εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηφο ηεο γηα άζπιν19, ν ηεξκαηηζκφο ηεο θξάηεζεο
κεηαλάζηξηαο πνπ είρε, κε ηελ θξάηεζή ηεο, απν- ρσξηζηεί απφ ην παηδί ηεο20, ν
ηεξκαηηζκφο ηεο θξάηεζεο αηηεηή αζχινπ πνπ δελ είρε πιεξνθνξεζεί γηα ηνπο ιφγνπο
αξρεηνζέηεζεο ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζήο ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία Αζχινπ21, θαζψο θαη
ε πξνψζεζε δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο αηηεκάησλ αζχινπ
πνπ βξίζθνληαλ γηα πνιχ θαηξφ ζε εθθξεκφηεηα22. Καηέζηε, επίζεο, δπλαηή ε επαλαπξνψζεζε αηφκσλ πνπ βξίζθνληαλ ππφ θξάηεζε κε ζθνπφ ηελ παξνπζία ηνπο σο
κάξηπξεο θαηεγνξίαο ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο23.

V. Άιιεο Παξαβηάζεηο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
1.
Καλλιηεσνική
Δλεςθεπία
Ο Σνκέαο εμέηαζε παξάπνλν πνπ αθνξνχζε ζηελ αθαίξεζε, απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ
Λεπθσζίαο, έξγσλ ηέρλεο απφ ην εμσηεξηθφ κέξνο αηειηέ ζηελ παιηά Λεπθσζία, ρσξίο
ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαιιηηέρλε, επεηδή θξίζεθαλ σο αηζρξνχ πεξηερνκέλνπ24. Ζ
Δπίηξνπνο ζεψξεζε φηη ε ελ ιφγσ ελέξγεηα ζπληζηνχζε παξέκβαζε ζηελ ειεπζεξία ηνπ
παξαπν- λνπκέλνπ λα δεκηνπξγεί θαιιηηερληθά, λα πξνβάιιεη ηα έξγα ηνπ θαη κέζσ
απηψλ λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ γηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. εκεηψζεθε φηη,
θαη αλ αθφκα ηα έξγα ελφριεζαλ ηελ αηζζεηηθή κέξνπο ηνπ θνηλνχ ή ησλ ππαιιήισλ
ηνπ Γήκνπ, αλ παξεξκελεχηεθαλ ή αλ έζημαλ, κέζσ ησλ κελπκάησλ ηνπο, ηε δεκφζηα
εηθφλα ηνπ Γήκνπ, θαη πάιηλ δελ εδηθαηνινγείην ε αθαίξεζή ηνπο, αθνχ θάηη ηέηνην ζα
ζήκαηλε θαηάξγεζε

14. Α/Π 1805/2009, Α/Π 1373/2010, Α/Π 2168/2010, Α/Π 2491/2010.
15. Α/Π 469/2008, Α/Π 1199/2011, Α/Π 991/2008, Α/Π 2097/2008, Α/Π
2483/2010, Α/Π 1253/2010, Α/Π 1859/2010, Α/Π 1874/2010.
16. Α/Π 577/2011.
17. Α/Π 980/2011. Α/Π 1058/2009. Α/Π 1086/2008, Α/Π 1152/2009.
18. Α/Π 1614/2011.
19. Α/Π 1588/2011.

20. Α/Π 604/2011.
21. Α/Π 504/2011.
22. Α/Π 932/2009.
23. Α/Π 642/2011.
24. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν κε αξ. Α/Π 580/2011,
εκεξνκ. 12 επηεκβξίνπ 2011.
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ηεο νπζίαο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Γεδνκέλνπ φηη, ε Γήκαξρνο Λεπθσζίαο ηνπνζεηήζεθε γξαπηψο επί ηνπ δεηήκαηνο θαη εμέθξαζε ηηο απνινγίεο ηεο γηα ην πεξηζηαηηθφ,
ε Δπίηξνπνο ζεψξεζε ην ζέκα σο ιήμαλ θαη εηζεγήζεθε κφλν ηελ απνζηνιή ησλ
απνιν- γηψλ θαη ζηνλ ίδην ηνλ παξαπνλνχκελν.

2. Ππόζβαζη Αηόμυν Φοπέυν HIV/AIDS ζηην αγοπά
επγαζίαρ
Με αθνξκή ηελ ππνβνιή ηξηψλ παξαπφλσλ, ε Δπίηξνπνο είρε ηελ επθαηξία λα αλαθεξζεί ζην δήηεκα ηεο ζηήξημεο ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ γηα εμεχξεζε εξγαζίαο, ζέκα ην
νπνίν είρε απαζρνιήζεη θαη ζην παξειζφλ ην Γξαθείν25. Δθθξάζηεθαλ
πξνβιεκαηηζκνί ζε ζρέζε κε ηνλ, δηαπηζησκέλα, εμαηξεηηθά ρακειφ αξηζκφ αηφκσλ
πνπ είλαη εγγεγξακ- κέλνη σο άλεξγνη, δειψλνληαο ηελ νξνζεηηθφηεηα ηνπο θαη,
ζπλαθφινπζα, γηα ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ θνξέσλ ηνπ AIDS πνπ έρνπλ
πξνσζεζεί ζηελ αγνξά εξγα- ζίαο. Γηαπίζησζε ηεο Δπηηξφπνπ ήηαλ φηη, ε
δηζηαθηηθφηεηα ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ αξκφδηα Αξρή γηα
εξγαζία νθείιεηαη θαηά πξψηνλ, ζην πεξηνξηζκέλν είδνο σξνκίζζησλ ζέζεσλ γηα ηηο
νπνίεο εθαξκφδεηαη ην ρέδην γηα ηελ επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε ησλ θνξέσλ ηνπ AIDS θαη θαηά δεχηεξνλ, ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ
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πξνβιεθζεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
Δπηζεκάλζεθε ε αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ θαηαιφγνπ
ησλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο πξνσζνχληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηα νξνζεηηθά άηνκα, νη
νπνίεο, φπσο δηαπηζηψζεθε, βξίζθνληαλ ζε εθθξεκφηεηα. Δπηπιένλ, έγηλε εηζήγεζε
φπσο εμεηαζηεί ην ελδερφκελν αλαζεψξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηεξείηαη, ηεο
γλσζηνπνίεζεο, δειαδή, ησλ δεδνκέλσλ ηεο πγείαο ηνπ ππνςεθίνπ ζηα πξφζσπα πνπ
κεηέρνπλ ζην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηα εκπφδηα
ζηελ απαζρφιεζε ησλ θν- ξέσλ ηνπ HIV/AIDS, ιφγσ ηεο πξνθαηάιεςεο πνπ,
δπζηπρψο, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη γχξσ απφ ην δήηεκα απηφ. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο
Έθζεζεο ηεο Δπηηξφπνπ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ελέθξηλε, κε ηελ απφθαζή ηνπ
αξ.1163/2011 εκεξνκ. 16.11.2011, ηε δηεχ- ξπλζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ επαγγεικάησλ
ζηα νπνία πξνσζνχληαη γηα εξγαζία νη θνξείο ηνπ ηνχ HIV/AIDS, κεηά απφ ζρεηηθή
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
25. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ηα παξάπνλα κε αξ. Α/Π 587/2010 θ.α, εκεξνκ. 17 Οθησβξίνπ 2011.

3. Ππόζβαζη
πληποθόπηζη

ηος

Κοινού

ζε

πεπιβαλλονηική

Απφ ηε δηεξεχλεζε παξαπφλνπ ζρεηηθνχ κε ην πην πάλσ ζέκα, δηαπηζηψζεθε φηη ε

25. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ηα παξάπνλα κε αξ. Α/Π 587/2010 θ.α, εκεξνκ. 17 Οθησβξίνπ 2011.
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εκπιεθφκελε Τπεξεζία (Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο), δελ επέηξεςε ηελ, εθ κέξνπο πεξηβαιινληηθνχ Ηδξχκαηνο, ιήςε ή/θαη επηζεψξεζε ησλ ηειηθψλ εγθεθξηκέλσλ
ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ ηεο καξίλαο Λεκεζνχ. Βαζηθή θαηάιεμε ηεο Δπηηξφπνπ ήηαλ φηη,
ε απφθαζε ηεοΤπεξεζίαο λα απνξξίςεη ην αίηεκα ησλ παξαπνλνπκέλσλ, δελ ήηαλ
ελαξκν- ληζκέλε κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ λα έρεη πξφζβαζε ζε
ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Ζ θαηάιεμε ηεο Δπηηξφπνπ ζηεξίρζεθε ζην ζρεηηθφ κε ηελ
εηδηθή απηή έθθαλζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην
νπνίν, ηνλίζηεθε φηη, απνζθνπεί ζηελ εκπέδσζε θαη αλάπηπμε κίαο θνπιηνχξαο θαη ηελ
εμαζθάιηζε κίαο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο απνδεζκεπκέλεο απφ ηε κπζηηθνπάζεηα θαη
ηελ θαρππνςία ηεο δηνίθεζεο έλαληη αηηεκάησλ ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε ελψ,
επηπξφζζεηα, απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ή/θαη ελίζρπζε πεξηβαιινληηθήο παηδείαο θαη
ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ζηηο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ δηνηθεηηθέο
δηαδηθαζίεο. Τπνγξακκίζηεθε φηη, ηφζν ε εγρψξηα φζν θαη ε ζχγρξνλε δηεζλήο θαη
επξσπατθή λνκνζεζία θαη λνκν- ινγία, ζέινπλ ηε δηνίθεζε λα απνδίδεη ηε κέγηζηε
δπλαηή εκβέιεηα ζην δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ γηα πξφζβαζε ζηα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ26. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο, ε αηηνχκελε
πξφζβαζε εμαζθαιίζηεθε.
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4. Τποζηηπικηικέρ δομέρ για ηα θύμαηα ζεξοςαλικήρ
βίαρ
Ο ξφινο ησλ θξαηηθψλ λνζειεπηεξίσλ φζνλ αθνξά ζηα ζχκαηα βηαζκνχ δηαπηζηψζεθε,
κεηά απφ ηε δηεμαγσγή ζρεηηθήο έξεπλαο, λα είλαη εμαηξεηηθά ειιηπήο, αθνχ εμαληιείηαη κφλν ζηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ ηξαπκάησλ ή θαθψζεσλ ηνπ ζχκαηνο,
ρσξίο λα ιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε κέηξν ζε ζρέζε κε κεηάδνζε ζεμνπαιηθά
κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ ή πηζαλή εγθπκνζχλε, ρσξίο λα γίλεηαη παξαπνκπή ζηηο
ςπρηαηξηθέο ππε- ξεζίεο γηα ςπρνινγηθή ζηήξημε ή ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο γηα
νηθνλνκηθή ή άιιε ελί- ζρπζε, ελψ δελ ππάξρεη θακηά παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο
ηεο πγείαο ηνπ ζχκαηνο. Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ππνγξάκκηζε φηη, είλαη
επηβεβιεκέλε ε αξσγή ησλ ζπκάησλ βηαζκνχ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε κηα
ζπληνληζκέλε, δηεπηζηεκνληθή πξνζπάζεηα γηα πα- ξνρή πνιπεπίπεδεο θαη
πνιπδηάζηαηεο ζηήξημεο θαη θξνληίδαο, ε νπνία ζα θαιχπηεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ
εθδεισζεί ή αλακέλνληαη ή είλαη ελδερφκελεο, ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πγεία ηνπ
πξνζψπνπ, θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ ιεηηνπξγία.

26. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν κε αξ. Α/Π 270/2011, εκεξνκ. 8 Ηνπλίνπ 2011.

Βαζηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξφπνπ ήηαλ ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, πνπ ζα
ξπζκίδνπλ εηδηθά ηφζν ηνλ ηξφπν ηαηξηθήο κεηαρείξηζεο ησλ ζπκάησλ βηαζκνχ θαη ηελ
εθπαίδεπζε

26. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν κε αξ. Α/Π 270/2011, εκεξνκ. 8 Ηνπλίνπ 2011.
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ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, φζν θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηηο
άι- ιεο Τπεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζέκα, φπσο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο θαη Αζηπλνκία, θαζψο θαη ην κεηαμχ ηνπο ζπληνληζκφ, κε ζηφρν ηελ παξνρή
νινθιεξσκέλεο θαη πεξηεθηηθήο ππνζηεξηθηηθήο θξνληίδαο πξνο ηα ζχκαηα27. Μεηά
ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο, ε αξκφδηα Τπεξεζία πξνρψξεζε ζηελ εηνηκαζία
πξνζρεδίνπ πξσηνθφιινπ, ζηε βάζε δηεζλψλ πξνηχπσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ζπκάησλ βηαζκνχ. Σν θείκελν ηνπ πξσηνθφιινπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ,
θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ππνδνρήο ησλ ζπκάησλ, ζαθείο νδεγίεο ιήςεο
ηζηνξηθνχ, νδεγίεο γηα δηαηκεκαηηθή αληηκεηψπη- ζε πεξηπηψζεσλ, ιεπηνκεξείο
πξφλνηεο γηα ηηο απαηηνχκελεο εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα
ζχκαηα θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ ζπκάησλ.Σν πξσηφθνιιν αλακέλεηαη λα
εθαξκνζηεί πνιχ ζχληνκα.

5. Παποσή δημοζίος βοηθήμαηορ ζε ππόζυπο με ειδικέρ
ανάγκερ
Ο Σνκέαο εμέηαζε παξάπνλν πνπ αθνξνχζε ζηνπο ρεηξηζκνχο ησλΤπεξεζηψλ
Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο ζε ζρέζε κε αίηεκα πξνζψπνπ κε εηδηθέο αλάγθεο, γηα κεηαθνξά ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ γηα ιήςε δεκνζίνπ βνεζήκαηνο απφ ηε Λάξλαθα, φπνπ δηέκελε κε ηνπο γνλείο
ηνπ, ζηε Λεπθσζία φπνπ κεηαθφκηζε κεηά ην ζάλαηφ ηνπο. Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο
παξα- ηήξεζε φηη, νη αιιεπάιιειεο αιιαγέο ηνπ αξκνδίνπ γηα λα ρεηξηζηεί ην ζέκα
Λεηηνπξγνχ Δπεκεξίαο, ε αδξάλεηα θαη νιηγσξία ησλ εκπιεθφκελσλ Λεηηνπξγψλ θαη
ησλ επνπηψλ ηνπο, ε παξάιεηςε απάληεζεο ζηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη παξνρήο
πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πνξεία ηνπ ζέκαηνο θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζήο ηνπ, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα
θαθνδηνίθεζεο, πνπ, δπζηπ- ρψο, επηβεβαηψλνπλ γηα άιιε κηα θνξά ηελ παζνγέλεηα πνπ
παξαηεξείηαη ζε θάπνηα απφ ηα Δπαξρηαθά Γξαθεία Δπεκεξίαο. Παξφηη ην ζέκα
δηεπζεηήζεθε, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ παξαπφλνπ ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο,
επηζεκάλζεθε φηη ην γεγνλφο απηφ δελ αλαηξεί ηελ παξάιεηςε ηνπ Σκήκαηνο λα
επηιεθζεί έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ελφο ζέκαηνο πνπ εκπίπηεη ζηα θαζήθνληά
ηνπ. Τπνγξακκίζηεθε φηη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξί- πησζε, έπξεπε λα είρε ηδηαηηέξσο
ζπλεθηηκεζεί φηη ν ελδηαθεξφκελνο ήηαλ πξφζσπν, κε εηδηθέο αλάγθεο, γηα ην νπνίν ε
πνιηηεία έρεη απμεκέλε επζχλε γηα δηαζθάιηζε αμηνπξε- πψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη
ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ βνήζεηαο θαη θξνληίδαο28.
Με αθνξκή ην πην πάλσ παξάπνλν θαη δεδνκέλνπ φηη, παξά ηηο δηαρξνληθέο εηζεγήζεηο ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο πξνο ηε Γηεπζχληξηα Τπεξεζηψλ
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Κνηλσληθήο
27. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ηα παξάπνλα κε αξ. Α/Π 935/2010 θαη Α/Π 893/2011, εκεξνκ. 14 Ηνπιίνπ 2011.
28. Έθζεζε Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν κε αξ. Α/Π 2149/2010, εκεξνκ. 8 Απγνχζηνπ 2011.
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Δπεκεξίαο, γηα ζέζπηζε απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ
δεκνζί- νπ βνεζήκαηνο, ζπλερίδνπλ λα παξαηεξνχληαη ζνβαξέο αλεπάξθεηεο θαη
δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ Δπεκεξίαο,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληε- ζε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο κε ηε Γηεπζχληξηα ησλ
Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, θαζψο θαη ηελ Δπαξρηαθή Λεηηνπξγφ Λεπθσζίαο,
θαηά ηελ νπνία ζπδεηήζεθαλ πξαθηηθνί ηξφπνη, νη νπνίνη ζα ζπκβάινπλ ζηε
αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ
ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ.

Β. ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΚΑΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ Η. Γεληθέο Παξαηεξήζεηο
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Ο Σνκέαο Πεξηβάιινληνο, Ηδηνθηεζίαο θαη Αλάπηπμεο εμεηάδεη ηα παξάπνλα πνπ
αθν- ξνχλ ελέξγεηεο, απνθάζεηο ή παξαιείςεηο ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο
αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη έρνπλ επηπηψζεηο ζην
δνκεκέλν θαη ζην
θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ, θαζψο θαη παξάπνλα πνπ ζπλδένληαη κε αηηήζεηο ή αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπο, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ην
ζπληαγ- καηηθφ δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο.
Καη θαηά ην 2011, απφ ηε δηεξεχλεζε παξαπφλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα,
δηαπηζηψζεθε, φπσο θαη θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, φηη νη δεκφζηεο Αξρέο δελ επηηπγράλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο δξάζεο ηνπο ζηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη ζηνπο ζηφρνπο
ηνπο, ζηηο λφκηκεο αμηψζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο, γηα ζχγρξνλε θαη θαιή
δηνίθεζε. Αληίζεηα, ε εηθφλα πνπ απφ ηηο έξεπλεο πξνθχπηεη είλαη απηή κηαο
Γηνίθεζεο, πνπ πεξηνξίδεηαη ζηε ζηεξεφηππε δηαρείξηζε ησλ ελψπηνλ ηεο δεηεκάησλ,
ρσξίο, ζπρλά, πξνζήισζε ζηηο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ρσξίο λα επηιχεη
δηαρξνληθά πξν- βιήκαηα, φπσο ε νηθνδνκηθή απζαηξεζία θαη ε θαζπζηέξεζε εμέηαζεο
ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ. Πξνθχπηεη, επίζεο, φηη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ αξκνδίσλ
γηα ζέκαηα πνπ ζρε- ηίδνληαη κε ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία Αξρψλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη
ν εθζπγρξνληζκφο ησλ εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ ή θαη ηεο λνκνζεζίαο, ψζηε λα
γίλνπλ πην απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο, θαη ε δξάζε ηνπο λα πεξηβάιιεηαη κε
πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα.
Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ζην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο ησλ
πα-
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ξαπφλσλ κε ηα Σκήκαηα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο θαη Κηεκαηνινγίνπ θαη
Υσξνκεηξίαο θαζψο θαη ηηο Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Ο βαζκφο,
φκσο, ζπκκφξ- θσζεο ζηηο εηζεγήζεηο ηνπ Γξαθείνπ πζηεξεί ζνβαξά.

ΗΗ. Ζ άδεηα ρξήζεο πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ζην Γαζνχδη Λεκεζνχ
Σν παξάπνλν κε αξ. Α/Π 1062/2011 είρε αληηθείκελν ηε λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο ηνπ
ΚΟΣ λα αλαλεψζεη ζπκθσλία ελνηθίαζεο ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ
βξίζθν- ληαη ζε έθηαζε γεο ζηα δεκνηηθά φξηα Γεξκαζφγεηαο θαη είλαη γλσζηή σο
Γαζνχδη, ηελ νπνία ν ΚΟΣ είρε ζπλάςεη ζην παξειζφλ κε ηδηψηεο (ζην εμήο ν
αδεηνχρνο) θαη ε νπνία έιεμε ην 2009.
Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία / άδεηα ρξήζεο δελ παξείρε ζηνλ αδεηνχρν ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
απφ ηνλ ΚΟΣ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηελ αλαλέσζή ηεο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ
ρξνλη- θή πεξίνδν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Ο αδεηνχρνοήηαλ ππνρξεσκέλνο λα
παξαδψζεη ηελ θαηνρή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ ΚΟΣ.
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Παξφια απηά, ν ΚΟΣ ππεηζήιζε ζε δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ αδεηνχρν γηα ηελ αλαλέσζε
ηεο ζπκθσλίαο / άδεηαο ρξήζεο θαη κε ηελ νξηζηηθή θαηάιεμε ηνπο, ε ζπκθσλία αλαλεψζεθε. Χζηφζν, ηφζν ην αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο απηήο φζν θαη νη φξνη ηεο, φπσο
δηαπίζησζε ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο, δηίζηαλην πιήξσο ηεο αξρηθήο, ζε βαζκφ πνπ
αληη- θεηκεληθά, πξφθεηηαη γηα κηα λέα ζπκθσλία, πνπ δελ απνηειεί πιένλ άδεηα
ρξήζεο ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ζην Γαζνχδη, αιιά ηελ παξαρψξεζε
δεκφζηνπ έξγνπ, απφ ηνλ ΚΟΣ ζηνλ αδεηνχρν.
Δηδηθφηεξα, κε ηελ αλαλεσκέλε ζπκθσλία, ν αδεηνχρνο αλέιαβε λα πξνβεί ζηελ
εθηέιεζε έξγσλ επξχηεξεο ζεκαζίαο θαη έθηαζεο ζε ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο
εγθαηαζηάζεηο, κε δηθφ ηνπ θφζηνο. Σν αληάιιαγκα ηνπ ΚΟΣ πξνο ηνλ αδεηνχρν, γηα
ηελ επέλδπζε ηνπ, ζπκθσλήζεθε λα ζπλίζηαηαη ζηελ θαηνρή θαη ρξήζε, θαη’
επέθηαζε θαη ζηελ εθκεηάι- ιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα αλεγείξεη, γηα δηπιάζηα
ρξνληθή πεξίνδν απφ εθείλε πνπ θαζνξηδφηαλ ζηελ αξρηθή ζπκθσλία θαη γη’ απηή ηε
δηεπζέηεζε, ιήθζεθε ππφςε ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ηνπ.
Τπφ ην θσο ησλ φξσλ ηεο αλαλεσκέλεο ζπκθσλίαο, ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο
θαηέιεμε
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φηη ρξεηαδφηαλ εθ κέξνπο ηνπ ΚΟΣ ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί πληνληζκνχ ησλ
Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ
θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, δει. ε πξνθήξπμε δεκφζησλ πξνζθνξψλ, γηα λα δνζεί
ε δπλαηφηεηα ζε θάζε ηπρφλ ελδηαθεξφκελν, λα ελεκεξσζεί γηα ην πξνζθεξφκελν απφ
ηνλ ΚΟΣ δεκφζην έξγν, λα κειεηήζεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα
απνθαζίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δεκφζην δηαγσληζκφ. Ο ΚΟΣ, απνθάζηζε λα
αλαλεψζεη ηελ αξρηθή ζπκθσλία κε ηνλ αδεηνχρν, κε νπζηψδεηο λένπο φξνπο,
παξαβηάδνληαο έηζη, ηηο δηαηά- μεηο ηνπ πην πάλσ Νφκνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηηο αξρέο
ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο θαιήο πίζηεο.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο αλαλεσκέλεο ζπκθσλίαο, ν αδεηνχρνο απφθηεζε δηθαηψκαηα, ηα
νπνία κπνξνχλ λα αλαηξαπνχλ κφλν κε δηθαζηηθή απφθαζε θαη γη’ απηφ ην ιφγν ήηαλ
αδχλαην λα ππνβιεζεί εηζήγεζε ζηνλ ΚΟΣ γηα δηνξζσηηθά κέηξα. Παξφια απηά,
αληίγξα- θν ηεο ζρεηηθήο Έθζεζεο θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο
Γεκνθξαηίαο γηα ελεκέξσζε ηνπ θαη ιήςε ησλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ελδεδεηγκέλσλ
κέηξσλ.
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ΗΗΗ. Ζ αλάπηπμε ζην Γαζνχδη Λεκεζνχ
ην πην πάλσ παξάπνλν κε αξ. Α/Π 1062/2011 εγέξζεθε αθφκα έλα ζέκα απφ ηνπο παξαπνλνχκελνπο, ην νπνίν ήηαλ θαη αληηθείκελν ηνπ παξαπφλνπ κε αξ. Α/Π 1019/2011
θαη αθνξνχζε ζηηο ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ηνπ ΚΟΣ θαη ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ
Λεκεζνχ ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπνλνπκέλνπο, απέβιεπαλ ζηελ νπζηψδε θαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο
αλάπηπμεο ζην Γαζνχδη.
ην Σνπηθφ ρέδην Λεκεζνχ, ην Γαζνχδη έρεη εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Πάξθσλ θαη ελψ δελ απνθιείεηαη βάζεη ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ
νπνηαδήπνηε αλάπηπμε ζηα φξηα ηνπ, ζπλδέεηαη κε ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο θαη γη’ απηφ
αθξηβψο ην ιφγν ζπζηήλεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ νηθνδνκψλ θαη ηεο θπθινθνξίαο
νρεκάησλ, ζηηο απφιπηα αλαγθαίεο.
Ζ Πνιενδνκηθή Αξρή, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ πην πάλσ παξαπφλσλ, είρε ελψπηφλ ηεο ηέζζεξηο αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ ΚΟΣ γηα πνιενδνκηθέο άδεηεο νη νπνίεο αθνξνχζαλ αλάπηπμε ζην Γαζνχδη, εθ ησλ νπνίσλ ελέθξηλε
ηηο δχν, πξνηνχ εμαζθαιίζεη ηηο απφςεηο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη
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Οηθήζεσο θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηηο νπνίεο ν ίδηνο ν ΚΟΣ
είρε πξνεγνπκέλσο δεηήζεη θαη πξνηνχ θαλ δηεπζεηεζεί ην δήηεκα ηεο θπθινθνξηαθήο
δηα- ρείξηζεο ζηελ πεξηνρή, ην νπνίν είρε εγείξεη ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ζηελ Έθζεζε ηεο, ζεκείσζε φηη ε έγθξηζε ησλ δχν
αηηήζεσλ πξνηνχ ζπκπιεξσζεί ε έξεπλα γηα ηηο ππφινηπεο, δελ ήηαλ ελδεδεηγκέλε /
νξζή ελέξ- γεηα, επεηδή, νη αηηήζεηο ζην ζχλνιν ηνπο είραλ αληηθείκελν ζπλαθέο, δει.
ηελ νπζηψδε/ ξηδηθή αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ζε
επαίζζεηε πεξηνρή, νη λέεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα αλεγείξνληαλ ζα ιεηηνπξγνχζαλ
παξάιιεια θαη σο απνηέ- ιεζκα, νη επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, ζην νδηθφ δίθηπν
θαη ζηηο αλέζεηο ζηελ επ- ξχηεξε πεξηνρή δελ ζα ήηαλ κεκνλσκέλεο, απφ ηελ θάζε
εγθαηάζηαζε μερσξηζηά, αιιά αζξνηζηηθέο, θαη ζα έπξεπε λα αμηνινγεζνχλ σο ηέηνηεο
γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ζέηεη ην Σνπηθφ ρέδην γηα ηηο
ηνπξηζηηθέο αλαπηχμεηο ζε παξφ- κνηεο πεξηνρέο.
Μεηαγελέζηεξα, ε Πνιενδνκηθή Αξρή απέξξηςε ηηο δχν άιιεο εθθξεκνχζεο
αηηήζεηο.
εκεηψλεηαη φηη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είραλ ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά νη έληνλεο θαη
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καδηθέο αληηδξάζεηο πνιηηψλ ηεο Λεκεζνχ. Ζ δπλακηθή, κάιηζηα, ηεο θνηλσλίαο ησλ
πν- ιηηψλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απέηξεςε πηζαλέο δπζκελείο εμειίμεηο ζε βάξνο
ηεο ζεκαληηθφηεξεο, ίζσο, δαζηθήο έθηαζεο ηεο Λεκεζνχ θαη φπσο ε Δπίηξνπνο
Γηνηθήζεσο ηφληζε ζηελ Έθζεζε ηεο, απηή ε δπλακηθή ρξεηάδεηαη λα αμηνπνηείηαη
απφ ηε Γηνίθεζε επνηθνδνκεηηθά, φηαλ πξφθεηηαη γηα αλαπηχμεηο ζε πεξηνρέο
πεξηβαιινληηθήο ζεκαζί- αο, κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ
πξνυπνζέζεσλ γηα δεκφζην δηάινγν. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν ΚΟΣ είρε
αγλνήζεη ηε ζεζκηθή ππνρξέσζε γηα δηαθάλεηα θαη δηάινγν κε απνηέιεζκα, φηαλ έγηλε
γλσζηή ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ην αληηθείκελν ηνπο, νη αληηδξάζεηο ηνπ
θνηλνχ λα είλαη αλαπφθεπθηεο θαη δη- θαηνινγεκέλεο, θαζφηη, ην Γαζνχδη δελ είλαη κφλν
δεκφζην αγαζφ αιιά ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ηζηνξία ηεο Λεκεζνχ θαη είλαη πφινο
έιμεο ησλ θαηνίθσλ ηεο.
Δληέιεη, ν ΚΟΣ δεζκεχηεθε λα κελ πινπνηήζεη ηηο δχν πνιενδνκηθέο άδεηεο πνπ εμαζθάιηζε θαη απέζπξε ηηο αηηήζεηο πνπ είρε ππνβάιεη ζηελ ηνπηθή Αξρή γηα άδεηεο βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ.
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ΗV. Απφξξηςε αηηήκαηνο γηα πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ
Σν Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο δελ επέηξεςε ζε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε,
πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, λα ιάβεη ή θαη λα
επηζεσξήζεη ηα ηειηθά εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηνπ έξγνπ ηεο καξίλαο Λεκεζνχ. Σν Σκήκα
ζεσξνχζε φηη ζε ζρέζε κε ην αίηεκα πνπ είρε ελψπηφλ ηνπ ελήξγεζε κε πιήξε
δηαθάλεηα, ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο Δληνιήο ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ θαη δηέζεζε ζηνπο παξαπνλνπκέλνπο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχζε
ππφ ηηο πεξηζηάζεηο.
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Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο, ζπλεθηηκψληαο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ην ζχλνιν ησλ
ζηνη- ρείσλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο, θαηέιεμε φηη ε απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο ζε ζρέζε κε ην αίηεκα ησλ παξαπνλνπκέλσλ δελ ήηαλ
ζχκθσλε κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ λα έρεη πξφζβαζε ζε ζέκαηα
πεξηβάιινληνο.Σφληζε, επίζεο, φηη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα απνζθνπεί ζηελ εκπέδσζε θαη
αλάπηπμε κηαο θνπιηνχ- ξαο θαη δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο απνδεζκεπκέλεο απφ ηε
κπζηηθνπάζεηα θαη ηελ θαρππν- ςία ηεο Γηνίθεζεο έλαληη παξφκνησλ αηηεκάησλ.
Δπηπξφζζεηα, απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία
ή θαη ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο παηδείαο θαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο
ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ (Α/Π 270/2011).

V. Παξάιεηςε παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα αθίλεηε ηδηνθηεζία
Παξαπνλνχκελε εμαζθάιηζε πηζηνπνηεηηθφ έξεπλαο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο βάζεη ηνπ
άξζξνπ 51Α ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο Νφκνπ θαη απνηάζεθε ζηε ζπλέρεηα
κέζσ ηεο δηθεγφξνπ ηεο ζην Δπαξρηαθφ Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν Λεπθσζίαο γηα
νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο / δηεπθξηλίζεηο πνπ έθξηλε αλαγθαίεο θαη ζπλδένληαλ άκεζα
κε ην πεξη- ερφκελν ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ, πιελ φκσο ζηηο επηζηνιέο ηεο δελ
έιαβε απά- ληεζε.
ηελ Έθζεζε ηεο ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο επεζήκαλε φηη φηαλ ε Γηνίθεζε θαίλεηαη
απξφ- ζπκε λα ζπλδξάκεη ζηελ πιήξε απνζαθήληζε παξειζφλησλ γεγνλφησλ πνπ
ελδηαθέξνπλ θαη αθνξνχλ ζηνπο πνιίηεο, δεκηνπξγεί αρξείαζηε θαρππνςία ζε ζρέζε
κε ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο. Πεξαηηέξσ, αλαθέξζεθε ζην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ησλ
πνιηηψλ ζηελ πιεξνθφξεζε, πνπ είλαη επξχηεξν ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ παξέρεη ην
άξζξν 51Α ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο Νφκνπ γηα εμαζθάιηζε πηζηνπνηεηηθνχ
έξεπλαο ζε ζρέζε κε αθί-
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λεηε ηδηνθηεζία θαη θαηέιεμε φηη ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο, ην
άξζξν 51Α ρξεηάδεηαη λα εξκελεχεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε,
αλάινγα κε ηα πεξηζηαηηθά ηεο, θπξίσο, κε ηξφπν πνπ ην δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε,
ην νπνίν εμεηδηθεχεη, λα έρεη πξαθηηθφ θαη πιήξεο απνηέιεζκα γηα ηνλ θνξέα ηνπ. Έγηλε
εηζήγεζε φπσο ε εκπιεθφκελε Τπεξεζία ζηείιεη ζηε δηθεγφξν ηεο παξαπνλνπκέλεο
ηηο δεηνχκε- λεο πιεξνθνξίεο (Α/Π 524/2011).

VΗ. Παξαβίαζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο
Δλψ ην δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία πξνζηαηεχεηαη απφ ην χληαγκα θαη ηελ Δπξσπατθή
χκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ
Διεπζεξηψλ, νη δεκφζηεο Αξρέο δελ ην αληηκεησπίδνπλ ζηε δηάζηαζε πνπ έρεη γηα ην
θνξέα ηνπ θαη ππφ ην θσο ησλ ζεζκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ηνπο αλαινγνχλ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη πεξίπησζε ηεκαρίνπ, κέξνο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείην γηα
ηηο αλάγθεο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο απφ ην 1975 θαη ην Τπνπξγείν Άκπλαο πξνέβε ζηελ
επίηαμή ηνπ κφλν γηα ηελ πεξίνδν 1995 - 1998, ελψ κέρξη ην 2011 δελ είρε θαηαβιεζεί
απνδεκίσζε ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνγελέζηεξε ηνπ ελ ιφγσ
δηαηάγκα- ηνο πεξίνδν, ην Τπνπξγείν θαηέβαιε, ην 2010,ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ηεκαρίνπ
απνδεκίσζε. Σν Τπνπξγείν Άκπλαο, παξαβίαδε ζπζηεκαηηθά ηφζν ην άξζξν 23 ηνπ
πληάγκαηνο φζν θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Δπηηάμεσο θαη Δπηηάμεσο Ηδηνθηεζίαο γηα
θνπνχο Άκπλαο (Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) Νφκσλ.
ηε ζρεηηθή Έθζεζε ηεο, ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εηζεγήζεθε ζην Τπνπξγείν ηε
δεκη- νπξγία ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ επηηάμεσλ γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε εξγαζία πνπ
πξέπεη λα δηεθπεξαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, φηαλ ηδησηηθά ηεκάρηα είλαη
απαξαίηεηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο (Α/Π 2361/2008).
Γηα ηε δηακφξθσζε / θαηαζθεπή νδηθνχ δηθηχνπ, απαιινηξηψζεθε κέξνο ηεκαρίνπ πιελ
φκσο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κεγαιχηεξε έθηαζε απφ ηελ
απαι- ινηξησζείζα θαη απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ην αξκφδην Δπαξρηαθφ Κηεκαηνινγηθφ
Γξαθείν. Παξάιιεια, κέξνο ηνπ ηεκαρίνπ πνπ είρε απαιινηξησζεί δελ είρε
ρξεζηκνπνηεζεί. Σν πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε εθθξεκνχζε γηα δέθα πεξίπνπ ρξφληα, ελψ
ήηαλ άκεζα ζπλδε- δεκέλν κε ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο ηνπ παξαπνλνπκέλνπ θαη γη’ απηφ
ην ιφγν ππήξρε επ-
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ζχλε ησλ εκπιεθνκέλσλ Αξρψλ λα ην επηιεθζνχλ. Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο
εηζεγήζεθε λα ππνβιεζεί ζρεηηθή πξφηαζε απφ ηελ απαιινηξηνχζα Αξρή ζηνλ
παξαπνλνχκελν γηα λφκηκε θαη νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηεο εθθξεκφηεηαο (Α/Π
2109/2006).

VIΗ. Καζπζηέξεζε εμέηαζεο αηηήζεσλ απφ ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη
Υσξνκεηξίαο

46

Σν Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο εμαθνινπζεί λα αδπλαηεί λα
αληαπνθξηζεί έγθαηξα ζηηο αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
θαη ην αληηθεί- κελν ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία. Χο ζπλήζεο ιφγνο
πξνβάιιεηαη ν θφξ- ηνο εξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα έλα πξαγκαηηθφ
πξφβιεκα γηα ηελ επίιπζε ηνπ νπνίνπ ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ απνζπαζκαηηθά ή
θαη πεξηνξηζκέλα, ελψ νη δηαδη- θαζίεο παξέκεηλαλ σο είραλ ηηο πξνεγνχκελεο
δεθαεηίεο θαη ε ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε πξνσζείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο. Χο
απνηέιεζκα, πθίζηαηαη ζην Σκήκα απηφ ρξνλίδνπζα παζνγέλεηα πνπ ιεηηνπξγεί ζε
βάξνο ηεο έγθαηξεο εμππεξέηεζεο ζηελ νπνία έρνπλ δη- θαίσκα νη πνιίηεο (Α/Π
114/2009, Α/Π 309/2009, Α/Π 677/2009, Α/Π 699/2009,
Α/Π 975/2009, Α/Π 582/2011 θαη Α/Π 1364/2011).
Δπίζεο, φηαλ αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί ζην Σκήκα πξηλ απφ 5 κέρξη θαη 10 ρξφληα, φπσο
δηαπηζηψζεθε απφ ηε δηεξεχλεζε παξαπφλσλ θαηά ην 2011, δελ είλαη εχινγν ε εθθξεκφηεηά ηνπο λα απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην θφξην εξγαζίαο ή ζηηο δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπο ή λα δηθαηνινγείηαη κε ηελ παξάζεζε ηεο
ζπλνιηθήο εηήζηαο εξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο.
Υξεηάδεηαη, ηφληζε ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ζε ζρεηηθέο Δθζέζεηο ηεο, λα ηεξείηαη
νπσζ- δήπνηε απζηεξή ρξνλνινγηθή ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζε ζρέζε κε θάζε αίηεζε
θαη πα- ξάιιεια γηα εθείλεο πνπ ε εμέηαζε ηνπο έρεη αξρίζεη λα δίδεηαη βαξχηεηα ζηελ
επίιπζε, ρσξίο ρξνλνηξηβή, ησλ δεηεκάησλ πνπ δελ ήηαλ εμ αξρήο πξνβιέςηκα, γηα λα
κελ απν- ηεινχλ ελ ηέιεη κηαλ απφ ηηο αηηίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο
εθθξεκφηεηαο ηνπο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηδησρζεί πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα ζηε
δξάζε ηνπ Σκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε εχινγε θαρππνςία ησλ
πνιηηψλ. Μφλν φηαλ παξέρν- ληαη ζηνπο πνιίηεο ηθαλνπνηεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη
ζηνηρεία, κπνξεί λα ηεθκεξηψλε- ηαη φηη δελ ππεηζέξρνληαη εμσγελείο παξάγνληεο
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο. Ζ Δπίηξνπνο εηζεγήζεθε ζην Σκήκα
Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο, λα πξνβεί ζηελ
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εηνηκαζία κειέηεο γηα ηελ εηζαγσγή θαηάιιεινπ, γηα ηνλ πην πάλσ ζθνπφ,
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο (Α/Π 2595/2008 θαη Α/Π 393/2009).
Όζνλ αθνξά, εηδηθφηεξα, ζηελ θαηεγνξία ησλ αηηήζεσλ γηα πψιεζε ζε δεκφζην
πιεηζηε- ξηαζκφ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, εμαηηίαο ησλ εκπινθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηε δηαδηθα- ζία πξνψζεζεο ηνπο, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη
Υσξνκεηξίαο επηδηψθεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ρσξίο,
φκσο, αθφκα, νπνηνδήπνηε πξαθηηθφ απνηέιεζκα, ελψ είλαη απαξαίηεηνο ν
εθζπγρξνληζκφο ηνπο. Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο επεζήκαλε ηελ αλάγθε επίζπεπζεο
ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ δε- δνκέλνπ φηη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ππνβάιινληαη θαη
λέεο αηηήζεηο δηνγθψλνληαο ην πξφβιεκα δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ηνκέα ησλ
αλαγθαζηηθψλ πσιήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ δελ είλαη πξφζθαην, αιιά πθίζηαηαη
ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 (Α/Π
761/2009, Α/Π 795/2009 θαη Α/Π 1460/2009).

VIII. Καζπζηέξεζε εμέηαζεο αίηεζεο γηα πνιενδνκηθή άδεηα
Σν γεληθφηεξν πξφβιεκα ηεο επί καθξφλ εθθξεκφηεηαο ησλ αηηήζεσλ γηα πνιενδνκηθέο
47
άδεηεο ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο,
αληηκεησπί- ζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ, κε λέεο ξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ. Χζηφζν, ζην
Δπαξρηαθφ Γξαθείν Πάθνπ ηνπ ελ ιφγσ ηνπ Σκήκαηνο, εθθξεκνχζε απφ ην 2005
αίηεζε γηα πνιενδνκηθή άδεηα δηαρσξηζκνχ ηεκαρίνπ ηνπ παξαπνλνπκέλνπ ζε
νηθφπεδα. Ζ δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, φπσο δηαπηζηψζεθε, είρε θαζπζηεξήζεη
εμ αξρήο θαη επηπξφζζεηα, πξνέθπ- ςε πξφβιεκα γηα ην κέξνο ηνπ ηεκαρίνπ πνπ ζα
έπξεπε λα παξαρσξήζεη ν παξαπνλνχ- κελνο ζην δεκφζην, γηα ηε δεκηνπξγία δεκφζηνπ
ρψξνπ πξαζίλνπ. Παξάιιεια, ν παξα- πνλνχκελνο ακθηζβήηεζε θαη ηελ ακεξνιεςία
ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο. Ζ Δπίηξνπνο ζεκείσζε ηελ αλάγθε ησλ ελεξγεηψλ ηεο
εκπιεθφκελεο Τπεξεζίαο γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ πην πάλσ πξνβιήκαηνο θαη ηε ιήςε
απφθαζεο ζηελ αίηεζε, πνπ είρε ππνβιεζεί πξηλ απφ έμη ρξφληα, γηα λα ηεξκαηηζηεί ε
ηαιαηπσξία ηνπ παξαπνλνπκέλνπ θαζψο θαη ε ακθη- ζβήηεζε ηεο ακεξνιεςίαο ηεο
(Α/Π 1745/2008).

IX. Παξάλνκεο νηθνδνκέο
Ζ απζαηξεζία ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνδνκψλ έρεη ιάβεη ζνβαξέο δηαζηάζεηο εμαηηίαο, θπξίσο, ηεο κε έγθαηξεο παξέκβαζεο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, ζην ζηάδην πνπ αξρίδνπλ νη
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παξάλνκεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ιακβάλνληαη δηθαζηηθά κέηξα ελαληίνλ ησλ παξαλνκνχλησλ φηαλ, ήδε, έρνπλ πξνρσξήζεη νη
νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ή θαη έρνπλ νινθιεξσζεί.
ε ηεκάρην πνπ βξίζθεηαη ζε θνηλφηεηα ηεο Δπαξρίαο Πάθνπ αλεγέξζεθαλ δχν
θαηνηθίεο ρσξίο θακία άδεηα. Δθηφο απηνχ, δηαπηζηψζεθε απφ ην Δπαξρηαθφ
Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν φηη επεκβαίλνπλ ζηνλ πθηζηάκελν δεκφζην δξφκν. Σν
Γηθαζηήξην, ζην νπνίν πξνζέθπγε ε Δπαξρηαθή Γηνίθεζε, δηέηαμε ηνλ παξαλνκνχληα
λα πξνβεί ζε θαηεδάθηζε ησλ θαηνη- θηψλ ρσξίο λα ππάξμεη ζπκκφξθσζε ζην
δηθαζηηθφ δηάηαγκα. Ο Έπαξρνο, εληνχηνηο, έθξηλε φηη, επεηδή εθθξεκνχζε ε
ελεκέξσζε ηνπ ελ ρξήζεη ζρεδίνπ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ δξφκνπ ζε δεκφζην, δελ
ελδεηθλπφηαλ ε ιήςε λέσλ δηθαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ παξαθνή ηνπ δηαηάγκαηνο. Γηα
ηε ζηήξημε απηήο ηνπ ηεο ζέζεο επηθαιέζηεθε ηε λνκνινγία ηνπ Αλσηάηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
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Ζ Δπίηξνπνο ζηελ Έθζεζή ηεο ζεκείσζε φηη, ν Έπαξρνο ζα έπξεπε λα δεηήζεη
γλσκά- ηεπζε απφ ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηά πφζνλ
ελδεηθλπφηαλ ή κε ε
άζθεζε πνηληθήο δίσμεο θαη εηζεγήζεθε λα ελεξγήζεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε αλ
εμαθνινπζνχζε λα έρεη ελδνηαζκνχο, ζέηνληαο ππφςε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα φιν ην
ηζηνξηθφ ηεο πεξίπησζεο θαη λα ελεξγήζεη ζηε ζπλέρεηα, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηεο
γλσκάηεπζεο (Α/Π 427/2010 θαη 1038/2010).
ε άιιε πεξίπησζε, δηαπηζηψζεθε φηη ε Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λάξλαθαο παξέιεηςε λα
ιά- βεη κέηξα γηα ηηο παξάλνκεο πξνζζήθεο θαη κεηαηξνπέο ζε γθαξάδ θαηνηθίαο, ην
νπνίν, επίζεο, κεηαηξάπεθε ζε ζπλεξγείν επηζθεπήο νρεκάησλ, ελψ βξίζθεηαη εληφο
ηεο νηθη- ζηηθήο δψλεο (Α/Π 2530/2010).
Σν Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο έρεη θαη΄επαλάιεηςε ηνλίζεη φηη, ε παξάιεηςε ηεο
ιήςεο κέηξσλ θαηά ησλ παξαλνκνχλησλ εξκελεχεηαη σο απνδνρή ησλ παξάλνκσλ
ελεξ- γεηψλ ηνπο, δεκηνπξγείηαη ε πεπνίζεζε φηη δελ ππάξρνπλ άκεζεο ζπλέπεηεο φηαλ
παξα- βηάδνληαη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη απηέο ελ ηέιεη αδξαλνπνηνχληαη θαη δελ
επηηεινχλ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή.
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Υ. Οριεξίεο
Απφ ηε ιεηηνπξγία θέληξσλ αλαςπρήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεγάθσλα γηα ηε κεηάδνζε
κνπζηθήο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πθίζηαληαη ηαιαηπσξία νη πεξίνηθνη απφ ηελ έληαζε ηεο
κνπζηθήο. Σν ζέκα απηφ απαζρφιεζε επαλεηιεκκέλα ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ
Γηνηθήζεσο θαη φπσο δηαπηζηψζεθε, παξφιν φηη ε Αζηπλνκία, ζπλήζσο, επηβεβαηψλεη
ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ ησλ αδεηψλ ρξήζεο κεγαθψλσλ γηα ηε κεηάδνζε κνπζηθήο
πνπ ρνξεγνχλ νη Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο θαη παξά ηηο ζπζηάζεηο ηεο ζηνπο θαηφρνπο
ησλ αδεηψλ αιιά θαη ηηο πνηληθέο δηψμεηο πνπ αζθεί, δελ επηηπγράλεηαη ζπκκφξθσζε
ηνπο. Πεξαηηέξσ, νη φξνη ησλ αδεηψλ δελ παξέρνπλ πξνζηαζία ζηνπο πεξηνίθνπο θαη
νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ παξέρνπλ ζηελ Αζηπλνκία ηελ εμνπζία επίδνζεο
εηδνπνηήζεσλ θαηάζρεζεο ησλ κεραληθψλ κέζσλ κεηάδνζεο κνπζηθήο, δελ
ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά θαη απνηξεπηηθά. Παξάιιεια, νη Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο είλαη
δηζηαθηηθέο ή θαη απξφζπκεο λα απνξξίςνπλ αηηήζεηο γηα αλαλέσζε ησλ αδεηψλ ή λα
ηηο αλαθαιέζνπλ ελψ ε Αζηπλνκία ζπάληα ζπ- ζηήλεη θάηη ηέηνην.
Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ζηελ Έθζεζή ηεο γηα ην παξάπνλν κε αξ. Α/Π 2121/2010 ζεκείσζε φηη ν πεξί Κέληξσλ Αλαςπρήο (Άδεηεο Δθπνκπήο Ήρσλ) Νφκνο, πνπ
απέβιεπε ζηελ πξφιεςε, ελψ ςεθίζηεθε απφ ην 2007, κέρξη ην 2011 δελ είρε ηεζεί
αθφκα ζε εθαξκνγή. Ζ δε ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο επλνεί
ηνπο θαηφ- ρνπο ησλ θέληξσλ αλαςπρήο, αθνχ κπνξνχλ λα εμαθνινπζνχλ λα
δηαηεξνχλ ςειή ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ ησλ κεγαθψλσλ θαη λα πξνθαινχλ νριεξία,
επεηδή, ν αζηπλνκηθφο έιεγρνο φζν ηαθηηθά θαη αλ δηεμάγεηαη, δελ έρεη πξνιεπηηθφ
ραξαθηήξα ή απνηέιεζκα.
Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ηφληζε ηελ αλάγθε επίζπεπζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο
Έλσζεο Γήκσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ δελ επέ- ηξεςαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πην πάλσ Νφκνπ θαη εηζεγήζεθε ζην κεηαμχ ηελ
θαιχηεξε αμη- νπνίεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο απφ ηηο Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο θαη
ηελ Αζηπλνκία, κε εθ κέξνπο ηνπο δένπζα έξεπλα φισλ ησλ παξακέηξσλ ζε θάζε
πεξίπησζε.

ΥΗ. Καζπζηέξεζε επηδηφξζσζεο πνιπθαηνηθίαο Κπβεξλεηηθνχ Οηθηζκνχ
Σν παξάπνλν κε αξ. Α/Π 1727/2007 αθνξνχζε ζηελ παξάιεηςε ηνπ Σκήκαηνο
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο λα πξνσζήζεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο / αλαθαίληζεο ησλ
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δηακεξηζκάησλ πνιπθαηνηθίαο ζηε Λάξλαθα, πνπ θξίζεθαλ αλαγθαίεο απφ ην 2005
θαη ζηνπο θαηφρνπο ηνπο είραλ δνζεί ζρεηηθέο ππνζρέζεηο. Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο
ζηελ Έθζεζή ηεο επεζήκαλε φηη, νη εξγαζίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πνιπθαηνηθία,
απνβιέπνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο άλεηεο, αζθαινχο θαη αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ησλ
εθηνπηζζέλησλ θαηφρσλ ησλ δηακεξηζκάησλ. Ζ κε έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ
επηδηφξζσζεο, έμη ρξφληα κεηά ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, θαηαδεηθλχεη θαθφ
πξνγξακκαηηζκφ. Έγηλε εη- ζήγεζε γηα πινπνίεζε ηεο ιεθζείζαο απφθαζεο ζε εχινγν
ρξφλν. Ζ εηζήγεζε δελ έρεη αθφκα πινπνηεζεί, εμαηηίαο δπζρεξεηψλ πνπ ζπλερίδνπλ λα
πθίζηαληαη θαη δελ έρνπλ αθφκα μεπεξαζηεί, παξά ην φηη ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη
Οηθήζεσο θαηέβαιε νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο.

ΥΗΗ. Παξάιεηςε εμέηαζεο αηηήκαηνο γηα επηζηξνθή ρξεκαηηθήο εγγχεζεο

50

Ζ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Πάθνπ απέξξηςε ην αίηεκα ηνπ παξαπνλνπκέλνπ λα ηνπ
επηζηξα- θεί ρξεκαηηθφ πνζφ, ην νπνίν είρε θαηαζέζεη σο εγγχεζε γηα ηελ θάιπςε
ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα πξνθαινχζε ε εηαηξεία ηνπ, θαηά ηελ εγθαηάζηαζε αγσγνχ ηεο
Cyta ζε δεκφζην
δξφκν ζηνλ Κάζεθα. Ο παξαπνλνχκελνο δηεθδίθεζε μαλά ηελ επηζηξνθή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ κέζσ ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ θαη αθνχ εμαζθάιηζε γξαπηή δηαβεβαίσζε απφ ην
Κνηλνηηθφ πκβνχιην Κάζεθα φηη θακία δεκηά δελ έρεη πξνθιεζεί απφ ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ ζην δεκφζην δξφκν.
Όκσο, ε Δπαξρηαθή Γηνίθεζε απέξξηςε εθ λένπ ηνπ αίηεκα ηνπ παξαπνλνπκέλνπ,
ρσξίο λα δηεξεπλήζεη αλ είραλ πξνθιεζεί νπνηεζδήπνηε δεκηέο ζην νδφζηξσκα κεηά
ηελ πά- ξνδν ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 2009-2010.
Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ζηελ Έθζεζή ηεο ηφληζε φηη, ε παξάιεηςε ηεο
Δπαξρηαθήο Γηνίθεζεο λα πξνβεί ζε έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ
είρε σο απνηέ- ιεζκα ηε ζπλέρηζε ηεο θαηαθξάηεζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ρσξίο
λφκηκε αηηηνινγία θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, πνπ δεζκεχεη ηηο
δεκφζηεο Αξρέο λα απνθεχγνπλ νηηδήπνηε θαηαιήγεη ζε άδηθα θαη αλεπηεηθή
απνηειέζκαηα ζε βάξνο ησλ πνιηηψλ. Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εηζεγήζεθε φπσο ε
Δπαξρηαθή Γηνίθεζε επαλεμεηάζεη ην αίηεκα ηνπ παξαπνλνπκέλνπ θαη ζε πεξίπησζε
πνπ ε απφθαζε ηεο είλαη αξλεηηθή λα αηηηνινγεζεί επαξθψο κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο ζα έθξηλε φηη ελδε- ρνκέλσο λα πξνέθππηαλ δεκηέο ζην δξφκν κεηά
ηελ πάξνδν δχν ρξφλσλ αθφηνπ έγηλαλ
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νη εξγαζίεο θαη λα εμεγήζεη πνχ απνδηδφηαλ ην φηη δελ είραλ αθφκα πξνθχςεη ηέηνηεο
δεκηέο. ηελ εηζήγεζε ππήξμε ζπκκφξθσζε (Α/Π 2664/2010).

ΥΗΗΗ. Γηαρσξηζκφο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο ζε αγξνηεκάρηα
Ζ αθίλεηε ηδηνθηεζία πνπ βξίζθεηαη ζην φξην αλάπηπμεο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε νηθφπεδα, λννπκέλνπ φηη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα εμαζθαιηζηεί πνιενδνκηθή άδεηα απφ ηελ
αξκφδηα Πνιενδνκηθή Αξρή. Χζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα Δπαξρηαθά
Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία πξνσζνχλ ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ γηα δηαρσξηζκφ αθίλεηεο
ηδηνθηεζίαο ζην φξην αλάπηπμεο ζε αγξνηεκάρηα βάζεη ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ πεξί
Αθηλήηνπ Ηδηνθηεζίαο Νφκνπ ελψ θάηη ηέηνην δελ επηηξέπεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27
ηνπ ίδηνπ Νφκνπ.
ε Έθζεζε πνπ ππέβαιε ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο, κεηά απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ
παξαπφ- λνπ κε αξ. Α/Π 2252/2008, εηζεγήζεθε ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο
Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο λα δψζεη νδεγίεο ζηνπο Δπαξρηαθνχο
Κηεκαηνινγηθνχο Λεηηνπξγνχο λα ηεξκαηίζνπλ ηελ πην πάλσ πξαθηηθή θαη λα
απνξξίπηνπλ ηηο αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρσξηζκφ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο ζε αγξνηεκάρηα ελψ απηή είλαη θαηάιιειε λα δηαρσξηζηεί
51
ζε νηθφπεδα.

Γ. ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΗΚΖ
ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ I. Γεληθέο
Παξαηεξήζεηο
Οη ηνπηθέο Aξρέο έρνπλ ηελ επρέξεηα, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πιεζηέζηεξα ζηνπο πνιίηεο, λα δίδνπλ έκθαζε ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπο θαη λα
εληνπίδνπλ πην έγθαηξα ηηο αλάγθεο ησλ πεξηνρψλ ζηα φξηα ηνπο πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο, λα επηιακβάλνληαη
ακεζφηεξα θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα επηδηψθνπλ ζρέζεηο
ζπλεξγαζίαο, ρξήζηκεο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία, πνπ απνηεινχλ ελ ηέιεη ην
ζηφρν ησλ αξκν- δηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί.
Χζηφζν, θαη ζηε δξάζε ησλ ηνπηθψλ Aξρψλ, παξαηεξνχληαη νη παζνγέλεηεο φκνηεο

κε απηέο ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζε θξίζηκεο ζεκαζίαο δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ
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ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Απφ ηε δηεξεχλεζε ζρεηηθψλ κε ηε δξάζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο παξαπφλσλ πξνθχπηνπλ ζπρλά
ζνβαξέο δηνηθεηηθέο αδπλακίεο θαη κε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ.
πρλέο είλαη θαη νη αλαθνξέο πνιηηψλ, νη νπνίνη ακθηζβεηνχλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα
θαη ακεξνιεςία ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο επηδηψθεη κε ηηο ζπζηάζεηο θαη εηζεγήζεηο ηεο ζηηο ηνπηθέο
Αξρέο λα ζπκβάιεη ζηελ εκπέδσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θαιήο δηνίθεζεο ζην ηνπηθφ επίπεδν θαη ζην πψο απηέο ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο, κε δηαθάλεηα θαη
αληηθεηκεληθφηεηα. εκεηψλεηαη, φκσο, φηη ε ζπκκφξθσζε ζηηο εηζεγήζεηο ηεο
Δπηηξφπνπ παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα.

ΗΗ. Έξγα ηέρλεο
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Τπάιιεινη ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο αθαίξεζαλ απφ ην εμσηεξηθφ κέξνο αηειηέ ζηελ
παιηά
Λεπθσζία, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαιιηηέρλε, δχν δσγξαθηέο ζε θχιια απφ
ραξηφθνπηεο, πνπ θαπηεξίαδαλ ην θαηλφκελν ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο γπλαηθψλ πνπ
παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή, επεηδή, θξίζεθαλ σο αηζρξνχ πεξηερνκέλνπ.
Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ζηελ Έθζεζε ηεο, αθνχ αλέπηπμε ηηο αξρέο πξνζηαζίαο
ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη ηέρλεο, αλέθεξε φηη ε πην πάλσ ελέξγεηα ησλ ππαιιήισλ
ζπ- ληζηνχζε παξέκβαζε ζηελ ειεπζεξία ηνπ παξαπνλνπκέλνπ λα δεκηνπξγεί
θαιιηηερληθά, λα πξνβάιιεη ηα έξγα ηνπ θαη, κέζσ απηψλ, λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ
γηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία δελ βξίζθεη επαξθή λνκηθή
ηεθκεξίσζε.Τπνγξάκκηζε, κάιηζηα, φηη θαη αλ αθφκα ηα έξγα ελφριεζαλ ηελ αηζζεηηθή
κέξνπο ηνπ θνηλνχ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ, ή παξεξκελεχηεθαλ ή έζημαλ, κέζσ
ησλ κελπκάησλ ηνπο, ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ Γήκνπ, θαη πάιηλ δελ δηθαηνινγείην ε
αθαίξεζή ηνπο, αθνχ θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε θαηάξγεζε ηεο νπζίαο ηεο θαιιηηερληθήο
δεκηνπξγίαο.
Απφ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ δηαθάλεθε ε χπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ
αληηιήςεσλ εληφο ηνπ Γήκνπ, αθελφο, ε ζαθήο ηνπνζέηεζε ηεο ηφηε Γεκάξρνπ ππέξ
ηεο θαιιηηερλη- θήο ειεπζεξίαο θαη ε παξαδνρή ηεο φηη ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο
εθκεηάιιεπζεο γπλαηθψλ, φλησο ππάξρεη ζηελ πεξηνρή ηεο παιηάο Λεπθσζίαο θαη
αθεηέξνπ, ε άξλεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Γξακκαηέα λα αληηκεησπίζεη ηελ αλάξηεζε ησλ
έξγσλ ηνπ παξαπνλνπκέ-

Δηήζηα Έθζεζε 2011
ΘΔ ΜΑΣΗ ΚΖ Α ΠΟΣΗ ΜΖ  Ζ ΓΡΑ ΣΖΡΗ ΟΣΖ ΣΩ Ν

λνπ σο έλα δήηεκα θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη άζθεζεο θξηηηθήο, ζην νπνίν νθείιεηαη
ζεβαζκφο. Γεδνκέλνπ φηη ε Γήκαξρνο είρε ηνπνζεηεζεί γξαπηψο επί ηνπ δεηήκαηνο
θαη εμέθξαζε ηηο απνινγίεο ηεο γηα ην πεξηζηαηηθφ, ε Δπίηξνπνο ζεψξεζε ην ζέκα σο
ιήμαλ θαη ππέβαιε ηελ Έθζεζή ηεο γηα πξνβιεκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ην ρεηξηζκφ
παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ ζην κέιινλ.

ΗΗΗ. Παξάλνκεο Οηθνδνκέο
Ο Γήκνο Λεπθσζίαο παξέιεηςε λα πξνβεί ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ παξάλνκε
αιιαγή ηεο ρξήζεο θαηαζηεκάησλ θαη ηελ ελνπνίεζε ηνπο, παξά ην φηη είραλ γίλεη απφ
ην 2002 (Α/Π 1694/2010).
Ζ ίδηα παξάιεηςε δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ παξαπφλνπ κε αξ. Α/Π
2085/2009, πνπ ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ θαη αθνξνχζε αλέγεξζε παξάλνκσλ νηθνδνκψλ θαη κε ζπκκφξθσζε κε φξνπο αδεηψλ πνπ είραλ ρνξεγεζεί.
ε εζηηαηφξην,επίζεο, ζηελ Αγία Νάπα έγηλαλ παξάλνκεο πξνζζήθεο πνπ επεκβαίλνπλ
ζηε δψλε πξνζηαζίαο ηεο παξαιίαο θαη αλεγέξζεθε παξάλνκν ππνζηαηηθφ, σζηφζν
ν
Γήκνο αγλφεζε ηε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε (Α/Π 498/2011).
Με αθνξκή δε ηε δηεξεχλεζε παξφκνηνπ παξαπφλνπ (αξ. Α/Π 1121/2010) θαηά ηνπ
Γήκνπ Αγιαληδηάο, ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο επαλέιαβε φηη θαηαδεηθλχεηαη πσο νη
Γήκνη δελ αλαιακβάλνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν θαηά ηεο νηθνδνκηθήο απζαηξεζίαο.
Παξαιείπνπλ λα αζθήζνπλ ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπο παξέρεη ε λνκνζεζία παξά ην φηη
επεξεάδνληαη ε πνιενδνκηθή θαη νηθνδνκηθή επηαμία θαη ζηηο πιείζηεο πεξηπηψζεηο, νη
πεξίνηθνη. Παξάιιεια, νη παξαλνκνχληεο εξκελεχνπλ ηελ παξάιεηςε ησλ Γήκσλ σο
αλνρή ζηηο παξάλνκεο ελέξγεηέο ηνπο.

IV. Παξαβίαζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο
Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην Φηεξηθνπδηνχ παξαβίαζε ην ελ ιφγσ δηθαίσκα, θαζφηη, πξνέβε
ζηε δηάλνημε δξφκνπ ζε ηδησηηθφ ηεκάρην, ελψ δελ είρε εμαζθαιίζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ
παξα- πνλνπκέλνπ, νχηε είρε απαιινηξηψζεη ην αλαγθαίν ηκήκα ηνπ. Χο απνηέιεζκα, ν
παξαπν- λνχκελνο ην ζηεξήζεθε απφ πξάμε ηεο ηνπηθήο Αξρήο θαηά παξάβαζε ηνπ
Άξζξνπ 23 ηνπ
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πληάγκαηνο. Παξάιιεια, ε εθ ησλ πζηέξσλ απαιινηξίσζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
ηεκαρίνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εγγξαθή ηνπ δξφκνπ ζε δεκφζην, είλαη αδχλαηε,
ζχκθσλα κε ηελν- κνινγία ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, αθνχ αληηβαίλεη ζηελ αξρή ηεο
ρξεζηήο δηνίθεζεο.
Ο παξαπνλνχκελνο δήηεζε ηε κεηαθίλεζε ηνπ δξφκνπ ζην ζχλνξν ηνπ ηεκαρίνπ ηνπ, ψζηε
λα κπνξεί λα ην αμηνπνηήζεη, αιιά ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην έζεζε φξν λα αλαιάβεη ην
θφ- ζηνο αλέγεξζεο αλαγθαίνπ ηνίρνπ αληηζηήξημεο. Δμαηηίαο ηεο εθθξεκφηεηαο ηνπ
αηηήκαηνο απηνχ κέρξη ην 2011, ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εηζεγήζεθε λα εηνηκαζηεί απφ ηελ
Δπαξρηαθή Γηνίθεζε εθηίκεζε γηα ην θφζηνο ηεο αλέγεξζεο ηνπ ηνίρνπ θαη ην Κνηλνηηθφ
πκβνχιην λα κεξηκλήζεη γηα ηελ εμεχξεζε ζπλαηλεηηθήο λφκηκεο ιχζεο. Γηαθνξεηηθά, λα
αξζεί ε επέκβαζε ζην ηεκάρην ηνπ παξαπνλνπκέλνπ θαη λα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνχκελή
ηνπ θαηάζηαζε.
Ο Έπαξρνο Λεπθσζίαο ελεκέξσζε ηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο φηη ε κεηαθίλεζε ηνπ
δξφ- κνπ ζην ζχλνξν ηνπ ηεκαρίνπ, κε ηελ αλέγεξζε ηνίρνπ αληηζηήξημεο, είλαη
πνιπδάπαλε θαη έδσζε νδεγίεο ζηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ λα θιείζεη ν
δξφκνο θαη λα απνθαηαζηαζεί ην ηεκάρην ηνπ παξαπνλνπκέλνπ (Α/Π 599/2007).
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ε άιιε πεξίπησζε, απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ παξαπφλνπ κε αξ. Α/Π 1616/2009 δηαπηζηψζεθε φηη ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην Παξεθθιεζηάο, ην 2007, επελέβε ζε ηεκάρην
ηδησηη- θήο εηαηξείαο θαη θαηαζθεχαζε δξφκν κε πεδνδξφκηα. Ζ δηαδηθαζία
απαιινηξίσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ηεκαρίνπ ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαιήθζεθε απφ ην
δξφκν, άξρηζε κελ αιιά νπδέπνηε νινθιεξψζεθε θαη ζηελ εηαηξεία δελ πξνζθέξζεθε
απνδεκίσζε. Καηά πξνέ- θηαζε θαη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, παξαβηάζηεθε απφ ην
Κνηλνηηθφ πκβνχιην ην άξζξν
23 ηνπ πληάγκαηνο. Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εηζεγήζεθε φπσο ην Κνηλνηηθφ
πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπαξρηαθή Γηνίθεζε πξνβνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε
ηεο λνκηκφ- ηεηαο. Έγηλε, επίζεο, εηζήγεζε φπσο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ δψζεη
νδεγίεο ζηνπο Δπάξρνπο λα ελεκεξψζνπλ γξαπηψο ηα Κνηλνηηθά πκβνχιηα, γηα ηελ
ππνρξέσζε ηνπο λα κελ εθηεινχλ έξγα ζηα φξηά ηνπο ρσξίο πξνεγνχκελα λα έρνπλ
απνθηήζεη ηελ αλαγθαία ηδησηηθή ηδηνθηεζία.

V. Δγγξαθή αγξνηηθψλ δξφκσλ
Σα Κνηλνηηθά πκβνχιηα κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζνχλ θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο, επηδηψθνπλ ηελ εγγξαθή αγξνηηθψλ δξφκσλ ζε
δεκφζη- νπο, φκσο, εμαηηίαο παξαιείςεσλ, πξνθχπηνπλ δπζρέξεηεο θαηά ηε δηαδηθαζία
ηεο εγ-
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γξαθήο πνπ παξαθσιχνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε πεξίπησζε
αί- ηεζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ Κειιαθίνπ πνπ ππνβιήζεθε ην 1992 θαη
εθθξεκνχζε κέρξη ην 2011.
Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο, ζηελ Έθζεζή ηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάπνλν,
επεζήκαλε φηη ηα Κνηλνηηθά πκβνχιηα ρξεηάδεηαη λα θαζνξίδνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο
ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηελ εγγξαθή αγξνηηθψλ δξφκσλ, λα πξνεγείηαη
εθηίκεζε ησλ ραξαθηε- ξηζηηθψλ ηνπο θαη ηεο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη λα
δηαθαίλεηαη φηη ζα ζπκβά- ινπλ, κε ηελ εγγξαθή ηνπο, πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε
άιινπο, ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ζα
πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη, ηφζν απφ ηα Κνηλνηηθά πκβνχιηα φζν θαη απφ ηηο
Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, φηη νη δξφκνη, πνπ επηιέγνληαη γηα εγγξαθή, πιεξνχλ ηα
θαζνξηζκέλα ζηε λνκνζεζία θξηηήξηα. Δμίζνπ ζε- καληηθφ είλαη, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή
ησλ αηηήζεσλ λα νξηζηηθνπνηνχληαη νη νδεχζεηο ησλ δξφκσλ κε επηηφπηεο έξεπλεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Δπαξρηαθή Γηνίθεζε ή/θαη ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν ηνπ
Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, λα εθηηκάηαη ην θφζηνο πνπ ζα έρεη ε εγγξαθή,
θαζψο θαη ην ελδερφκελν λα ρξεηαζηνχλ θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δξφκσλ ή/θαη πιεξσκή απνδεκηψζεσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεκαρίσλ, πνπ πηζαλφλ λα κε ζπγθαηαηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηνπ αλαγθαίνπ ηκήκαηφο
ηνπο.
Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θνηλνπνίεζε ηελ Έθζεζή ηεο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, κε
ηελ εηζήγεζε λα ζπλδξάκεη ζηε βάζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ψζηε λα ηεζεί ζε νξζή
βάζε ν ζεζκφο ηεο εγγξαθήο αγξνηηθψλ δξφκσλ ζε δεκφζηνπο, επεηδή θαηέζηε
δπζιεηηνπξγη- θφο, λα απνζαθεληζηεί ν ζθνπφο ηνπ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαιχηεξεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. ’ απηφ ην πιαίζην, ε Δπίηξνπνο ζεκείσζε
φηη ζα ήηαλ ρξή- ζηκε ε έθδνζε θαζνδεγεηηθψλ νδεγηψλ πξνο ηηο Δπαξρηαθέο
Γηνηθήζεηο θαη ηα Κνηλνηηθά πκβνχιηα, ζηε βάζε ηεο λνκνζεζίαο (Α/Π 985/2009).

VI. Σέιε ζθπβάισλ
Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ επηβνιή ησλ ηειψλ ζθπβάισλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο ελνηθηαζηέο ησλ ππνζηαηηθψλ. Ο Γήκνο Λεκεζνχ, εληνχηνηο, πηνζέηεζε ηελ πνιηηηθή
επηβνιήο ησλ ηειψλ ζηνπο ηδηνθηήηεο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ηα ππνζηαηηθά ηνπο
θαηέρνληαη απφ ελνηθηαζηέο. Με απηή ηελ πνιηηηθή, ν Γήκνο δηαζθαιίδεη ηελ
επθνιφηεξε είζπξαμε ησλ ηειψλ, αθνχ φπσο δηαθάλεθε απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζε
ζρέζε κε ην παξάπνλν κε αξ.
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Α/Π 1038/2011, κπνξεί λα εληνπίδεη επρεξέζηεξα ηνπο ηδηνθηήηεο. Χζηφζν, απαιιάζζεη
ηνπο ελνηθηαζηέο απφ ηε ζρεηηθή επηβάξπλζε θαη κεηαθέξεη έκκεζα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηελ
επζχλε λα δηαβηβάζνπλ ην ινγαξηαζκφ ησλ ηειψλ ζηνπο ελνηθηαζηέο ηνπο ή λα
θξνληίζνπλ λα εηζπξάμνπλ απφ ηνπο ελνηθηαζηέο, ηα ηέιε πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο ίδηνπο.
ηελ Έθζεζή ηεο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ, ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ζεκείσζε φηη ε
δη- αθξηηηθή εμνπζία πνπ παξέρεη ε λνκνζεζία γηα ηελ επηβνιή ησλ ηειψλ ζηνπο
ηδηνθηήηεο ή ζηνπο ελνηθηαζηέο, πξέπεη λα αζθείηαη ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο
ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, δει. ζχκθσλα κε ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα,
ψζηε λα απνθεχγν- ληαη άδηθεο θαη αλεπηεηθείο ιχζεηο θαη εάλ ε αξκφδηα Αξρή έρεη λα
επηιέμεη κεηαμχ δχν λφκηκσλ ιχζεσλ, νθείιεη λα πξνηηκήζεη εθείλε πνπ ηαιαηπσξεί
ιηγφηεξν ηνλ πνιίηε.
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Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εηζεγήζεθε ζηνλ Γήκν Λεκεζνχ λα ηεξκαηίζεη απφ ην 2012
ηελ πην πάλσ πνιηηηθή θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ελνηθηαζηψλ λα θαιεί κε δεκφζηεο
αλαθνη- λψζεηο, δχν ηνπιάρηζηνλ θνξέο ην ρξφλν, ηνπο ηδηνθηήηεο λα δηαβηβάδνπλ κε
επηζηνιέο ή ειεθηξνληθά ζηα γξαθεία ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ησλ
ππνζηαηηθψλ
θαη ησλ ελνηθηαζηψλ ηνπο, γηα ζθνπνχο επηβνιήο ησλ ηειψλ.

VII. Σέιε θαηαλάισζεο λεξνχ
Απφ ηελ έξεπλα ηνπ παξαπφλνπ κε αξ. Α/Π 679/2010, δηαπηζηψζεθε φηη ην χςνο ησλ
ηειψλ θαηαλάισζεο πφζηκνπ λεξνχ πνπ θαζφξηζε ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην Παιψδηαο
θαηέιεμε ζε άδηθα θαη αλεπηεηθή απνηειέζκαηα γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηεο θνηλφηεηαο.
Ζ αηηηνινγία ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ φηη απέβιεπε ζηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ δελ
ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ελφςεη ηεο ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπο χςνπο ηνπο, ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ ηειψλ πνπ θαζφξηζε ην πκβνχιην Τδαηνπξφκεζεηαο Λεκεζνχ
θαζψο θαη ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην Πχξγνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο ίδηαο Δπαξρίαο.
Απηά ηα πκβνχιηα, ζχκθσλα κε ηελ Έέθζεζε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, είραλ, επίζεο,
απμήζεη ην χςνο ησλ ηειψλ κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ αιιά παξέκεηλαλ ζε έλα
εχινγν πιαί- ζην, δεδνκέλνπ φηη ε αχμεζε δελ είλαη ην κνλαδηθφ πξφζθνξν κέηξν γηα ηελ
επίηεπμε εμνη- θνλφκεζεο νχηε αλακέλεηαη ε ζπλείδεζε ηεο επζχλεο θαη ηεο ππνρξέσζεο
γηα νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ λα δεκηνπξγεζεί κε δηνηθεηηθέο απνθάζεηο, ε
εθαξκνγή ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη κνλνκεξψο, ρσξίο δηάινγν θαη ρσξίο ζπλεθηίκεζε
άιισλ παξακέηξσλ.
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Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εηζεγήζεθε ηελ επαλεμέηαζε απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην
Παιψδηαο ησλ ηειψλ θαηαλάισζεο λεξνχ θαη κείσζή ηνπο ψζηε λα ηεξκαηηζηεί ε
δπζαλά- ινγε επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο θαηαλαισηέο ησλ άιισλ
πεξηνρψλ ηεο Δπαξρίαο. Δηζεγήζεθε, επίζεο, ηελ επίζπεπζε ηεο έληαμεο ηεο
πδαηνπξφκεζεηαο ηεο θνηλφηεηαο Παιψδηαο ζην πκβνχιην Τδαηνπξφκεζεηαο Λεκεζνχ,
γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξή θαη ηθαλνπνηεηηθή εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο.

VIII. Πξνθήξπμε πξνζθνξψλ
Ζ πξνζεζκία ησλ πξνζθνξψλ πνπ πξνθήξπμε ν Γήκνο Λεκεζνχ γηα ηελ πξνκήζεηα
μπ- ιείαο θαη ηελ θαηαζθεπή θηνζθηψλ θαη πεξηθξάμεσλ ζην Εσνινγηθφ Κήπν
Λεκεζνχ, έιε- γε ηελ ίδηα εκεξνκελία πνπ ε πξνθήξπμε δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. Ο Γήκνο Λεκεζνχ, αλέθεξε ζηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο
φηη ε πξνθήξπμε ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ζηηο 14 Οθησβξίνπ
2010 αιιά απφ ιά- ζνο θαηά ηε δαθηπινγξάθεζή ηεο αληί λα αλαγξαθεί σο ηειεπηαία
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ε 29ε Οθησβξίνπ 2010, αλαγξάθεθε ε 22ε
Οθησβξίνπ 2010.
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ηελ Έθζεζή ηεο, ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ζεκείσζε φηη δε ζεσξεί πσο ην
ζπγθεθξηκέλν ιάζνο ήηαλ ζθφπηκν αιιά ν Γήκνο ζα έπξεπε κε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ
λα πξνζπαζήζεη λα βξεη ηξφπνπο επαλφξζσζεο, είηε δεκνζηεχνληαο ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ζε εκεξήζηεο εθεκεξίδεο είηε δίλνληαο παξάηαζε ζηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη εηζεγήζεθε ζηνλ Γήκν φπσο αληηκεησπίδεη πην ζσζηά,
παξφκνηα ιάζε ζην κέιινλ (Α/Π
2260/2010).
Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην Πεληαθψκνπ απνθάζηζε λα αλαβάιεη ηελ πξνθήξπμε
δεκφζησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θαηαζθελσηηθνχ ρψξνπ
ζηελ Αθηή ηνπ Κπβεξλήηε κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, ψζηε ην ζέκα λα απαζρνιήζεη
ην λέν Κνηλνηηθφ πκβνχιην πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηηο εθινγέο πνπ ζα δηεμάγνληαλ ηνλ
Γεθέκβξην 2011. Παξάιιεια, ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα επηηξέςεη ζε
ηδηψηε πνπ δηαρεηξηδφ- ηαλ ηνλ θαηαζθελσηηθφ ρψξν δπλάκεη ζρεηηθήο ζπκθσλίαο πνπ
είρε ζπλάςεη ζην παξει- ζφλ κε ηνλ ΚΟΣ θαη ε νπνία είρε ιήμεη, λα ζπλερίζεη ηελ
θαηνρή θαη δηαρείξηζε ηνπ. Με ηηο ελ ιφγσ απνθάζεηο ηνπ, ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην
παξαβίαζε ηελνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ πξνθήξπμε δεκφζησλ πξνζθνξψλ θαη
απνβιέπεη ζηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηαθάλεηα.
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Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εηζεγήζεθε ζηελ Έθζεζή ηεο γηα ην ζρεηηθφ παξάπνλν κε
αξ. Α/Π 1052/2011 φπσο, ην λέν Κνηλνηηθφ πκβνχιην, ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λα αλαιάβεη ηελ θαηνρή θαη δηαρείξηζε ηνπ θαηαζθελσηηθνχ
ρψξνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα, λα απνθαζίζεη θαηά πφζνλ ζα αζθήζεη ην δηθαίσκα πνπ έρεη
γηα ππνκί- ζζσζε ηνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, εηζεγήζεθε ε Δπίηξνπνο, ην Κνηλνηηθφ
πκβνχιην λα ηεξήζεη ηελ θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία πξνζθνξψλ θαη λα πξνβεί ζηε
ζχλαςε ζρεηηθήο πκθσλίαο κε ηνλ επηηπρφληα πξνζθνξνδφηε. Με ηηο ελ ιφγσ
εηζεγήζεηο δελ ππήξμε ζπκκφξθσζε.

IX. Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ
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Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε εκπηζηνζχλε ηεο θνηλήο γλψκεο ζηελ ακεξνιεςία
ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ, λα απνθαζίδνπλ γηα δηνξηζκνχο ζε θελέο ζέζεηο, έρεη θινληζηεί
ζνβα- ξά. Καη ηνχην γηαηί είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηνπο πνιίηεο ε αληίιεςε φηη νη
Αξρέο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνβαίλνπλ ζε αλαμηνθξαηηθέο πξνζιήςεηο. Σν γεγνλφο
είλαη φηη ππάξρνπλ πνιιά θξνχζκαηα κε ηήξεζεο ησλ νξζψλ δηαδηθαζηψλ θαη κε
εθαξκνγήο ησλ
βαζηθψλ αξρψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε δηαδηθαζίαο πιήξσζεο θελήο ζέζεο Γξακκαηέα,
θαηά ηελ νπνία ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην Δπηζθνπήο απνθάζηζε λα θαιέζεη ζε
πξνθνξηθή εμέ- ηαζε ηνπο πέληε πξψηνπο επηηπρφληεο ζην γξαπηφ δηαγσληζκφ αληί ηνπο
ηξεηο πξψηνπο, ιφγσ ηεο κηθξήο, φπσο ππνζηήξημε, δηαθνξάο ζηε βαζκνινγία ηνπο. Ζ
απφθαζε απηή ηνπ πκβνπιίνπ ήηαλ αληίζεηε κε ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο. Όηαλ,
δε, ην πκβνχιην ελεκεξψζεθε γηα ηελ εθαξκνζηέα δηάηαμε απφ ηελ Δπίηξνπν
Γηνηθήζεσο, αληί λα πξνβεί ζηελ αλαγθαία δηφξζσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ αθχξσζε.
ηε ζρεηηθή Έθζεζή ηεο, ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ηφληζε φηη ν ρξφλνο ιήςεο ηεο
απφθα- ζεο αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, δεκηνπξγεί βάζηκεο ππνςίεο φηη ην Κνηλνηηθφ
πκβνχιην δελ επηζπκνχζε ηε δηεμαγσγή ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο κε ηε ζπκκεηνρή
κφλν ησλ ηξη- ψλ πξψησλ επηηπρφλησλ ζηε γξαπηή εμέηαζε, κε απνηέιεζκα ε
ακεξνιεςία ηνπ λα θιν- ληζηεί ζνβαξά ελψ παξάιιεια παξαβηάζηεθε θαη ε αξρή ηεο
ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο θαιήο πίζηεο.Δπηπιένλ, νη ηξεηο πξψηνη επηηπρφληεο ζηε
γξαπηή εμέηαζε ζηεξήζεθαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε
θαη λα δηαγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο.
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Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εηζεγήζεθε φπσο ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην επαλεμεηάζεη
ηελ απφθαζή ηνπ γηα αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Δηζεγήζεθε, επίζεο, φπσο ν Έπαξρνο
ειέγ- μεη ζηε ζπλέρεηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ
πκβνπιίνπ, λα ηνπ δεηήζεη λα ηελ αλαθαιέζεη, αλ ζηεξείηαη επαξθνχο αηηηνινγίαο θαη
ην πκβνχιην, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηεο θελήο
ζέζεο, φπσο πξν- βιέπεη ν πεξί Αμηνιφγεζεο ησλ Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε
Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνο (Α/Π 882/2011 θαη Α/Π 1333/2011). Σν Κνηλνηηθφ
πκβνχιην θαηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο απνθάζηζε εθ λένπ ηελ αθχξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο, επηθαινχκελν νηθνλνκη- θά πξνβιήκαηα, πνπ δελ ηνπ επέηξεπαλ λα
επηβαξπλζεί κε ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πιήξσζε ηεο ζέζεο.
Γηα ηελ πιήξσζε θελήο ζέζεο Γξακκαηέα ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην Βνπλίνπ, θιήζεθαλ
ζε πξνθνξηθή εμέηαζε ν παξαπνλνχκελνο θαη έλαο αθφκα ππνςήθηνο πνπ είραλ
επηηχρεη ζηελ πξνεγεζείζα γξαπηή εμέηαζε. Σν Κνηλνηηθφ πκβνχιην ελψ ηήξεζε ηε
δηαδηθαζία ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αξηζκεηηθή απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ππνςεθίσλ
ζηελ πξνθν- ξηθή εμέηαζε, δελ εμήγεζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαηέιεμε ζηε
ζπγθεθξηκέλε
απνηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνλ θαζέλα. Δηδηθφηεξα, θαλέλα κέινο ηνπ πκβνπιίνπ δελ αηηη59
νιφγεζε ηελ αξηζκεηηθή βαζκνινγία πνπ έδσζε ζε θάζε ππνςήθην νχηε ζηελ θαζεκηά
μερσξηζηή εξψηεζε νχηε ζπλνιηθά, δειαδή, δελ πθίζηαην αηηηνινγία ζε ζρέζε κε ην
άζξνηζκα ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ θάζε κέινπο, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ πξφζζεζε
ηεο επηκέξνπο βαζκνινγίαο ηνπ ζε θάζε εξψηεζε, νχηε αηηηνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ζε
ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ελ ηέιεη θάζε ππνςήθηνο. Ζ γεληθή εληχπσζε πνπ απνθφκηζε ην πκβνχιην, ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζηελ
πξνθνξηθή εμέηαζε, δελ θαηαγξάθεθε ζε πξαθηηθά. Χο απνηέιεζκα, παξέκεηλε
άγλσζην πψο ην πκβνχιην θαηέιεμε ζηελ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θάζε
ππνςήθηνπ, αθνχ δελ πξνζδηνξίζηεθαλ νη ιφγνη ηεο αμηνιφγεζεο απηήο, νχηε θαη ηα
ζηνηρεία θαη νη παξα- ηεξήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ηελ δηθαηνινγνχζαλ /
επεμεγνχζαλ.
Ζ αξηζκεηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ
Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, δελ ζεσξείηαη αηηηνινγία, επεηδή, δελ παξέρεη εθείλα ηα
ζηνηρεία θξίζεο, δει. ηα εξείζκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζην Γηθαζηήξην λα θαηαιήμεη θαηά
πφζνλ ε αξκφδηα Αξρή ελήξγεζε ζηα πιαίζηα ηεο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο φηαλ
απνθάζηδε λα δηνξίζεη ηνλ Α ή Β ππνςήθην. Δπίζεο, απφ κφλε ηεο ε αξηζκεηηθή
αμηνιφγεζε δελ αξθεί γηα ηνλ επηπξφζζεην ιφγν φηη δελ ηεθκεξηψλεη ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο, αθνχ
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κπνξεί λα αμηνινγεί ηνπο ππνςεθίνπο κε έλα αξηζκφ κεηαμχ 0 - 20, ζε ζρέζε κε ηελ
απφδνζή ηνπο, ρσξίο λα δίδεη, παξάιιεια, θαη εμεγήζεηο γηα ην πψο θαηέιεμε ζηνλ
αξηζκφ.
Ζ εηζήγεζε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ήηαλ φπσο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη
νη Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Δλψζεηο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,
παξέρνπλ πεξηζζφηεξε ζπλδξνκή ζηηο ηνπηθέο Αξρέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απφ
κέξνπο ηνπο λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ, κε έκθαζε, κεηαμχ
άιισλ, ζηελ ηήξεζε πξαθηηθψλ θαη ζηελ αηηηνινγία ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα,
πξφζζεζε, κπν- ξεί λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν έθδνζεο θαζνδεγεηηθνχ εληχπνπ κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία, ην νπνίν ζα είλαη εχρξεζην θαη ζα
δηεπθνιχλεη ηηο ηνπηθέο Αξρέο ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο.

Γ. ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΘΔΜΑΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΤΦΖ
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Η. Δηζαγσγή
ηνλ Σνκέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θεκάησλ Οηθνλνκηθήο Τθήο εληάζζνληαη
ππνζέ- ζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πιεξσκή παξνρψλ ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ (θαηά θχξην ιφγν, επηδνκάησλ, ζπληάμεσλ θαη βνεζεκάησλ), ζηελ
θαηαβνιή εηζθνξψλ, ζηηο δηκεξείο ζπκβάζεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ
απαζρφιεζε θαη ζηελ αλεξγία, θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε εξγαηηθή λνκνζεζία.
Δληάζζνληαη, επίζεο, ππνζέζεηο νηθνλνκηθήο, δεκνζηνλνκηθήο, ή δαζκνινγηθήο θχζεο,
φπσο παξάπνλα ην αληηθείκελν ησλ νπνίσλ έρεη λα θάλεη κε επηβνιή θνξνινγηψλ ζε
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (Σκήκα Δζσηεξηθψλ Πξνζφδσλ, Τπεξεζία Φ.Π.Α., αιιά
θαη Φνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα δεκνηηθά, θνηλνηηθά θαη απνρεηεπηηθά ηέιε),
κε ηε- ισλεηαθνχο δαζκνχο, κε ηέιε θαη επηβαξχλζεηο (Σκήκα Σεισλείσλ), κε
δηαγσληζκνχο πξνζθνξψλ θαη δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (δηάθνξεο Τπεξεζίεο), κε ρνξεγίεο
θαη ζπληάμεηο (θπξίσο ηνπΤπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αιιά θαη ηεο Δπηηξνπήο
Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ), κε απνδεκηψζεηο, κε ηέιε εγγξαθήο θαη ηέιε θπθινθνξίαο
νρεκάησλ (Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ), κε δαλεηνδνηήζεηο (π.ρ. ηνπ Κεληξηθνχ Φνξέα
Ηζφηηκεο Καηαλνκήο Βαξψλ), θαζψο θαη κε ελέξγεηεο/απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ
Λνγηζηεξίνπ.
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ΗΗ. Κνηλσληθή Αζθάιηζε
Πεξηγξαθή παξαπφλσλ
Σα παξάπνλα πνπ ζηξέθνληαλ θαηά ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
(Τ.Κ.Α.) αθνξνχζαλ, θπξίσο, απνξξίςεηο αηηήζεσλ γηα θαηαβνιή παξνρψλ (φπσο
επηδφκαηα αλεξγίαο, αζζελείαο θαη ζσκαηηθήο βιάβεο θαη ζπληάμεηο γήξαηνο θαη
αληθαλφηεηαο), θαζπζηεξήζεηο ζηε δηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ ή/θαη ζηελ πιεξσκή
παξνρψλ, ην χςνο πα- ξνρψλ, ηελ αλαδξνκηθή αλαδήηεζε ρξεκάησλ θαη ηελ επάξθεηα
ηεο αηηηνιφγεζεο απνξ- ξηπηηθψλ απνθάζεσλ.
Δθηελέζηεξε αλαθνξά ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη ζηε
ζπλέρεηα:

1. Αποππίτειρ
παποσών

αιηήζευν

για

καηαβολή

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ παξαπφλσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηηο απνξξίςεηο δηαθφξσλ αηηήζεσλ,
δηαπηζηψζεθε φηη νη παξαπνλνχκελνη πξνζέθπγαλ ζηελ Δπίηξνπν επεηδή δελ είραλ πεηζζεί απφ ηελ αηηηνινγία πνπ ηνπο είραλ παξαζέζεη νη Τ.Κ.Α. γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο. Γηαπηζηψζεθε, επίζεο, φηη, παξά ην γεγνλφο φηη φιεο ζρεδφλ νη απνξξηπηηθέο
απνθάζεηο έβξηζθαλ έξεηζκα ζηελ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία, θάπνηεο
απφ απηέο δελ αηηηνινγνχληαλ ηθαλνπνηεηηθά ή θαηά ηξφπν θαηαλνεηφ γηα ηνπο παξαπνλνχκελνπο, νη νπνίνη, έρνληαο -ζηηο πιείζηεο πεξηπηψζεηο- άγλνηα ηεο λνκνζεζίαο, αληηκεηψπηδαλ ηηο απνθάζεηο απηέο κε ζθεπηηθηζκφ ή θαρππνςία. Σν Γξαθείν ηεο
Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, πιεξνθφξεζε ιεπηνκεξψο ηνπο παξαπνλνχκελνπο γηα ηηο
ζρεηηθέο πξφ- λνηεο ηεο ππφ αλαθνξά Ννκνζεζίαο θαη γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ησλ
αηηήζεψλ ηνπο. Παξάιιεια, φκσο, κέζσ ηεο πεηζνχο, πξνζπάζεζε λα ζπκβάιεη ζηελ
νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο απέλαληη ζηηο Τ.Κ.Α., αιιά θαη ζηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κε επαξθνχο θαη δένπζαο αηηηνιφγεζεο ησλ απνξξηπηηθψλ
απνθάζεσλ.
Δλδεηθηηθή πεξίπησζε:
Σν παξάπνλν κε αξ. Α/Π 2188/2010 αθνξνχζε ζηε κε θαηαβνιή ζχληαμεο γήξαηνο
ζηνλ παξαπνλνχκελν απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απηφο ζπκπιήξσζε ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
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ηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ παξαπφλνπ δηαπηζηψζεθε φηη νη Τ.Κ.Α., κε ηξεηο
δηα- θνξεηηθέο επηζηνιέο ηνπο, ελεκέξσζαλ ηνλ παξαπνλνχκελν φηη εάλ απηφο
θαηέβαιιε νξηζκέλεο εηζθνξέο, ζα εμαζθάιηδε ζχληαμε γήξαηνο ζην 65ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ. Ο παξαπνλνχκελνο ελήξγεζε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπο, θαηέβαιε
ηηο ελ ιφγσ εηζθνξέο θαη ππέβαιε ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ ιίγνπο κήλεο πξηλ ηε
ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο απηήο.
ηε ζρεηηθή Έθζεζή ηεο, ε Δπίηξνπνο αλέθεξε φηη ν παξαπνλνχκελνο, έρνληαο
ελεξγήζεη φπσο αθξηβψο ηνπ είραλ ππνδείμεη νη Τ.Κ.Α., εχινγα αηζζάλζεθε
αδηθεκέλνο φηαλ, αληί έγθξηζεο ηεο αίηεζήο ηνπ, ελεκεξψζεθε φηη -θαη’ επίθιεζε
λνκνζεηηθήο ηξνπνπνίεζεο- ζα έπξεπε λα θαηαβάιεη πξφζζεηεο εηζθνξέο γηα λα
εμαζθαιίζεη ηε ζχληαμή ηνπ θαη φηη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θαηαβνιήο ηεο δελ ζα
ήηαλ ε εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ
65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, αιιά κεηαγελέζηεξε (πέληε πεξίπνπ κήλεο αξγφηεξα).
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Ζ Δπίηξνπνο, επηζήκαλε φηη απφ ηα πην πάλσ δηαθαίλεηαη κία, εθ πξψηεο φςεσο, αληηθαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίαο: απφ ηε κία θαζνδήγεζε ηνλ παξαπνλνχκελν λα ελεξγήζεη θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δεκηνπξγψληαο ηνπ πξνζδνθίεο γηα
θαηαβνιή ζχληαμεο θαη απφ ηελ άιιε, αλαίξεζε ηα φζα ε ίδηα είρε θαζνξίζεη
απαηηψληαο πξφζζεηεο εηζθνξέο, γηα λα εγθξίλεη ηελ αίηεζή ηνπ. Οη ελέξγεηεο απηέο
δελ ζπλάδνπλ κε ηε ρξεζηή δηνίθεζε, αθνχ παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο,
πνπ πξνλνεί φηη ε Γηνίθεζε δελ πξέπεη λα ελεξγεί θαηά ηξφπν αζπλεπή ή αληηθαηηθφ.
Ζ Δπίηξνπνο αλέθεξε, φκσο, φηη ε πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ λνκνζεζία πνπ
θαζν- ξίδεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο πξνυπνζέζεηο εηζθνξάο ησλ παξνρψλ ηνπ Σακείνπ
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ηξνπνπνηήζεθε κε ηζρχ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010. Γειαδή, ην
λνκηθφ θαζε- ζηψο πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν εμέηαζεο ηεο αίηεζεο ηνπ αηηεηή ήηαλ
δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν απνζηνιήο ησλ επηζηνιψλ
πιεξνθφξεζήο ηνπ (θαηά ην
1997, ην 2002 θαη ην 2003). Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπίηξνπνο ζπκθψλεζε φηη νη Τ.Κ.Α.
δελ είραλ άιιε επηινγή θαη φθεηιαλ λα εθαξκφζνπλ ηε λνκνζεζία φπσο απηή ίζρπε θαηά
ηνλ θξίζηκν ρξφλν εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, παξακεξίδνληαο, θαηά θάπνην ηξφπν, ηελ
πξνεγνχ- κελε αιιεινγξαθία πνπ είραλ γηα ην ζέκα κε ηνλ παξαπνλνχκελν.
Τπφ ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Δπίηξνπνο έθξηλε φηη δε δηθαηνινγείην ε ππνβνιή εηζήγεζεο
γηα δηαθνξνπνίεζε ηεο απφθαζεο ησλ Τ.Κ.Α. Παξά ηαχηα, εηζεγήζεθε φπσο, ζηηο
πεξη- πηψζεηο φπνπ νη Τ.Κ.Α. θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα ή λα παξάζρνπλ
πιεξν-
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θνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαβνιή παξνρψλ ζην κέιινλ, είλαη ηδηαίηεξα ζρνιαζηηθέο
ζηελ πεξίιεςε δηεπθξίληζεο θαη/ή ζηε δηαηήξεζε επηθχιαμεο φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρεη βαζίδνληαη ζην ηζρχνλ θαηά ην ρξφλν παξνρήο ηνπο λνκηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν
δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζεκείσζε, ζα απνθεπρζεί/πεξηνξηζηεί
ε δεκηνπξγία πξνζδνθηψλ, ε πξφθιεζε δπζθνξίαο θαη ν επαθφινπζνο, ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, θινληζκφο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε/αηηεηή πξνο ηε Γηνίθεζε ζε πεξίπησζε πνπ επέιζεη αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ θαζεζηψηνο.

2. Καθςζηεπήζειρ ζηη διεκπεπαίυζη αιηήζευν ή/και ζηην πληπυμή
παποσών
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψζεθε θαζπζηέξεζε ζηε δηεθπεξαίσζε
αηηή- ζεσλ ή/θαη ζηελ πιεξσκή παξνρψλ, έγηλε δηακεζνιαβεηηθή παξέκβαζε πξνο ηηο
Τ.Κ.Α., ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ ηαρχηεξε δηεπζέηεζε ησλ ππνζέζεσλ, πξνο
ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπνλνπκέλσλ. Ζ πξαθηηθή απηή απέθηεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχζαλ θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο,
φπνπ νη παξαπνλνχ- κελνη, έρνληαο απνιέζεη ηελ θχξηα πεγή ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο, ην
κηζζφ ηνπο, βξέζεθαλ
κπξνζηά ζε νηθνλνκηθά αδηέμνδα. Οη πεξηπηψζεηο απηέο ήηαλ, πξνθαλψο, επαθφινπζν
ηεο πξσηφγλσξεο, γηα ηελ Κχπξν, αλεξγίαο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο
ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ μελνδνρείσλ, ηεο επηζηηηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο. Ζ αλεξγία πξνθάιεζε, αλαπφθεπθηα, ηελ
αχμεζε ησλ αηηήζεσλ γηα θαηαβνιή ηνπ ππφ αλαθνξά επηδφκαηνο θαη ηελ επηκήθπλζε
ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζήο ηνπο.

3. Ύτορ παποσών
Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο εμέηαζε, επίζεο, αξηζκφ παξαπφλσλ πνπ αθνξνχζαλ ζην χςνο
ηεο ζχληαμεο γήξαηνο ή ηεο ζχληαμεο αληθαλφηεηαο ησλ παξαπνλνπκέλσλ. Οη
παξαπν- λνχκελνη ζεσξνχζαλ φηη ην χςνο ηεο ζχληαμήο ηνπο ήηαλ ρακειφ θαη
δεηνχζαλ ηελ αχ- μεζή ηνπ. Δπεμεγήζεθε ζηνπο παξαπνλνχκελνπο φηη ην χςνο ησλ
ζπληάμεσλ θαζνξίδεηαη δηα Νφκνπ, φηη απηφ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην χςνο
θαη ηε ζπλνρή ησλ αζθαιη- ζηέσλ ή πηζησκέλσλ αζθαιηζηέσλ εηζθνξψλ ηνπο θαη απφ
ηνλ αξηζκφ ησλ εμαξησκέλσλ ηνπο, θαη φηη δελ ππήξραλ πεξηζψξηα παξέκβαζεο ηεο
Δπηηξφπνπ γηα αχμεζή ηνπο.
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4. Αναθοπά ζε ςποθέζειρ οι οποίερ διεςθεηήθηκαν ππορ πλήπη ικανοποίηζη
ηυν παπαπονοςμένυν
Σν παξάπνλν κε αξ. Α/Π 359/2011 αθνξνχζε ζηε κε θαηαβνιή επηδφκαηνο αλεξγίαο
ζηελ παξαπνλνχκελε, γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (1 - 9 Μαξηίνπ 2011).
χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ηνπ 2010 (Ν.
59(Η)/2010), επίδνκα αλεξγίαο θαηαβάιιεηαη ζε αζθαιηζκέλνπο κηζζσηνχο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εηζθνξάο θαη είλαη άλεξγνη, ηθαλνί θαη δηαζέζηκνη γηα εξγαζία.
Γηα λα δηαπηζησζεί εάλ θάπνηνο αζθαιηζκέλνο κηζζσηφο είλαη άλεξγνο, ηθαλφο θαη δηαζέζηκνο γηα εξγαζία, νη Τ.Κ.Α. δεηνχλ απφ απηφλ λα παξνπζηάδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά
δη- αζηήκαηα ζε έλα απφ ηα Γξαθεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη λα ππνγξάθεη ζην
κεηξψν αλέξγσλ.
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Όπσο δηαπηζηψζεθε, ε παξαπνλνχκελε δελ είρε παξνπζηαζηεί γηα ππνγξαθή, θαηά ηελ
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, δειαδή ηελ 1ε Μαξηίνπ 2011, αιιά, εθ παξαδξνκήο, 9 κέξεο
αξγφηεξα, δειαδή ζηηο 10 Μαξηίνπ 2011, κε απνηέιεζκα λα κελ ηεο θαηαβιεζεί επίδνκα
αλεξγίαο γηα ηελ πεξίνδν 1- 9 Μαξηίνπ 2011.
Ζ Δπίηξνπνο ελεκέξσζε ζρεηηθά ηνλ Γηεπζπληή Τ.Κ.Α., ν νπνίνο, αθνχ πείζζεθε φηη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ αλαθνξά πεξηφδνπ ε παξαπνλνχκελε ήηαλ πξάγκαηη άλεξγε,
ηθαλή θαη δηαζέζηκε γηα εξγαζία, απνθάζηζε φπσο ηεο θαηαβιεζεί επίδνκα αλεξγίαο
θαη γηα ηελ πεξίνδν απηή.
Σν παξάπνλν κε αξ. Α/Π 603/2011 αθνξνχζε ζηελ απφθαζε ησλ Τ.Κ.Α., λα κελ θαηαβάινπλ ζηελ παξαπνλνχκελε επίδνκα αλεξγίαο γηα έμη εβδνκάδεο, επεηδή έθξηλαλ πσο
απηή είρε εγθαηαιείςεη ηελ εξγαζία ηεο εθνχζηα θαη ρσξίο εχινγε αηηία.
χκθσλα κε ην άξζξν 34(2)(α) ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ ηνπ 2010,
«πξφζσπν εθπίπηεη απφ ην δηθαίσκά ηνπ γηα ιήςε επηδφκαηνο αλεξγίαο γηα πεξίνδν κέρξη έμη (6) εβδνκάδσλ, εάλ έρεη απνιέζεη ηελ εξγαζία ηνπ ιφγσ ππαηηηφηεηάο ηνπ ή ηελ
έρεη εγθαηαιείςεη εθνχζηα, ρσξίο εχινγε αηηία».
Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ν εμεηαζηήο ηεο αίηεζεο πνπ ππέ-
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βαιε ε παξαπνλνχκελε, γηα θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο, παξέιεηςε λα ιάβεη θαη
ηηο δηθέο ηεο ζέζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο παξαίηεζήο ηεο απφ ηελ εξγαζία ηεο.
Αληηιακβαλφκελεο ηελ παξάιεηςή ηνπο απηή, νη Τ.Κ.Α. επαλεμέηαζαλ ηελ πεξίπησζε
ηεο παξαπνλνχκελεο θαη, αθνχ δηαπίζησζαλ φηη ε παξαίηεζε ηεο ηειεπηαίαο ήηαλ
εχινγα αηηηνινγεκέλε, αλαζεψξεζαλ ηελ επίκαρε απφθαζε ηνπο θαη ηεο θαηέβαιαλ ην
απνθνπέλ επίδνκα αλεξγίαο.

ΗΗΗ. Τπνζέζεηο νηθνλνκηθήο πθήο
ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζε ππνζέζεηο πνπ δελ αθνξνχλ κία κφλν
Τπεξεζία, αιιά αξηζκφ Τπεξεζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθέο ππνζέζεηο νηθνλνκηθήο πθήο
πνπ απαζρφιεζαλ ηνλ Σνκέα θαηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο ήηαλ νη εμήο:

1. Αξίυζη αποπληπυμήρ δανείυν πος ζςνήθθηκαν πεπί ηο έηορ 1976 από
ηον αποβιώζανηα παηέπα ηος παπαπονοςμένος
Σν παξάπνλν κε αξ. Α/Π 573/2010 ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ θαη αθνξνχζε ζηελ αμίσζή ηνπ φπσο ν παξαπνλνχκελνο απνπιεξψζεη δάλεηα χςνπο πεξίπνπ
€25.000 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηφθσλ), ηα νπνία είραλ ζπλαθζεί ην έηνο 1976 απφ
ηνλ απνβηψζαληα παηέξα ηνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ηζρχνληνο, ηφηε, ρεδίνπ
Αλάπηπμεο Παξάθηηαο Αιηείαο.
χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο/φξνπο ζπκκεηνρήο ηνπ ελ ιφγσ ρεδίνπ, νη Γαλεηζηηθνί
Δπίηξνπνη (Γεληθφ Λνγηζηήξην) παξαρσξνχζαλ δάλεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο αιηείο
γηα αγνξά αιηεπηηθψλ ζθαθψλ απφ ην Σακείν Γεκφζησλ Γαλείσλ, κε ηελ ππνζήθεπζε
ησλ ηειεπηαίσλ.
Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο πξνέθπςε φηη, θαηά ηελ πεξίνδν 1976-1977, ζηνλ παηέξα ηνπ παξαπνλνπκέλνπ παξαρσξήζεθε δάλεην γηα ηελ θαηαζθεπή/αγνξά αιηεπηηθνχ
ζθάθνπο χςνπο £1.805 θαη δάλεην γηα ηελ αγνξά κεραλήο ζαιάζζεο χςνπο £1.450.
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1977 ζπλήθζεθε ζπκθσλία κε ηελ νπνία ην αιηεπηηθφ ζθάθνο
ηνπ παηέξα ηνπ παξαπνλνπκέλνπ θαζψο θαη ηα ζρεηηθά δάλεηα απφ ην Σακείν
Γεκφζησλ Γαλείσλ, κεηαβηβάζηεθαλ ζηνλ παξαπνλνχκελν. Καηά ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο
ζπκθσλίαο,
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φκσο, ν παξαπνλνχκελνο ήηαλ αλήιηθνο (14 εηψλ), ζηνηρείν ην νπνίν είρε απνθξχςεη
απφ ηελ εκπιεθφκελε Τπεξεζία ν παηέξαο ηνπ παξαπνλνπκέλνπ.
ηελ Έθζεζή ηεο, ε Δπίηξνπνο αλέθεξε φηη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο πεξί
πκβάζεσλ Ννκνζεζίαο, ζπκθσλία πνπ γίλεηαη κε αλήιηθν άηνκν (θάησ ησλ
δεθανθηψ εηψλ) δελ έρεη λνκηθή ηζρχ ελψ, ε ζπκθσλία πνπ επήιζε θαηφπηλ απάηεο ή
ςεπδνχο παξάζηαζεο, είλαη αθπξψζηκε. Γη’ απηφ εηζεγήζεθε φπσο ε πεξίπησζε ηνπ
παξαπνλνπκέλνπ επαλεμε- ηαζηεί ππφ ην θσο ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο Έθζεζεο.
Μέρξη ηελ εηνηκαζία ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, ε εκπιεθφκελε Τπεξεζία δελ είρε
πξνιάβεη λα νινθιεξψζεη ηελ επαλεμέηαζε ηεο πεξίπησζεο.

2. Γιαδικαζίερ αξιολόγηζηρ και καηακύπυζηρ διαγυνιζμών για
ηην εκμεηάλλεςζη κςλικείυν
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Σα παξάπνλα κε αξ. Α/Π 1953/2009 θαη Α/Π 1383/2011 ζηξέθνληαλ θαηά ηεο Δθνξείαο
Διιεληθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ Λεκεζνχ θαη αθνξνχζαλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο
θαη θαηαθχξσζεο ησλ Γηαγσληζκψλ κε αξ. 13/2009-2010 θαη αξ.1/2011-2012, γηα ηελ
εθ- κεηάιιεπζε ησλ θπιηθείσλ ηνπ Λπθείνπ Αγ. Ησάλλε θαη ηνπ Λπθείνπ Αγ. Νηθνιάνπ,
γηα ηελ πεξίνδν 1.9.2009 - 31.8.2011 θαη ησλ θπιηθείσλ ηνπ Λπθείνπ Αγ. Φπιάμεσο, ηνπ
Θεθιείνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ Νεάπνιεο, γηα ηελ πεξίνδν 1.9.2011 31.8.2014, αληί- ζηνηρα.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα παξάπνλα αθνξνχζαλ ζηε κε θαηαθχξσζε ησλ
πξνζθνξψλ ησλ παξαπνλνπκέλσλ, παξά ην γεγνλφο φηη απηέο ήηαλ πην ζπκθέξνπζεο
απφ ηηο θαηα- θπξσζείζεο.
ηελ πξψηε πεξίπησζε (αξ.Α/Π 1953/2009), ε Δθνξεία απνθάζηζε ηελ θαηαθχξσζε
ηεο πξνζθνξάο γηα ην θπιηθείν ηνπ Λπθείνπ Αγ. Ησάλλε ζηνλ Πξνζθνξνδφηε αξ. 4 γηα
ην πνζφ ησλ €42.840, ελψ ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ήηαλ γηα ην πνζφ ησλ
€78.540. Ζ δηαθνξά ήηαλ €35.700. Γηα ην θπιηθείν ηνπ Λπθείνπ Αγ. Νηθνιάνπ, ε
Δθνξεία θαηαθχ- ξσζε ηελ πξνζθνξά ζηνλ Πξνζθνξνδφηε αξ. 4 γηα ην πνζφ ησλ
€28.440, ελψ ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ήηαλ γηα ην πνζφ ησλ €37.920. Ζ
δηαθνξά ήηαλ €9.480.
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ηε δεχηεξε πεξίπησζε (αξ.Α/Π 1383/2011), ε Δθνξεία απνθάζηζε ηελ θαηαθχξσζε
ηεο πξνζθνξάο γηα ην θπιηθείν ηνπ Γπκλαζίνπ Νεάπνιεο ζηνλ Πξνζθνξνδφηε αξ. 8 γηα
ην πνζφ ησλ €28.530, ελψ ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά (ηνπ παξαπνλνχκελνπ)
ήηαλ γηα ην πνζφ ησλ €44.697. Ζ δηαθνξά ήηαλ €16.167. Γηα ην θπιηθείν ηνπ Θέθιεηνπ
Γπκλαζίνπ, ε Δθνξεία θαηαθχξσζε ηελ πξνζθνξά ζηνλ Πξνζθνξνδφηε αξ. 7 γηα ην
πνζφ ησλ €25.146, ελψ ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά (πάιη ηνπ παξαπνλνχκελνπ)
ήηαλ γηα ην πνζφ ησλ €35.814. Ζ δηαθνξά ήηαλ €10.668. Γηα ην θπιηθείν ηνπ Λπθείνπ
Αγ. Φπιάμεσο, ε Δθνξεία θαηαθχξσζε ηελ πξνζθνξά ζηνλ Πξνζθνξνδφηε αξ. 6 γηα ην
πνζφ ησλ €110.029, ελψ ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ήηαλ γηα ην πνζφ ησλ
€110.250. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνξά ήηαλ πνιχ κηθξή θαη αηηηνινγήζεθε κε ην
δηθαηνινγεηηθφ φηη ε πθηζηάκελε Κπιηθεηάξρεο «ήηαλ ζπλεπήο ζηελ ηήξεζε ηνπ
ζπκβνιαίνπ ηεο ρσξίο θακηά θαηαγγειία εηο βάξνο ηεο».
ηηο ζρεηηθέο Δθζέζεηο ηεο, ε Δπίηξνπνο αλέθεξε φηη ε δήηεζε πξνζθνξψλ απφ ηηο
ρνιηθέο Δθνξείεο πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν θξίζεο θαη
πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη κε ηα άιια ζηνηρεία θξίζεο ηεο πξνζθνξάο, γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο ηεο θαηαθχξσζεο ηεο. Ζ απφξξηςε ησλ πςειφηεξσλ πξνζθνξψλ πξέπεη
λα αηηηνινγείηαη γηα γλψζε ηνπ πξνζθνξνδφηε θαη γηα λα παξέρεηαη ε επρέξεηα ειέγρνπ
ηεο θαιήο άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο εμνπζίαο ηεο Γηνίθεζεο.
ηηο ππφ αλαθνξά πεξηπηψζεηο, ε Δπίηξνπνο δηαπίζησζε φηη ε Δθνξεία παξέιεηςε λα
αηηηνινγήζεη ζηα πξαθηηθά ηεο ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηηο απνθάζεηο πνπ έιαβε. Χο κνλαδηθή αηηηνινγία πξνέβαιε «ηελ θαιή ζπλεξγαζία» κε ηνπο πξνεγνχκελνπο
δηαρεηξηζηέο ησλ θπιηθείσλ, ζηνηρείν ην νπνίν δελ πεξηιακβαλφηαλ θαλ ζηα θξηηήξηα
ηεο πξνθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο.
Ζ Δπίηξνπνο έθξηλε φηη, νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη
θα- ηαθχξσζε ησλ πξνζθνξψλ, παξαβίαζαλ βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ
απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, δει. ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πξνζθνξνδνηψλ, ηελ
αξρή ηεο αη- ηηνιφγεζεο ησλ απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ηηο αξρέο ηεο
ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη, πξνπάλησλ, ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.
Με δεδνκέλν φηη ε θαηαθχξσζε ησλ πξνζθνξψλ είρε δεκηνπξγήζεη δηθαηψκαηα
ηξίησλ,

67

Δηήζηα Έθζεζε 2011
ΘΔ ΜΑΣΗ ΚΖ Α ΠΟΣΗ ΜΖ  Ζ ΓΡΑ ΣΖΡΗ ΟΣΖ ΣΩ Ν

ησλ επηηπρφλησλ πξνζθνξνδφησλ, ηα νπνία ε Δπίηξνπνο δελ κπνξνχζε νχηε λα αγλνήζεη, αιιά νχηε θαη λα αλαηξέςεη, πεξηνξίζηεθε ζηελ ππνβνιή ζχζηαζεο πξνο ηελ
Δθνξεία φπσο νη επηζεκάλζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο Δθζέζεηο ηεο ιεθζνχλ ζνβαξά
ππφςε ζε κειινληηθέο δηαδηθαζίεο πξνθήξπμεο θαη θαηαθχξσζεο πξνζθνξψλ.

3. Απόππιτη αιηήμαηορ εγγπαθήρ μικπών «ηοςπιζηικών ηπένυν» ζηο
Μηηπώο
Δγγεγπαμμένυν Οσημάηυν
Σν παξάπνλν κε αξ. Α/Π 2/2010 ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη
Έξγσλ θαη αθνξνχζε ζηελ απφξξηςε αηηήκαηνο γηα λα επηηξαπεί ε εγγξαθή κηθξψλ
νρε- κάησλ πνπ θέξνπλ νδηθνχο ζπξκνχο («ηνπξηζηηθά ηξελάθηα»), ηα νπνία ν
παξαπνλνχ- κελνο πξνηίζεην λα εηζαγάγεη απφ θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ζην Μεηξψν Δγγεγξακκέλσλ Ορεκάησλ, πνπ ηεξεί ην Σκήκα Οδηθψλ
Μεηαθνξψλ θαη ε δηεμαγσγή επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ κε ηα νρήκαηα απηά.

68

Ο παξαπνλνχκελνο δηακαξηπξήζεθε, επίζεο, γηα ηελ παξάιεηςε ηνπ Τπνπξγείνπ
πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ λα πξνσζήζνπλ ηε
δηα- δηθαζία κειέηεο θαη λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ ζέκαηνο. Παξάιιεια, ν
παξαπνλνχκελνο πξνζθφκηζε ζην Γξαθείν ζηνηρεία (θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη
δεκνζηεχκαηα εθεκεξίδσλ) απφ ηα νπνία πξνέθππηε φηη νη Γήκνη Λεπθσζίαο,
Λεκεζνχ, Πάθνπ θαη Αξαδίππνπ είραλ ζέζεη ζε θπθινθνξία ηνπξηζηηθά ηξελάθηα γηα
ζθνπνχο πεξηήγεζεο ηνπ θνηλνχ.
Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ
παξαπνλνπκέλνπ, γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηεμαγσγήο επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ κε νρήκαηα
πνπ θέξνπλ νδηθνχο ζπξκνχο, δελ ήηαλ λνκηθά δπλαηή ιφγσ κε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο
ηνπ φινπ ζέκαηνο.
Ζ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία, φπσο δηαπηζηψζεθε, εθθξεκνχζε γηα πνιιά
ρξφληα, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην λεζί, κε
άκεζα θαη έκκεζα νθέιε ζε φ,ηη αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ ςπραγσγία, ην πεξηβάιινλ
(κείσζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα), ηελ νδηθή θπθινθνξία (απνζπκθφξεζή
ηεο) θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Δπίηξνπνο εηζεγήζεθε φπσο νη δχν εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο εληαηηθνπνηήζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
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Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηδηαβάζεηο ηνπ θνηλνχ κε ηξελάθηα, ηα νπνία είραλ ήδε ηεζεί ζε
θπθινθνξία απφ νξηζκέλα Γεκνηηθά πκβνχιηα, γηα ηηο νπνίεο δηακαξηπξήζεθε ν
παξα- πνλνχκελνο, κε δεδνκέλν φηη απηέο δηεμάγνλην ρσξίο άδεηα θαη κε νρήκαηα πνπ,
ελδε- ρνκέλσο, δε δηέζεηαλ ηηο απαηηνχκελεο -γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ επηβαηψλ
ηνπο θαη γηα ηε κε πξφθιεζε δπζηπρεκάησλ- πξνδηαγξαθέο, ε Δπίηξνπνο εηζεγήζεθε
φπσο νη ππφ αλαθνξά ηνπηθέο Αξρέο, ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ θαη ην
Σκήκα Οδηθψλ Μεηαθνξψλ, πξνβνχλ ζηηο θαηά ηελ θξίζε ηνπο αλαγθαίεο ελέξγεηεο.
Οη εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο δελ είραλ, κέρξη ηελ εηνηκαζία ηεο παξνχζαο, ελεκεξψζεη
ηελ Δπίηξνπν γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε.

4.
Ύτορ
ζκςβάλυν

ηελών

αποκομιδήρ

Σν παξάπνλν κε αξ. Α/Π 1875/2010 ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Λαθαηάκεηαο θαη αθνξνχζε ζην χςνο ησλ ηειψλ απνθνκηδήο ζθπβάισλ πνπ
επη- βιήζεθαλ ζε λεπηαγσγείν, γηα ην έηνο 2009. πγθεθξηκέλα, ηα ηέιε αλέξρνληαλ ζε
€600
θαη παξνπζίαδαλ αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 100% ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ηέιε γηα ην
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έηνο 2008 (€300).
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (άξζξν 84(δ) ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ) ε εηήζηα αχμεζε πνπ επηβάιιεηαη ζηα ηέιε απνθνκηδήο ζθπβάισλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην φξην
αχμεζεο ηνπ 14% ησλ ηειψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ.
Με δεδνκέλν φηη ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ ηειψλ απνθνκηδήο ζθπβάισλ πνπ επηβιήζεθαλ ζην λεπηαγσγείν γηα ην έηνο 2009 ππεξέβαηλε θαηά πνιχ ην κέγηζην πξνβιεπφκελν
απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ε Δπίηξνπνο εηζεγήζεθε φπσο ν Γήκνο πξνβεί ζε επαλεμέηαζε ηεο πεξίπησζεο θαη ζε κείσζε ηνπ χςνπο ησλ ππφ αλαθνξά ηειψλ.
Μέρξη ηελ εηνηκαζία ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, ν Γήκνο δελ είρε νινθιεξψζεη ηελ
επελε- μέηαζε ηεο πεξίπησζεο απηήο.

5.
Άπνηζη
επισοπήγηζηρ

καηαβολήρ

Σν παξάπνλν κε αξ. Α/Π 342/2008 ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο Κχπξνπ
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θαη αθνξνχζε ζηελ άξλεζε θαηαβνιήο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ, πνπ εγθξίζεθε απφ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ, σο επηρνξήγεζε ηεο έθδνζεο πνηεηηθήο
ζπιιν- γήο ηνπ παξαπνλνπκέλνπ.
Όπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο, ε εκπιεθφκελε Τπεξεζία παξέιεηςε λα ελεκεξψζεη ηνλ παξαπνλνχκελν γηα ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο απηφο ζα
έπξεπε λα ηεο είρε ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Παξά ην γεγνλφο
φηη ν παξαπνλνχκελνο αληαπνθξίζεθε κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ
απαίηεζε απηή, ην νηθνλνκηθφ έηνο είρε εθπλεχζεη θαη δελ ππήξραλ πεξηζψξηα
θαηαβνιήο ζε απηφλ ηνπ πνζνχ πνπ απηφο δηθαηνχην.
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ηελ Έθζεζή ηεο, ε Δπίηξνπνο αλέθεξε φηη ε Γηνίθεζε δε δηθαηνχηαη λα επηθαιείηαη
ηηο δηθέο ηεο παξαιείςεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ήηαλ ππαίηηνο ν παξαπνλνχκελνο θαη λα
αγλνεί κηα επλντθή γη’ απηφλ θαηάζηαζε. Γη’ απηφ εηζεγήζεθε φπσο ε εκπιεθφκελε
Τπεξεζία πξνβεί ζε επαλεμέηαζε ηεο ππφζεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πην πάλσ
παξαηεξήζεηο θαη αλαδεηήζεη ηξφπνπο γηα πιεξσκή, έζησ θαη εθ ησλ πζηέξσλ, ηεο
εγθξηζείζαο απφ ηελ
ίδηα επηρνξήγεζεο ζηνλ παξαπνλνχκελν.
Ο Οξγαληζκφο δελ είρε, κέρξη ηελ εηνηκαζία ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, ελεκεξψζεη
ηελ
Δπίηξνπν γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε.

6. Καηαβολή μειυμένηρ οικονομικήρ βοήθειαρ ζε κάηοικο οπεινήρ
πεπιοσήρ
Σν παξάπνλν κε αξ. Α/Π 921/2011 ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
θαη αθνξνχζε ζηελ θαηαβνιή κεησκέλεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζε θάηνηθν νξεηλήο
πεξην- ρήο (€80 αληί €165), επεηδή έθξηλε φηη απηφο ήηαλ ζπληαμηνχρνο.
Όπσο δηαπηζηψζεθε, ε δηαθνξά ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ
παξαπνλνπκέλνπ νθεηιφηαλ ζηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο πνπ ηα δχν κέξε απέδηδαλ
ζηνλ φξν «ζπληαμη- νχρνο». πγθεθξηκέλα, ν παξαπνλνχκελνο ππνζηήξημε φηη δελ ήηαλ
ζπληαμηνχρνο, επεη- δή δελ ήηαλ ιήπηεο ζχληαμεο, ην δε Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
ππνζηήξημε φηη απηφο ήηαλ ζπληαμηνχρνο, επεηδή δελ ήηαλ νηθνλνκηθά ελεξγφο.
Ζ Δπίηξνπνο επηζήκαλε φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο αλα-
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θνξάο ζε νξηζκφ ελφο φξνπ ζηνλ Νφκν, ε εξκελεία πνπ πξέπεη λα απνδίδεηαη είλαη ε
ζπλήζεο εξκελεία ηεο ιέμεο. Γηα ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ, ε Δπίηξνπνο θαηέθπγε ζε
ιεμηθά ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο. ην ιεμηθφ ηνπ Γ. Μπακπηληψηε, «ζπληαμηνχρνο»
νξίδεηαη
«πξφζσπν πνπ έρεη πάςεη λα εξγάδεηαη θαη ιακβάλεη ζχληαμε…» θαη ζην ιεμηθφ
ηνπ
Σεγφπνπινπ - Φπηξάθε «ζπληαμηνχρνο» νξίδεηαη απηφο «πνπ παίξλεη ζχληαμε».
ηελ Έθζεζε ηεο, ε Δπίηξνπνο αλέθεξε φηη ε εξκελεία ηνπ Τπνπξγείνπ φηη ν φξνο
«ζπληα- μηνχρνο» ζεκαίλεη «κε νηθνλνκηθά ελεξγφ άηνκν», ζηεξείηαη εξείζκαηνο, αθνχ
κε νηθν- λνκηθά ελεξγά άηνκα ζα κπνξνχζαλ, ηφηε, λα ζεσξεζνχλ θαη νη άλεξγνη θαη,
ελδερνκέλσο θαη νη αζζελνχληεο θαη νη κε δπλάκελνη λα εξγαζηνχλ γηα νπνηνλδήπνηε
άιιν ιφγν.
Ζ Δπίηξνπνο εηζεγήζεθε ηελ επαλεμέηαζε ηεο φιεο ππφζεζεο, κε βάζε ηα φζα αλαθέξνληαλ ζηελ Έθζεζε.
Ζ εκπιεθφκελε Τπεξεζία ζπκκνξθψζεθε κε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξφπνπ θαη
εμέδσζε ηειηθά επηηαγή χςνπο €85, πνζφ ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ
ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο (€165) θαη ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε ζηνλ παξαπνλνχκελν (€80),
πξνο πιήξε ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ.

7. Αλλαγή ηυν ζηοισείυν εγγπαθήρ ηυν οσημάηυν με πεπιζηποθικά
έμβολα
Αξηζκφο παξαπφλσλ (Α/Π 871/2009, Α/Π 12/2010, Α/Π 18/2010, Α/Π 74/2010, Α/Π
96/2010, Α/Π 1928/2010, Α/Π 31/2011, Α/Π 48/2011, Α/Π 368/2011, Α/Π
485/2011 & Α/Π 963/2011) ζηξέθνληαλ θαηά ηνπ Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ θαη
αθνξνχζαλ ζηελ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ εγγξαθήο ησλ νρεκάησλ κε πεξηζηξνθηθά
έκβν- ια, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ηνπο απφ €54 ζε €514.
Ζ δηεξεχλεζε ησλ πην πάλσ παξαπφλσλ ηεξκαηίζηεθε ιφγσ εθθξεκνδηθίαο, αθνχ
ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ αιιαγή εθθξεκνχζε ε Πξνζθπγή κε αξ. 60/2011 ζην
Αλψηαην Γηθαζηήξην.
Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην κε απφθαζή ηνπ εκεξνκελίαο 20 Ηνπλίνπ 2011 ζηελ πην
πάλσ ππφζεζε, έθξηλε φηη ε ππφ αλαθνξά ελέξγεηα ηνπ Σκήκαηνο δελ έβξηζθε
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έξεηζκα ζηνλ Νφκν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξφλνηεο ηνπ Ν. 86/1972.
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Με επηζηνιή ηεο, εκεξνκελίαο 5 Ηνπιίνπ 2011, πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηνπ εκπιεθφκελνπ
Σκήκαηνο, ε Δπίηξνπνο εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ιφγνη ρξεζηήο δηνίθεζεο ζπλεγνξνχζαλ ζηελ επαλαθνξά ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ζην χςνο ην νπνίν ίζρπε πξηλ ηε ιήςε ηεο
αθπξσζείζαο απφθαζεο θαη ζηελ επηζηξνθή ησλ ππεξπιεξσζέλησλ ηειψλ ζε φινπο
ηνπο επεξεαζζέληεο ηδηνθηήηεο ηέηνησλ νρεκάησλ.
ε ζπκκφξθσζε κε ηελ πην πάλσ ππφδεημε ηεο Δπηηξφπνπ, ην εκπιεθφκελν Σκήκα επαλέθεξε ηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ κε πεξηζηξνθηθά έκβνια, ζην χςνο πνπ
πξνέβιεπε ν Νφκνο θαη επέζηξεςε ηα ππεξπιεξσζέληα ηέιε ζηνπο επεξεαζζέληεο.

8. Δπιβολή εξώδικος πποζηίμος για ηο σπώμα ηυν πινακίδυν
οσήμαηορ
Σν παξάπνλν κε αξ. Α/Π 350/2011 αθνξνχζε ζε ιαλζαζκέλε επηβνιή εμψδηθνπ πξνζηίκνπ €85 ζηνλ πηφ ηεο παξαπνλνπκέλεο, ιφγσ ηνπ ρξψκαηνο ησλ πηλαθίδσλ ηνπ νρήκαηφο ηνπ.
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Μεηά απφ παξέκβαζε ηνπ Γξαθείνπ πξνο ηελ Αζηπλνκία, ε ηειεπηαία πξνέβε ζε
αλά- θιεζε ηνπ ππφ αλαθνξά πξνζηίκνπ, ζε επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ησλ €85 πνπ είρε
αδίθσο εηζπξαρζεί γηα εμφθιεζή ηνπ θαη ζε απνινγία πξνο ηελ παξαπνλνχκελε θαη ηνλ
πηφ ηεο γηα ηελ ηαιαηπσξία πνπ είραλ ππνζηεί.

χληνκε αλαθνξά ζε άιιεο ππνζέζεηο
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξαπνλνχκελνη πξνζέθπγαλ ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ
Γηνηθήζεσο δηακαξηπξφκελνη ζε ζρέζε κε ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν επηβνιήο δηάθνξσλ
θνηλνηηθψλ, δε- κνηηθψλ ή απνρεηεπηηθψλ ηειψλ θαη επηβαξχλζεσλ θαζπζηεξεκέλεο
εμφθιεζήο ηνπο. Ζ επηβνιή ηνπο ήηαλ, φκσο, εληφο πιαηζίνπ Νφκνπ θαη/ή ζπληζηνχζαλ
εχινγε άζθεζε δη- αθξηηηθήο εμνπζίαο ηεο αξκφδηαο Αξρήο γηα ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ
ηνπο. Δπεμεγήζεθαλ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ε
εθαξκνγή ηνπο ζηελ θάζε πεξίπησζε.
Καη’ αλάινγν ηξφπν, επεμεγήζεθαλ ζε παξαπνλνχκελνπο, φπνπ ρξεηάζηεθε, πξφλνηεο
ησλ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκσλ, ησλ πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο Νφκσλ, ηνπ πεξί Δηδηθήο Υνξεγίαο (Αγνξά ή Αλέγεξζε Καηνηθίαο) Νφκνπ,
ησλ πεξί
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Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κηλήζεσο Νφκσλ, ησλ πεξί Ηζφηηκεο
Καηαλνκήο Βαξψλ (ρέδην Απνθαηάζηαζεο Πξνπνιεκηθήο Φεξεγγπφηεηαο)
Καλνληζκψλ θαη άιισλ Νφκσλ, ζε απάληεζε εξσηεκάησλ ή παξαπφλσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ, εμεηάζηεθαλ, αιιά θξίζεθαλ αβάζηκα.
Απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο παξεκβάζεηο έγηλαλ πξνο ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ / αηηήζεσλ παξαπνλνπκέλσλ θαη ζε αξθεηέο άιιεο πεξηπηψζεηο παξαπφλσλ πνπ θξίζεθαλ βάζηκα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ήηαλ νη πεξηπηψζεηο παξεκβάζεσλ πξνο ην
Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηελ θαζπζηέξεζε πνπ
είρε παξαηεξε- ζεί ζηελ θαηαβνιή πνζνχ ζε εηαηξεία (αξ.Α/Π 716/2011), ηηο Τ.Κ.Α.
γηα αληηθαηάζηαζε επηηαγήο (αξ.Α/Π 2532/2010), ηελ Τπεξεζία Υνξεγηψλ θαη
Δπηδνκάησλ ηνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα παξαρψξεζε ηεο εηδηθήο ρνξεγίαο γηα
θνηηεηέο (αξ.Α/Π 148/2011), ηελ Δπηηξνπή Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ γηα παξαπνκπή
ηνπ παξαπνλνπκέλνπ ζε εμέηα- ζε απφ Ηαηξνζπκβνχιην (αξ.Α/Π 381/2011), ηελ
Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ Σακείνπ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, αλαθνξηθά κε ην
χςνο ηεο ρνξεγίαο πνπ παξαρσξήζεθε γηα εγθαηάζηαζε δηπιψλ ηδακηψλ ζηελ θαηνηθία
ηεο παξαπνλνπκέλεο (αξ.Α/Π 478/2011).
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Δ. ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΠΡΟΣΑΗΑ Δηζαγσγή
Ο Σνκέαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ιεηηνπξγεί ππφ ηελ νκπξέια ηνπ επξχηεξνπ
Σνκέα Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη έρεη ζηελ επζχλε ηνπ ηα παξάπνλα πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο θαη θαηά ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο. Ζ αλάγθε άξηηαο ιεηηνπξγίαο ηφζν ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο φζν
θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, θαη ηδηαίηεξα ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ
ππάγνληαη ζ΄απηφ, είλαη αλαληίιεθηε, δεδνκέλνπ φηη πξνζθέξνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεκεξία ηνπ πνιίηε θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπ
πεξίζαιςε.
Γηαρξνληθά, ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο εληφπηδε ζπζηεκηθέο αδπλακίεο θαη
ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο, φπσο, θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ,
παξάιεηςε απάληεζεο ζε επηζηνιέο, ιήςε κε αηηηνινγεκέλσλ απνθάζεσλ, ιίζηεο
αλακνλήο ησλ αζζελψλ θαη θαζπζηεξήζεηο είηε ζην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο είηε ζην
ζηάδην παξνρήο
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ηεο αλαγθαίαο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Δπηπιένλ, ε παξαηεηακέλε
νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη κεηψζεηο ζηα θξαηηθά θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ππεξεζίεο
θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, πξνζηέζεθαλ σο έλαο λένο
παξάγνληαο, ηδηαίηεξα απεηιεηηθφο ζηελ απφιαπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπ
πνιίηε.
Ήδε, νη θξαηηθέο Τπεξεζίεο παξνρήο θνηλσληθήο πξφλνηαο δέρνληαη ηζρπξέο πηέζεηο απφ
πνιίηεο, πνπ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νδεγνχληαη ζε νηθνλνκηθή εμαζιίσζε. Όκνηεο
πηέζεηο δέρνληαη θαη ηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα απφ πνιίηεο πνπ αδπλαηνχλ πιένλ λα
θαιχςνπλ ην θφζηνο ηεο παξερφκελεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο.
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε πξνζπάζεηα ηνπ Σνκέα εζηηάζηεθε πξσηίζησο ζηελ
αλαδήηεζε άκεζσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ γηα ηνλ πνιίηε ιχζεσλ ρσξίο λα εγθαηαιείπεη
θαη ηελ πξν- ζπάζεηα εληνπηζκνχ ιαλζαζκέλσλ πξαθηηθψλ, ζπζηεκηθψλ αδπλακηψλ
θαη θξνπζκάησλ θαθνδηνίθεζεο.
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Η. Τγεία
Με δεδνκέλε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ πνπ πξνζθεχγνπλ ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα, θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππάξρνπζα δεκνζηνλνκηθή ζηελφηεηα, κε φ,ηη
απηή ζπλεπάγεηαη απφ άπνςεο ζηειέρσζεο θαη ελίζρπζεο ησλ δηαθφξσλ Σκεκάησλ, νη
ήδε ππάξρνπζεο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο,
δηνγθψζεθαλ. Ζ φιε θαηάζηαζε δελ ηαιαηπσξεί κφλν ηνπο αζζελείο αιιά ζέηεη ζε
θαζε- κεξηλή δνθηκαζία θαη ην πξνζσπηθφ ησλ θξαηηθψλ λνζειεπηεξίσλ.
Πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, πξνθχπηεη ε αλάγθε εγθαηάιεηςεο παξσρεκέλσλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη δηελέξγεηαο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, πνπ ζα απμήζνπλ ηελ
παξα- γσγηθφηεηα, βειηηψλνληαο, ηαπηφρξνλα, θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ζηνλ
πνιίηε ππεξεζηψλ.
Σα παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην 2011 ή ησλ νπνίσλ ε δηεξεχλεζε νινθιεξψζεθε θαηά ην 2011, αλέδεημαλ πξνβιήκαηα φπσο, νη καθξηέο ιίζηεο αλακνλήο αζζελψλ
γηα εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ε κε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο
πάζεζήεο ηνπο ή/θαη ε ιαλζαζκέλε δηάγλσζο, ε αδηαθνξία νξηζκέλσλ ηαηξψλ ή θαη
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λνζειεπηψλ απέλαληη ζηνπο αζζελείο ή ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ
παξνρή ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Ζ αληίδξαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
ζηηο θαηά θαηξνχο επηζεκάλζεηο ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθή. Σα δε κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζε ζρέζε κε αηνκηθά παξάπνλα
δελ επηιχ- νπλ νξηζηηθά ηηο αδπλακίεο πνπ εληνπίδνληαη, κε απνηέιεζκα γηα ηα ίδηα
δεηήκαηα λα ππνβάιινληαη λέα παξάπνλα πνιηηψλ.

1. Αποςζία Κλινικού Δλέγσος (Clinical
Audit)
Με αθνξκή ηα φζα δηαπηζηψζεθαλ απφ ηε δηεξεχλεζε παξαπφλσλ πνιηηψλ πνπ λνζειεχζεθαλ ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα, αλαδείρζεθε ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο
Κιηληθνχ Διέγρνπ, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο. Ο
Κιηληθφο Έιεγρνο αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ ζα εθαξκφδνπλ ηα ηαηξηθά
ηδξχκαηα, κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο
αζζελείο. Απηφ ζα επη- ηπγράλεηαη κε βάζε ηα θιηληθά απνηειέζκαηα θαη κέζσ ηεο
ζπζηεκαηηθήο επαλεμέηαζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγνπλ ηα ηαηξηθά ηδξχκαηα, ηεο
νξγαλσηηθήο ηνπο δνκήο, ηελ
εθαξκνγή ηεο ηαηξηθήο γλψζεο, ησλ πξαθηηθψλ λνζειείαο θαη γεληθά φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη, έλαληη ζαθψο πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ. Ζ ηαθηηθή
απηή αλαζεψξεζε έρεη σο απνηέιεζκα, έλα ηαηξηθφ θέληξν λα βειηηψλεη, ζπλερψο, ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαη λα δηνξζψλεη
ηηο πξν- βιεκαηηθέο ή θαη ιαλζαζκέλεο πξαθηηθέο πνπ εληνπίδνληαη.
Δάλ ε δηαδηθαζία Κιηληθνχ Διέγρνπ ήηαλ ζεζκνζεηεκέλε, πεξηζηαηηθά πνπ
απαζρφιεζαλ ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ζα έδηλαλ ην έλαπζκα γηα ηε ιήςε
δηνξζσηηθψλ κέ- ηξσλ πνπ ζα εμάιεηθαλ νξηζηηθά, ρξνλίδνληα, θαηά ηα άιια,
πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο. Δλδεηθηηθέο είλαη νη πην θάησ πεξηπηψζεηο:
Παξαπνλνχκελνο (αξ.Α/Π 1696/2008) θαηέιεμε λα ηαιαηπσξεζεί αρξείαζηα, επεηδή
ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πάθνπ δελ ππήξρε θαλέλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ,
ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ηνλ εμππεξεηήζεη κε ηαρχηεηα θαη αμηνπηζηία. Ζ απνπζία
ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο επέηξεςε, επίζεο, λα παξακείλεη ν εκπιεθφκελνο ζηελ
πεξίπησζε γηαηξφο, άδηθα εθηεζεηκέλνο.
χδπγνο παξαπνλνπκέλνπ (αξ.Α/Π 209/2010), αλ θαη εηζήρζεθε έγθαηξα ζην λνζν-
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θνκείν, δελ έηπρε θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο. Ο φινο ρεηξηζκφο θαη ε
κεηαρείξηζε ησλ ζπγγελψλ θαηά ην ζηάδην ηεο λνζειείαο ηεο νδήγεζαλ ηνλ ζχδπγν ηεο
ζηελ απφθαζε λα ηελ κεηαθέξεη ζην εμσηεξηθφ κε δηθή ηνπ επζχλε. Σν αίηεκά ηνπ γηα
εθ ησλ πζηέξσλ θάιπςε ησλ εμφδσλ, απνξξίθζεθε, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα
ηδηαίηεξα πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο.
Μεηά απφ ζεηξά αηπρψλ πεξηζηαηηθψλ ηα νπνία θιφληζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζηνπο
γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεκεζνχ, ε παξαπνλνχκελε
(αξ. Α/Π 1033/2010) απνθάζηζε λα απνηαζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηε ζεξαπεία ηεο
κε- ηέξαο ηεο. Σν Τπνπξγείν, παξφιν πνπ αλαγλψξηζε ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο πνπ
είραλ ζεκεησζεί, απέθπγε λα γίλεη ζπγθεθξηκέλν θαη ζηελ απάληεζή ηνπ πεξηνξίζηεθε
ζε γε- ληθφινγεο αλαθνξέο.
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Όκνηα ήηαλ θαη ε εκπεηξία άιινπ παξαπνλνπκέλνπ (αξ. Α/Π 1889/2010), ηνπ νπνίνπ ν
παηέξαο είρε λνζειεπζεί ζην ίδην λνζνθνκείν. Σν Τπνπξγείν δηεξεχλεζε ηελ πεξίπησζε
ρσξίο, φκσο, λα ππεηζέιζεη ζε βάζνο θαη θαηά ηξφπν πνπ ζα επηιχνληαλ ηα αλαδεηθλπφκελα πξνβιήκαηα.
Ύζηεξα απφ δχν εβδνκάδεο λνζειείαο θαη κε αληέρνληαο άιιν ηελ αβεβαηφηεηα θαη
ηελ ηαιαηπσξία ζηελ νπνία ππνβαιιφηαλ ην παηδί ηνπο, δεχγνο παξαπνλνπκέλσλ
(αξ.Α/Π
144/2011) ππνρξεψζεθε λα εγθαηαιείςεη ηελ Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη δελ ππήξμε ν αλαγθαίνο
πξν- βιεκαηηζκφο απφ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ψζηε λα ιεθζνχλ δηνξζσηηθά
κέηξα.
Έιιεηςε θξηηηθήο πξνζέγγηζεο παξαηεξήζεθε θαη ζε ζρέζε κε παξάπνλν δχν αδειθψλ
(αξ.Α/Π 285/2011) αλαθνξηθά κε ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπο. Αλ θαη ην πφξηζκα θαη ηα
επηζηεκνληθά επξήκαηα ηνπ εξεπλψληνο Λεηηνπξγνχ δελ κπνξνχζαλ λα
ακθηζβεηεζνχλ απφ ηελ Δπίηξνπν ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο, εληνχηνηο, απφ ηελ αλάιπζε
ησλ ρεηξηζκψλ πνπ είραλ γίλεη, εληνπίζζεθαλ αδπλακίεο. Ζ αλάζεζε, γηα παξάδεηγκα,
απφ ην Τπνπξγείν ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ απφ γηαηξφ ηνπ ίδηνπ
λνζνθνκείνπ, δελ εμαζθάιηδε ην ερέγγπν ηεο ακεξνιεςίαο, ην νπνίν πξέπεη λα
ραξαθηεξίδεη ηελ νπνηαλδήπνηε δηνηθεηη- θή έξεπλα, πφζν κάιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα
ζνβαξά ηαηξηθά πεξηζηαηηθά, φπνπ ε θαρπ- πνςία θαη απνπζία εκπηζηνζχλεο ζην
ζχζηεκα, είλαη ήδε δεδνκέλε.
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2.
Ο
Υειπιζμόρ
Οςζιοεξάπηηζη

Αζθενών

με

Με αθνξκή ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεξεχλεζεο δχν παξαπφλσλ δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο
πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη νπζηνεμαξηψκελα άηνκα, δελ
εθαξκφδε- ηαη εηδηθφ πξσηφθνιιν, κε απνηέιεζκα λα πεξηζάιπνληαη σο λα πξφθεηηαη
γηα αζζελείο ρσξίο νπζηνεμάξηεζε.
ηελ πξψηε πεξίπησζε (αξ.Α/Π 1406/2006), ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο παξαπνλνπκέλεο, νη γηαηξνί θαη λνζειεπηέο πνπ αλέιαβαλ λα πεξηζάιςνπλ ηνλ παηέξα ηεο,
ζην παιαηφ Γεληθφ Νλνζνθνκείν Λεπθσζίαο δελ έιαβαλ ππφςε ηνπο, ζην βαζκφ
πνπ έπξεπε, φηη ήηαλ αιθννιηθφο, κε απνηέιεζκα λα μεθχγεη ηεο πξνζνρήο ηνπο, λα
πεδήμεη απφ ην παξάζπξν ηνπ δεχηεξνπ νξφθνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ηξαπκαηηζηεί
ζνβαξά. Όκνηα ήηαλ θαη ε θαηαγγειία (αξ.Α/Π 2323/2009) πνπ ππέβαιε άιινο
παξαπνλνχκε- λνο ελαληίνλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πάθνπ αλαθνξηθά κε ηελ
πεξίζαιςε ηνπ παηέξα ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν παξαπνλνχκελνο θαηάγγεηιε φηη νη
ζπλζήθεο, ππφ ηηο νπνίεο είρε λνζειεπηεί ν παηέξαο ηνπ, κε δεδνκέλν ην ηζηνξηθφ
αιθννιηζκνχ ηνπ, ήηαλ αθαηάιιειεο
θαη ην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, αλ θαη γλψξηδε ην πξφβιεκα, ηνλ ρεηξίζηεθε
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κε πιεκκειή ηξφπν. εκεηψλεηαη φηη ζηελ ππφ αλαθνξά πεξίπησζε, ε ειιηπήο επνπηεία
ηνπ Ννζειεπηεξίνπ είρε σο απνηέιεζκα, ν παηέξαο ηνπ παξαπνλνπκέλνπ λα βγεη, ζην
κέζν ηεο λχθηαο, απφ ην δσκάηην ηνπ, ρσξίο θαλέλαο λα ηνλ αληηιεθζεί, θαη λα εληνπηζηεί, κεξηθέο ψξεο αξγφηεξα, λεθξφο ζηνλ θήπν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Απφ ηελ έξεπλα ε Δπίηξνπνο δηαπίζησζε φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην
ηαηξνλνζειεπ- ηηθφ πξνζσπηθφ ησλ δχν λνζνθνκείσλ, γλψξηδε εμαξρήο φηη νη
ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο είραλ ρξφλην ηζηνξηθφ εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι. Δληνχηνηο, ν
ρεηξηζκφο ηνπο δελ ήηαλ δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ πνπ ζα είρε έλαο νπνηνζδήπνηε
άιινο αζζελήο. Απφ ηηο πε- ξηγξαθέο ηφζν ησλ λνζειεπηψλ πνπ είραλ αλαιάβεη ηηο δχν
πεξηπηψζεηο φζν θαη ησλ νηθείσλ ηνπο, δηαθάλεθε φηη ν ηξφπνο κεηαρείξηζεο ησλ δχν
αζζελψλ θαίλεηαη λα θαζν- ξίζηεθε απφ ηελ εμσηεξηθή θαη κφλν θιηληθή εηθφλα πνπ
παξνπζίαδαλ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο αιιά θαη απφ ηελ εηθφλα πνπ νη λνζειεπηηθνί
Λεηηνπξγνί εθηηκνχζαλ θάζε θνξά πνπ επηζθέπηνληαλ ην ζάιακν γηα λα ηνπο
εμεηάζνπλ. Γηα θαλέλα απφ ηνπο δχν αζζελείο δελ θιήζεθε ςπρίαηξνο ή ςπρνιφγνο θαη
θαλέλα Πξσηφθνιιν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο λνζεξφ- ηεηάο ηνπο δελ αθνινπζήζεθε.
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Έλεθα ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ε Δπίηξνπνο ππέβαιε ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηελ εηζήγεζε φπσο κεξηκλήζεη έηζη, ψζηε νη Ηαηξηθέο
Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο λα πξνρσξήζνπλ, ην ζπληνκφηεξν, ζηνλ
θαζνξηζκφ Πξσηνθφιινπ γηα ην ρεηξηζκφ αζζελψλ πνπ ππνθέξνπλ απφ
νπζηνεμάξηεζε, φηαλ απηνί πξνζέξρνληαη ζηα Ννζνθνκεία, είηε γηα ζθνπνχο εμέηαζεο,
είηε γηα ζθνπνχο λνζειείαο.

3. Κάλςτη Δξόδυν για Γιαγνυζηικέρ Δξεηάζειρ ζηο
Δξυηεπικό
Σν ρέδην Παξνρήο Οηθνλνκηθήο Αξσγήο γηα ππεξεζίεο πγείαο πνπ δελ πξνζθέξνληαη
ζην δεκφζην ηνκέα δελ αθνξά κφλν ζε έμνδα ζεξαπείαο αιιά θαιχπηεη θαη έμνδα πνπ
αζζελήο έρεη επσκηζηεί γηα ζθνπνχο δηάγλσζεο. Σν ζηνηρείν απηφ, σζηφζν, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δηεθδηθνχληαη φρη κφλν ηα έμνδα ζεξαπείαο αιιά θαη ηα έμνδα ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ζπρλά παξαβιέπεηαη, κε απνηέιεζκα, αηηήκαηα γηα θάιπςή ηνπο λα
απνξξίπηνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο.
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Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε αζζελνχο (αξ.Α/Π 2310/2010), ε νπνία ιφγσ εκθπηεχκαηνο ζην απηί ηεο ρξεηάζηεθε λα κεηαβεί ζην εμσηεξηθφ ψζηε λα γίλνπλ νη
θαηάιιειεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο κε ηελ ηερλνινγία PET-CT SCAN, πνπ είλαη ε
κφλε ελαιιαθηηθή κέζνδνο δηάγλσζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο, αληί ηεο δηάγλσζεο κέζσ
καγλεηηθνχ ηνκν- γξάθνπ. Καηά ηε κεηάβαζε ζε ηαηξηθφ θέληξν ζην Ηζξαήι γηα
δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ε αζζελήο ππνβιήζεθε θαη ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηα
πιαίζηα ηεο ζεξαπείαο. ηε ζπ- λέρεηα, ην Τπνπξγείν Τγείαο απέξξηςε ην αίηεκα ηεο
αζζελνχο γηα θάιπςε φρη κφλν ησλ εμφδσλ ζεξαπείαο αιιά θαη ησλ εμφδσλ πνπ
αθνξνχζαλ ζηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. Απφ ηελ Δπίηξνπν θξίζεθε φηη ε απφξξηςε
θάιπςεο ησλ εμφδσλ ζεξαπείαο ήηαλ εχιν- γα επηηξεπηή, θαζψο δελ πιεξνχληαλ ηα
θαζνξηζκέλα θξηηήξηα ηνπ ρεδίνπ Παξνρήο Οηθνλνκηθήο Αξσγήο γηα ππεξεζίεο
πγείαο πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζην δεκφζην ηνκέα, αθνχ ε ελ ιφγσ ζεξαπεία
πξνζθέξεηαη θαη ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα. Δπηζήκαλε, φκσο, φηη, ζχκθσλα κε ην
ρέδην, εάλ ηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή
δηάγλσζε ιφγσ έιιεηςεο ησλ θαηάιιεισλ δηαγλσζηηθψλ κέζσλ, ηφηε ν αζζελήο
απνζηέιιεηαη ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ αλαιακβάλεη ην θξά- ηνο.
Έγηλε εηζήγεζε φπσο ην Τπνπξγείν πξνβεί ζηελ επαλεμέηαζε ηεο ππφζεζεο, γηα
θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο αζζελνχο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο.
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4. Πλημμελήρ
Αζθενών

Υειπιζμόρ

και

Σαλαιπυπία

Σν άξζξν 4 ηνπ πεξί ηεο Καηνρχξσζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ
Αζζελψλ Νφκνπ ηνπ 2004 θαζνξίδεη φηη, ν αζζελήο έρεη δηθαίσκα ζε θξνληίδα πγείαο,
ε νπνία πξέπεη λα παξέρεηαη εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, θαζψο, επίζεο, φηη, ν αζζελήο έρεη
δηθαίσκα θαιήο πνηφηεηαο θξνληίδαο πγείαο, πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ ηφζν ηα πςειά
ηερληθά επίπε- δα, φζν θαη ε αλζξψπηλε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ
παξέρνληνο ηελ θξνληίδα πγείαο. Χζηφζν, ηα παξάπνλα πνιηηψλ γηα έιιεηςε ηεο
ελδεηθλπφκελεο πξνζνρήο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο απφ κέξνπο ησλ γηαηξψλ θαη γηα κε
παξνρή ηεο θαηάιιειεο θξνληί- δαο κέζα ζε εχινγν ρξφλν, είλαη ζπρλά.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε κεηέξαο (αξ.Α/Π 1327/2010), ε νπνία κεηέθεξε
ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ εκεξψλ δχν θνξέο ην παηδί ηεο ζηηο πξψηεο βνήζεηεο κε πςειφ ππξεηφ. Μεηά απφ απηέο ηηο δχν επηζθέςεηο ζην Σκήκα Αηπρεκάησλ θαη
Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΑΔΠ) ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο, ε
παξαπνλνχκελε, κε πα- ξαπεκπηηθφ ηνπ γηαηξνχ πνπ εμέηαζε ην παηδί ηεο ηε δεχηεξε
θνξά, ην κεηέθεξε ζην
Μαθάξεην Ννζνθνκείν γηα πεξαηηέξσ εμεηάζεηο. Καη΄ απηφλ ην ρξφλν ην παηδί ηεο, παξά
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ηε ρνξήγεζε αληηβηνηηθνχ γηα ηέζζεξηο εκέξεο, ζπλέρηδε λα έρεη ςειφ ππξεηφ, ν νπνίνο δελ ππνρσξνχζε θαη ε θαηάζηαζε ηνπ επηδεηλσλφηαλ. Ο εηδηθεπφκελνο γηαηξφο πνπ
εμέηαζε ην παηδί ηεο, έιαβε απφ ηειεθψλνπ νδεγίεο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ, ρσξίο ν
ηειεπηαίνο λα εμεηάζεη ην παηδί, λα ην ζηείιεη ζην ζπίηη ηνπ ρνξεγψληαο άιιε
θαξκαθεπ- ηηθή αγσγή θαη δεηψληαο απφ ηε κεηέξα λα επαλέιζνπλ ηελ επφκελε εκέξα
ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, γηα ηε δηελέξγεηα νξηζκέλσλ άιισλ εμεηάζεσλ. Ο
εηδηθεπφκελνο γηαηξφο, φπσο ε Δπίηξνπνο δηαπίζησζε, απηνβνχισο έδσζε ηνλ αξηζκφ
ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ ζηελ παξαπνλνχκελε, γηα λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ ζε
πεξίπησζε επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ ηεο, πξάγκα, πνπ ινγηθά,
ζπλεγνξεί ζην φηη ην πεξηζηαηηθφ ηνλ είρε αλεζπρήζεη. Σν ίδην απφγεπκα, ιφγσ ηεο
πεξεηαίξσ επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ θαη κεηά απφ ηειεθψλεκα ηεο
κεηέξαο ζηνλ εηδηθεπφκελν γηαηξφ, έγηλε ελ ηέιεη θαηνξζσηή ε εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ
ζην Μαθάξεην Ννζνθνκείν κε δηάγλσζε φηη έπαζρε απφ κεληγγίηηδα. Σν παηδί
παξέκεηλε ηειηθά ζην λνζνθνκείν κε ελδνθιέβηα αληη- βίσζε γηα 24 εκέξεο.
Ζ εηζήγεζε ηεο Δπηηξφπνπ πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο ήηαλ φπσο απφ ηε κειέηε ηνπ
ζπ- γθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνχ εληνπηζζνχλ νη ζπζηεκηθέο ή άιιεο αδπλακίεο ζηηο
ηεξνχκε-
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λεο δηαδηθαζίεο θαη ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε παξφκνηα πεξηζηαηηθά λα
απνθεπ- ρζνχλ ζην κέιινλ.

5. Γιοικηηικέρ Αδςναμίερ ζηο Τποςπγείο
Τγείαρ
Σα παξάπνλα ησλ πνιηηψλ δελ άπηνληαη κφλν δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
παξερφκελε ζ΄ απηνχο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Πνιιά παξάπνλα αθνξνχλ θαη
ζε ζέκαηα επη- θνηλσλίαο κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη αλαδεηθλχνπλ δηνηθεηηθέο
αδπλακίεο ζην ρεηξηζκφ επηζηνιψλ ή αηηεκάησλ πνιηηψλ, φπσο ε κε γξαπηή απάληεζε
ή κε απάληεζε κέζα ζε εχινγν ρξφλν ή θαη νη κε αηηηνινγεκέλεο απαληήζεηο. Απφ ηε
δηεξεχλεζε παξαπφλσλ απηήο ηεο θχζεο, δηαπηζηψλεηαη ε ζπλέρηζε χπαξμεο
δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο, έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ Σκεκάησλ, έιιεηςε
επαξθνχο επνπηείαο ησλ Λεηηνπξγψλ πνπ ρεηξίδνληαη ππνζέζεηο ησλ πνιηηψλ θαη κε
ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ρεηξηζκνχ ηνπο.
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Κιαζζηθή απηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ αδπλακηψλ είλαη ε πεξίπησζε παξαπνλνπκέλεο
(αξ.Α/
Π 283/2010), ε νπνία έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο φηη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν
Λεκεζνχ δελ ηεο παξείρε φιεο ηηο ζπζθεπέο κεραληθήο ζηήξημεο πνπ απαηηνχληαλ γηα
ηε κεηαθνξά ηνπ ζπδχγνπ ηεο ζην ζπίηη, κεηά ηελ απνδέζκεπζή ηνπ απφ ηε Μνλάδα
Δληαηηθήο Θεξαπείαο, κε απνηέιεζκα, λα ππνρξεσζεί λα ηηο αγνξάζεη απφ ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα. Σν αίηεκα πνπ ππέβαιε γηα θάιπςε, εθ ησλ πζηέξσλ, ηνπ θφζηνπο ηεο
ζπζθεπήο αλαξξφθεζεο, απνξξίθζεθε αδηθαηνιφγεηα απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. Ζ
παξαπνλνχκελε έζεζε, επίζεο, ζέκα γηα ηελ ππεξβνιηθή θαζπζηέξεζε πνπ
παξαηεξήζεθε κέρξη λα ηχρεη απάληεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία.
Μεηά απφ παξέκβαζε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, ην αίηεκα ηεο παξαπνλνπκέλεο
επα- λεμεηάζηεθε θαη εγθξίζεθε ε θαηαβνιή κέξνπο ηνπ πνζνχ πνπ είρε μνδέςεη. ηε
ζπλέ- ρεηα, εληνχηνηο, ε παξαπνλνχκελε ρξεηάζηεθε λα πεξηκέλεη γηα δηάζηεκα πέξαλ
ησλ δχν εηψλ κέρξηο φηνπ ηεο θαηαβιεζεί ην εγθξηζέλ πνζφ, ρσξίο πνηέ θαη ζε θαλέλα
ζηάδην λα δνζνχλ απφ ηνπο αξκνδίνπο νπνηεζδήπνηε πεηζηηθέο εμεγήζεηο. Όπσο, ε
Δπίηξνπνο δη- απίζησζε, θαλείο απφ ηνπο Λεηηνπξγνχο πνπ είραλ εκπιαθεί, δελ ήηαλ
βέβαηνο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ε ππφζεζε παξέκεηλε ζε εθθξεκφηεηα, ν θάθεινο κε ηα
ζηνηρεία δελ ήηαλ ελεκεξσκέλνο θαη θαλείο δελ ήηαλ ππφινγνο γηα ηελ ππέξκεηξε απηή
θαζπζηέξεζε.
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ΗΗ. Κνηλσληθή Δπεκεξία
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, θαη θαη΄ επέθηαζε νη δεκνζηνλνκηθέο πεξηθνπέο, νδήγεζαλ ηηο
Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο (ΤΚΔ) ζηελ αλάγθε απζηεξφηεξνπ ειέγρνπ ησλ
πεξη- πηψζεσλ πνπ αθνξνχζαλ, ηδίσο, καθξνρξφληνπο ιήπηεο δεκνζίνπ βνεζήκαηνο. Ο
έιεγ- ρνο απηφο νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ αξθεηψλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο δελ
δηθαηνινγείην ε ζπλέρηζε παξνρήο δεκνζίνπ βνεζήκαηνο, θαζψο θαη αξθεηψλ άιισλ
πεξηπηψζεσλ ιε- πηψλ βνεζήκαηνο, ζηνπο νπνίνπο δηδφηαλ πνζφ κεγαιχηεξν απφ
εθείλν πνπ νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πξνέβιεπαλ.
Παξάιιεια, ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα λνηθνθπξέκαηνο, νη ΤΚΔ εληφπηζαλ ιήπηεο
δεκν- ζίνπ βνεζήκαηνο νη νπνίνη γηα ρξφληα δελ εξγάδνληαλ, επηθαινχκελνη θπξίσο
ιφγνπο πγείαο, θαη έθξηλε φηη φθεηιαλ λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ κε
χπαξμε, εληνχ- ηνηο, ησλ αλαγθαίσλ θνλδπιίσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο
έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αηφκσλ πνπ γηα ρξφληα δελ είραλ εξγαζηεί θαη ήηαλ
πιήξσο εμαξηεκέλα απφ ηα δεκφζηα βνεζήκαηα, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθνχ
πξνβιήκαηνο επηβίσζεο ζε
νξηζκέλνπο ιήπηεο δεκνζίσλ βνεζεκάησλ, νη νπνίνη, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πνιηηηθήο,
θξίζεθαλ μαθληθά εθνχζηα άλεξγνη, κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ
ιάκβαλαλ λα δηαθνπεί.
Πξνθαλψο, ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, ε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ, θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2011, απνθάζηζε φπσο
«νπδεκία δαπάλε δηελεξγείηαη απφ ην άξζξν 04453, ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή δεκνζίνπ
βνεζήκαηνο ζε αηηεηέο αζχινπ, αλαγλσξηζκέλνπο πνιηηηθνχο πξφζθπγεο, πξφζθπγεο
πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο ζπκπιεξσκαηηθήο πξνζηαζίαο θαη γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα θαηαηίζεηαη ελψπηνλ ηεο Βνπιήο αλαιπηηθφο θαηάινγνο
πεξηπηψζεσλ θαηά κήλα θαη θαηά θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ, φπσο θαη ε
πξν- ηηζέκελε λα δηελεξγεζεί δαπάλε απφ ην ζχλνιν ησλ πην πάλσ θνλδπιίσλ γηα ηνπο
εηδη- θνχο απηνχο ζθνπνχο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα εμαζθαιηζζεί ε γξαπηή
ζπγθαηάζεζε ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο». Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο
απφθαζεο βνήζε- ζε κελ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ
θνλδπιίσλ, ζηφρνο απφιπηα ζεκηηφο, νδήγεζε, φκσο, ζε ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο
θαηαβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο βνή- ζεηαο ζε άηνκα απηήο ηεο νκάδαο, πνπ πξαγκαηηθά
ηελ είραλ αλάγθε γηα λα επηβηψζνπλ. Καη ζε ζρέζε κε απηέο ηηο θαζπζηεξήζεηο
ππνβιήζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο παξαπφλσλ.
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Δπηπξφζζεηα, ε δεκφζηα ζπδήηεζε, κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε, ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ησλ
δεκνζίσλ βνεζεκάησλ πνπ δίδνληαη ζε αηηεηέο αζχινπ ή αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο,
νδήγεζε ζε μελνθνβηθά θξνχζκαηα ζε βάξνο απηήο ηεο ηδηαίηεξα επάισηεο νκάδαο αηφκσλ. Γείγκαηα, δε, απηψλ ησλ μελνθνβηθψλ θξνπζκάησλ παξαηεξήζεθαλ αθφκα θαη
θαηά ηε δηαρείξηζε απφ Λεηηνπξγνχο ησλ ΤΚΔ ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ γηα δεκφζην
βνήζεκα. Σα παξάπνλα απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηα ρεηξίζζεθε ν Σνκέαο Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο θαη Πξνζηαζίαο Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ.
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Αλακθίβνια, νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο δέρνληαη, ιφγσ θαη ηεο
ζπλερηδφκε- λεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηηο κεγαιχηεξεο πηέζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηα
ππφινηπα Σκήκαηα ηεο φιεο θξαηηθήο κεραλήο. Ζ ζπλεξγαζία, ελ πάζε πεξηπηψζεη ησλ
ΤΚΔ κε ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο ήηαλ πνιχ θαιή θαη κε εηιηθξηλή
δηάζεζε βειηίσζεο ησλ αδπ- λακηψλ, πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ
παξαπφλσλ πνπ ηηο αθνξνχζαλ. Οη αδπλακίεο πνπ εμαθνινπζνχλ, εληνχηνηο, λα
εληνπίδνληαη, αθνξνχλ θπξίσο ζηηο θαζπ- ζηεξήζεηο αλαθνξηθά κε εμέηαζε αηηεκάησλ
ησλ πνιηηψλ γηα δεκφζην βνήζεκα, αδπλα- κίεο ζηνλ επνπηηθφ έιεγρν, κε νξζή ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο
επρέξεηαο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ ή/θαη κε νξζή εξκελεία ηνπ Νφκνπ, κε απνηέιεζκα
ηε ιήςε ιαλζαζκέλσλ ή/θαη αλεπηεηθψλ γηα ηνλ πνιίηε απνθάζεσλ.

1. Καηαβολή Δπιδομάηυν καηά ηπόπο
Αζθαλή
Σα άηνκα θαη νη νηθνγέλεηεο πνπ εμαξηψληαη νηθνλνκηθά απφ ην Γξαθείν Δπεκεξίαο,
αλή- θνπλ ζηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ
απνηειεί, απ- ηνλφεην θαλφλα φηη ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη κε επαηζζεζία, ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. ην πιαίζην απηφ,
ε δηαβίβαζε θαη θα- ηαβνιή ησλ δεκνζίσλ βνεζεκάησλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, θαηά
ηξφπν αζθαιή θαη αμηφπη- ζην, απνηειεί επζχλε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. ε ζρέζε κε
ην δήηεκα απηφ, ελδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε παξαπνλνχκελεο ε νπνία ππέβαιε
παξάπνλν, ππνζηεξίδνληαο φηη ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δπεκεξίαο Λεκεζνχ
θαζπζηέξεζε λα εμεηάζεη θαη λα απαληήζεη ζηελ θαηαγγειία ηεο γηα απψιεηα ηεο
επηηαγήο ηνπ δεκνζίνπ βνεζήκαηφο ηεο (αξ.Α/Π
878/2011).
Απφ ηελ έξεπλα, ε Δπίηξνπνο δηαπίζησζε φηη ε παξαπνλνχκελε ελεκέξσζε έγθαηξα
ην

Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δπεκεξίαο Λεκεζνχ γηα ηελ απψιεηα ηεο επηηαγήο θαη ζηε βάζε
γξα-
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πηήο δηαβεβαίσζεο πνπ έδσζε, ε εκπιεθφκελε Τπεξεζία πξνρψξεζε αξρηθά ζε
εζσηεξη- θφ έιεγρν θαη ζηε ζπλέρεηα ζε επίζεκε θαηαγγειία ζηελ Αζηπλνκία. Αλ θαη ε
θαηαγγειία ππνβιήζεθε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2010, ε δηαδηθαζία γηα ηελ έλαξμε
ζρεηηθήο έξεπλαο ππήξμε αξγή, κε απνηέιεζκα, ελλέα θαη πιένλ κήλεο κεηά, λα κελ
έρεη νινθιεξσζεί θαη ε παξαπνλνχκελε λα ζπλερίζεη, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα
ζηεξείηαη ην πνζφ ηνπ δεκνζίνπ βνεζήκαηνο, πνπ έπξεπε λα είρε ιάβεη θαη ην νπνίν
είρε αλάγθε.
Ζ απνζηνιή ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ κέζσ θαλνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ είλαη ν
θαηαιιειφ- ηεξνο ηξφπνο θαηαβνιήο δηθαησκάησλ, γη’ απηφ ε Δπίηξνπνο εηζεγήζεθε
ζηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο λα επαλεμεηάζνπλ ην ζέκα ηεο εμεχξεζεο άιισλ
ζχγρξνλσλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ. Θέζε ηεο Δπηηξφπνπ είλαη φηη ηηο
ζπλέπεηεο απφ ηπρφλ απψιεηεο επηηαγψλ ζην κέιινλ, δελ πξέπεη λα ηηο επσκίδνληαη νη
δηθαηνχρνη πνπ είλαη επάισηνη, εθφζνλ δελ θέξνπλ θακηά επζχλε, αιιά ε ίδηα ε
Τπεξεζία.

2. Καθςζηέπηζη εξέηαζηρ αίηηζηρ για δημόζιο βοήθημα,
αδικαιολόγηηη απόππιτη
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Ο ρξφλνο εμέηαζεο αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο γηα παξνρή δεκνζίνπ βνεζήκαηνο εμαθνινπζεί λα απνηειεί πξφβιεκα. Οη
θαζπζηεξήζεηο δελ έρνπλ εμαιεηθζεί αιιά απμάλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ
παξακέηξσλ πνπ ε Τπεξεζία έρεη λα εμεηάζεη θαη λα ζπλεθηηκήζεη ζε κηα ππφζεζε, πξηλ
ηε ιήςε απφθαζεο. Όζν πην ζχλζεηε είλαη ε έξεπλα, ηδηαίηεξα φηαλ ζ’ απηή εκπιέθνληαη
θαη άιιεο Τπεξεζίεο (π.ρ. ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ), ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ρξφλνο
θαη ε ηαιαηπσξία ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ν/ε αηηεηήο/ηξηα.
Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε παξαπνλνχκελεο, (αξ.Α/Π 332/2011), δηαδεπγκέλεο θαη
κεηέξαο δχν θνξηηζηψλ, ειηθίαο 15 θαη 18 εηψλ, ε νπνία ππέβαιε, ηνλ Μάξηην ηνπ 2010,
αίηεζε ζην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δπεκεξίαο Λεκεζνχ γηα δεκφζην βνήζεκα. Ζ
εμέηαζε ηεο αίηεζήο ηεο, παξά ηηο ζπλερείο νριήζεηο ηεο, δηήξθεζε έλα ρξφλν. Με
επηζηνιή πνπ ηεο ζηάιζεθε απφ ηελ Τπεξεζία, εκεξνκελίαο 1ε Μαξηίνπ 2011,
ελεκεξψζεθε, ελ ηέιεη, φηη ε αίηεζε ηεο απνξξίθζεθε, κε ηελ αηηηνινγία φηη είλαη
θάηνρνο πεξηνπζίαο ηελ νπνία αξλείηαη λα δεζκεχζεη θαη/ή παξαιείπεη λα αλαπηχμεη ή
λα εθκεηαιιεπζεί.
Γηαπηζηψζεθε φηη επίκαρν ζέκα γηα ηελ εκπιεθφκελε Τπεξεζία απνηέιεζε ην κεξίδην
ηεο
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αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πνπ ε παξαπνλνχκελε θαηέρεη ζηηο Κάησ Πιάηξεο θαη ην θαηά
πφ- ζνλ ε χπαξμε ζπκθσλεηηθνχ εγγξάθνπ κεηαμχ ηεο θαη ηνπ πξψελ ζπδχγνπ ηεο, πνπ
ζην κεηαμχ έρεη απνβηψζεη, δηθαηνινγεί ηελ άξλεζή ηεο λα απνδερζεί ηε δέζκεπζε απηήο
ηεο πεξηνπζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηεο δνζεί δεκφζην βνήζεκα. Με βάζε ηνπο φξνπο ηνπ
ζπκ- θσλεηηθνχ εγγξάθνπ, ε ελ ιφγσ ζπκθσλία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε
γηα ξεηφ θαηαπίζηεπκα (express trust), πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ ηεο θαηαγγέιινπζαο,
βαζηδφκελν ζε ξεηή γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ πξψελ ζπδχγσλ. πλεπψο, ε ππφ
αλαθνξά πεξη- νπζία αλήθεη νπζηαζηηθά ζηηο θφξεο ηεο θαηαγγέιινπζαο, αθνχ κε βάζε
ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο, δελ δχλαηαη λα ηελ απνμελψζεη, κεηαβηβάζεη, ππνζεθεχζεη
ή επηβαξχλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα φζν ρξφλν επξίζθεηαη ελ δσή θαη νχηε
δηθαηνχηαη λα ηε δσξίζεη ή λα δψζεη θιεξνλνκηά ζε ηξίην πξφζσπν, εθηφο ησλ δχν
αλήιηθσλ (ε κία έρεη ελ ησ κεηα- μχ ελειηθησζεί) ζπγαηέξσλ ηεο. Ζ Δπίηξνπνο,
εηζεγήζεθε ηελ επαλεμέηαζε ηεο πεξίπησ- ζεο, ε νπνία κέρξη θαη ηε ζχληαμε απηήο ηεο
Δηήζηαο Έθζεζεο δελ έρεη νινθιεξσζεί.

3. Δνημέπυζη δικαιούσυν για ηα δικαιώμαηα και ηιρ ςποσπεώζειρ
ηοςρ
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Ζ ππνγξαθή «Τπεχζπλεο Γήισζεο» ζην ζρεηηθφ έληππν πνπ νη αηηεηέο δεκνζίνπ βνεζήκαηνο ππνβάιινπλ, κπνξεί, απφ λνκηθήο πιεπξάο, λα θαιχπηεη ηηο νπνηεζδήπνηε
αμηψζεηο ελδέρεηαη λα έρεη κεηαγελέζηεξα ε Τπεξεζία ιφγσ ειιηπνχο, παξαπιαλεηηθήο
ή εηεξνρξνληζκέλεο ελεκέξσζεο απφ κέξνπο ησλ δηθαηνχρσλ, σζηφζν, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο νκάδαο ησλ πνιηηψλ πνπ απεπζχλνληαη, ζπλήζσο, ζηα
Γξαθεία Δπεκεξίαο, ζηελ φιε δηαδηθαζία πιεξνθφξεζεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί έλα
αθφκε βήκα. Απηφ ηεο ελππφγξαθεο βεβαίσζεο φηη ν θάζε δηθαηνχρνο αηηεηήο ή εθπξφζσπφο ηνπ έρεη ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ Υάξηε Γηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε, ζην
νπνίν θαηαγξάθνληαη θαη εμεγνχληαη ηφζν ηα δηθαηψκαηα φζν θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ
έρεη ν θαζέλαο πνπ ζπλαιιάζζεηαη κε ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο.
Ζ πην πάλσ εηζήγεζε ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο έγηλε κε αθνξκή ηε δηεξεχλεζε παξαπφλνπ γπλαίθαο πνπ είλαη κνλνγνλέαο κε δχν παηδηά (αξ.Α/Π 2101/2010), ε νπνία
ππνζηήξημε φηη ε απφθαζε ηνπ Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ Δπεκεξίαο Λεπθσζίαο λα
ηεξκαηί- ζεη ην δεκφζην βνήζεκα πνπ ηεο θαηέβαιιε, ιφγσ ηεο ζπγθαηνίθεζεο ηεο κε
άληξα θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ επηζηξνθή κεγάινπ πνζνχ, σο ππεξπιεξσκή ήηαλ άδηθε
αθνχ δελ έιαβε ππφςε φηη ν ζχληξνθνο ηεο είλαη, επίζεο, δηαδεπγκέλνο κε παηδηά θαη
έρεη ηηο δηθέο ηνπ νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο.
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο Τπεξεζίαο, δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηελ πεξίνδν πνπ
ην δεχγνο ζπγθαηνηθνχζε, δελ είραλ ππνινγηζηεί, ηα εηζνδήκαηα θαη νη αλάγθεο θαη
ησλ δχν, φπσο επηβάιιεη ν Νφκνο. Έγηλε εηζήγεζε γηα επαλεμέηαζε ηεο πεξίπησζεο
θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ ιεπηψλ δεκνζίνπ βνεζήκαηνο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο πην πάλσ πεξηγξάθεηαη.

ΗΗΗ. Γηακεζνιαβεηηθή Γξάζε
Παξάιιεια κε ηνλ ειεγθηηθφ ηνπ ξφιν, ν Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έρεη, επίζεο, ηελ
επρέ- ξεηα ηεο δηακεζνιαβεηηθήο δξάζεο. ηφρνο, ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη
ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, φπνπ νη πεξηζηάζεηο ην επηβάιινπλ. Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο απηήο ζα πξέπεη, σζηφζν, λα δηεπθξηληζηεί φηη
εμαξηάηαη πξσηίζησο απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίαο.
Λφγσ θαη ηεο θχζεο ησλ παξαπφλσλ πνπ είραλ ππνβιεζεί, ηε κεγαιχηεξε αληαπφθξη- ζε ζε
εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξφπνπ γηα επαλεμέηαζε ππνζέζεσλ θαη ζεηηθή, γηα ηνπο πα- ξαπνλνχκελνπο,
θαηάιεμε, θαηαγξάθνπλ νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο. Αληίζεηα,
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ην Τπνπξγείν Τγείαο εμαθνινπζεί λα είλαη δηζηαθηηθφ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ιαζψλ ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ. Ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ρξήδνπλ νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
 Μεηά ηελ παξέκβαζε ηεο Δπηηξφπνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη
θαηαβιήζε- θαλ ηα νθεηιφκελα ηξνθεία ζε ηέγε Ζιηθησκέλσλ χςνπο
€2.897,92. Απνθαηαζηάζεθε, επίζεο, ε απνζηνιή θάζε κήλα επηηαγήο ζε
νηθφηξνθν (αξ.Α/Π 2239/2010).
 Σν δεκφζην βνήζεκα πνπ θαηαβάιιεην ζε δηθαηνχρν ήηαλ κεησκέλν κεηά, δε,
ηε κεζνιάβεζε ηεο Δπηηξφπνπ έηπρε αλαζεψξεζεο (αξ.Α/Π 284/2011).
 Φνηηεηήο έηπρε αλαγλψξηζεο σο εμαξηψκελνο ηεο κεηέξαο ηνπ, κε απνηέιεζκα ην κεληαίν βνήζεκά ηεο λα απμεζεί. Καηαβιήζεθαλ, επίζεο,
αλαδξνκηθά δηθαηψκαηα (αξ.Α/Π 182/2011).
 Ύζηεξα απφ πνιχκελε ηαιαηπσξία αλαγλσξίζηεθαλ θαη θαηαβιήζεθαλ ζε
άηνκν κε αλαπεξία, ιήπηε δεκνζίνπ βνεζήκαηνο, δηθαηψκαηα πνπ άδηθα

Δηήζηα Έθζεζε 2011
ΘΔ ΜΑΣΗ ΚΖ Α ΠΟΣΗ ΜΖ  Ζ ΓΡΑ ΣΖΡΗ ΟΣΖ ΣΩ Ν

θαη εμαηηίαο παξαιείςεσλ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο είρε ζηεξεζεί (αξ.Α/Π
1588/2010).
 Αηηήζεηο γηα παξνρή δεκνζίνπ βνεζήκαηνο εγθξίζεθαλ κεηά απφ αξθεηή θαζπζηέξεζε (αξ.Α/Π 1245/2010, αξ.Α/Π 1621/2010, αξ.Α/Π 170/2011,
αξ.Α/Π 1745/2010).
 Ύζηεξα απφ πνιχκελε αλακνλή, ην Τπνπξγείν Τγείαο ελέθξηλε αίηεκα
παξα- πνλνπκέλνπ γηα θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο
πνπ είρε ππνβιεζεί ν γηνο ηνπ (αξ.Α/Π 46/2011).
 Μέξνο ηνπ θφζηνπο ηεο ζπζθεπήο αλαξξφθεζεο γηα άηνκν πνπ δεη κε κεραληθή ππνζηήξημε απνθάζηζε, κεηά απφ αξθεηνχο κήλεο, λα θαιχςεη ην
Τπνπξγείν Τγείαο (αξ.Α/Π 283/2010).
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 Μεηά απφ επηηφπηα επίζθεςε Λεηηνπξγνχ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξφπνπ ζηελ
Χηνξηλνιαξπγγνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο,
επηιχ- ζεθε ε δηαθνξά πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηνπ Γηεπζπληή ηεο
Κιηληθήο θαη ηνπ παξαπνλνπκέλνπ, ε νπνία νθείιεην ηειηθά ζε παξεμήγεζε
(αξ.Α/Π
319/2010).
 Καηφπηλ ζεκαληηθήο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο, αίηεκα γηα θάιπςε ησλ
εμφδσλ ζεξαπείαο ηεο ζπδχγνπ ηνπ παξαπνλνπκέλνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,
ηθαλνπνη- ήζεθε (αξ.Α/Π 1162/2010).

Σ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΧΝ
ΥΔΔΧΝ Δηζαγσγή
ηνλ Σνκέα Παηδείαο θαη Τπαιιειηθψλ ρέζεσλ εκπίπηεη ε επζχλε ηεο δηεξεχλεζεο
πα- ξαπφλσλ πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ζέκαηα παηδείαο, φζν θαη κε δεηήκαηα πνπ
πξνθχ- πηνπλ ιφγσ χπαξμεο ππαιιειηθήο ζρέζεο, εθφζνλ ζηε ζρέζε απηή ν
εξγνδφηεο είλαη
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είηε ην ίδην ην Κξάηνο, είηε άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή Αξρέο
Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
Ζ ζεκαηηθή ησλ παξαπφλσλ, πνπ εμεηάζηεθαλ απφ ηνλ Σνκέα θαηά ην έηνο 2011, δελ
είρε νπζηαζηηθέο δηαθνξέο απφ απηήλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Φαηλφκελα φπσο ε
αλεπαξθήο αηηηνινγία ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ε νιηγσξία ησλ αξκνδίσλ
Τπεξεζηψλ λα αληηκε- ησπίζνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο ζηνλ θαηάιιειν
ρξφλν, αιιά θαη πεξηπηψζεηο δπζηξνπίαο ηεο Γηνίθεζεο θπξηάξρεζαλ θαη θαηά ην ππφ
επηζθφπεζε έηνο.
Χζηφζν, ήηαλ θαηά ην ίδην έηνο πνπ δηαπηζηψζεθε θαη επήθννλ νπο ηεο Γηνίθεζεο, ζε
ζρέζε κε Δθζέζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο, φζν θαη βήκαηα
λνκνζε- ηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, πξνο πινπνίεζε εηζεγήζεσλ ηνπ Δπηηξφπνπ, πνπ
επαλεηιεκκέ- λα ππνβιήζεθαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη
ζηηο επηκέξνπο παξαγξάθνπο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. Ζ εμέιημε απηή πηζηψλεηαη,
αζθαιψο, ζηηο θαηά πεξίπησζε εκπιεθφκελεοΤπεξεζίεο, εληζρχεη, φκσο, θαη ην έξγν
ηνπ Δπηηξφπνπ, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ πξνζπάζεηα άξζεο ησλ αδηθηψλ πνπ
δηαπηζηψλνληαη θαη απνθαηάζηαζεο ηεο λνκηκφηεηαο.

I. Θέκαηα Παηδείαο
1.
μαθηηών

Δγγπαθέρ/Μεηεγγπαθέρ

Σν ζέκα ησλ εγγξαθψλ/κεηεγγξαθψλ καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν απαζρφιεζε
θαη ζην παξειζφλ ηελ Δπίηξνπν. Απηφ, φκσο, πνπ αλαδείρζεθε κε ηελ ελαζρφιεζε κε
ην παξάπνλν πνπ ππνβιήζεθε θαηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο (αξ.Α/Π 962/2011), ήηαλ
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ.
Ο παξαπνλνχκελνο παηέξαο είλαη δηαδεπγκέλνο θαη ππνζηήξηδε φηη ην ζρνιείν, ζην
νπνίν, κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηα δίδπκα παηδηά ηνπ, καζεηέο πξψηεο
ηάμεο Γπκλαζίνπ, είραλ δηθαίσκα λα εγγξαθνχλ θαη λα θνηηήζνπλ, ήηαλ απηφ ηεο
εθπαη- δεπηηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία είλαη ε θαηνηθία ηνπ, φπνπ δηακέλνπλ θαη ηα
παηδηά ηνπ. Σν Τπνπξγείν επέκελε φηη, κε βάζε ηα ελψπηνλ ηνπ ζηνηρεία, ηα παηδηά
δηέκελαλ κε ηε κεηέξα ηνπο θαη φηη ην ζρνιείν, ζην νπνίν είραλ δηθαίσκα λα
θνηηήζνπλ ήηαλ απηφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θαηνηθία
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ηεο κεηέξαο. Ζ κεηέξα
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πηζηνπνηνχζε σο αιεζή ηε δήισζε ηνπ παηέξα, φηη, δειαδή, ηα παηδηά δηέκελαλ καδί
ηνπ θαη επηζπκνχζε θαη ε ίδηα εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηεο ζην ζρνιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο
πεξηθέξεηαο ηεο θαηνηθίαο ηνπ παηέξα.
Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν, ην νπνίν δηαπηζηψζεθε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ήηαλ πσο
ην Τπνπξγείν, παξφιν πνπ ηε γνληθή κέξηκλα αζθνχλ απφ θνηλνχ νη γνλείο, ζεψξεζε
απηνλφεην φηη ηα παηδηά δηακέλνπλ ή πξέπεη λα δηακέλνπλ κε ηε κεηέξα. Σίπνηε δελ ην
έπεηζε φηη ηα παηδηά είλαη δπλαηφλ λα δηακέλνπλ θαη κε ηνλ παηέξα. Υαξαθηεξηζηηθφ
ήηαλ ην φηη δήηεζε λα πξνζθνκηζζνχλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ζην εμήο ηελ
θεδε- κνλία ησλ παηδηψλ ζα έρεη ν παηέξαο, παξφιν πνπ θαλέλα ηέηνην ζηνηρείν δε
δεηήζεθε, ζε ζρέζε κε ηε κεηέξα. Καη φια απηά, ηε ζηηγκή πνπ θαη νη δχν γνλείο
πηζηνπνηνχζαλ φηη ηα παηδηά δηακέλνπλ κε ηνλ παηέξα ηνπο.
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Σν δηθαίσκα ηφζν ησλ παηδηψλ, φζν θαη ησλ δηαδεπγκέλσλ γνληψλ ηνπο, απηά λα
δηακέ- λνπλ ζην ζπίηη νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο δχν γνλείο, εθφζνλ δελ ππάξρεη
νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ λα απνθιείεη θάηη ηέηνην, ηνλίζηεθε ζηελ
Έθζεζε πνπ ππνβιήζεθε ζε ζρέζε κε ην ππφ αλαθνξά παξάπνλν. Ζ Δπίηξνπνο εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ε
δήισζε ησλ γνλέσλ φηη ηα παηδηά δηακέλνπλ κε ηνλ παηέξα απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θνηηήζνπλ ηα παηδηά. Ο
ηξφπνο ή ε αλαγθαηφηεηα επαιήζεπζεο ηεο δήισζεο απηήο είλαη ζέκα πνπ εκπίπηεη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο είπε, ε νπνία, φκσο, ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα
αζθείηαη θαηά ινγηθφ ηξφπν θαη ρσξίο λα ηαιαηπσξεί αδηθαηνιφγεηα ηνπο γνλείο.
Ζ εηζήγεζε πνπ έγηλε, γηα ιήςε απφθαζεο ζηε βάζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο Δπηηξφπνπ,
πινπνηήζεθε, ην δηθαίσκα, δε, ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, απηά λα θνηηήζνπλ ζην
ζρνιείν ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία θαηνηθνχζαλ έγηλε, ηειηθά, ζεβαζηφ.
Ζ εκπινθή ηεο Δπηηξφπνπ ζε ζέκα εγγξαθήο καζήηξηαο ζε εζπεξηλφ Γπκλάζην Λχθεην ήηαλ απηή πνπ νδήγεζε ζε επαλεμέηαζε ηεο αίηεζήο ηεο θαη ζε έγθξηζε,
ηειηθά, ηεο ηε- ιεπηαίαο, ελψ απηή είρε θαηαξρήλ απνξξηθζεί (αξ.Α/Π 1363/2011).
Ζ παξαπνλνχκελε ελεγξάθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2005-2006 ζην Παγθχπξην Λχθεην
Λάξλαθαο, γηα λα θνηηήζεη ζηελ A΄ ηάμε Λπθείνπ, αιιά, γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο,
δηέ- θνςε ηε θνίηεζή ηεο, κεηά απφ πάξνδν ελφο κελφο. Πεξί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011,
κεηέβε
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κε ην ζχδπγφ ηεο ζην Δζπεξηλφ Γπκλάζην-Λχθεην Κνθθηλνρσξηψλ, γηα λα παξαθαζίζεη
ζηηο επηθείκελεο, ηφηε, θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο πνπ ζα δηεμάγνληαλ ηνλ επηέκβξην
ηνπ
2011, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζηε Β΄ηάμε Λπθείνπ (πέκπηε ηάμε). Ζ Γηεπζχληξηα
ηνπ ελ ιφγσ ζρνιείνπ, αθνχ εμαζθάιηζε φια ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά απφ ηελ
παξα- πνλνχκελε, απνδέρηεθε ην αίηεκά ηεο, παξαδίδνληάο ηεο ην ζρεηηθφ
πξφγξακκα ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ. Καηφπηλ ηνχηνπ, γηα ζθνπνχο
πξνεηνηκαζίαο ηεο, ε παξαπν- λνχκελε ελεγξάθε ζε ηδησηηθφ θξνληηζηήξην,
θαηαβάιινληαο θαη ην αλάινγν ρξεκαηηθφ
πνζφ.
Πεξί ηα ηέιε Ηνπιίνπ, ε παξαπνλνχκελε έιαβε ηειεθψλεκα απφ ιεηηνπξγφ ηνπ
Δπαξρηαθνχ Γξαθείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Λάξλαθαο, ν νπνίνο ηελ ελεκέξσζε φηη
δελ κπνξνχ- ζε λα παξαθαζίζεη ζηηο επηθείκελεο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο θαη φηη ην
αίηεκά ηεο δελ κπνξνχζε λα εγθξηζεί. Όηαλ ε Δπίηξνπνο δήηεζε λα πιεξνθνξεζεί ηνπο
ιφγνπο γηα ηελ θαηάιεμε απηή, ε αίηεζε ηεο παξαπνλνχκελεο έηπρε επαλεμέηαζεο θαη
κάιηζηα ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν, κε απνηέιεζκα λα δνζεί, ηειηθά, ην δηθαίσκα ζηελ
παξαπνλνχκελε λα παξαθαζίζεη ζηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο επηεκβξίνπ 2011.
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2.
Δγγπαθέρ
Φοιηηηών
Ζ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ β(ii) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ πεξί Αιινδαπψλ θαη
Μεηαλάζηεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ.2) Νφκνπ (Ν.184(Η)/2007) ήηαλ, νπζηαζηηθά, ην
αληηθείκελν παξαπφλνπ πνπ ππνβιήζεθε απφ ηδηνθηήηε ηδησηηθήο ζρνιήο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (αξ.Α/Π 420/2011). ηε βάζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ Νφκνπ απηνχ, ν νπνίνο
ηξνπνπνίεζε ηνλ πεξί Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο Νφκν, γηα ζθνπνχο
ελαξκφληζήο ηνπ κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2004/114/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
13εο Γεθεκβξίνπ
2004, ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο εηζδνρήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηηο ζπνπδέο, ηελ αληαιιαγή καζεηψλ, ηελ άκηζζε πξαθηηθή άζθεζε ή ηελ εζεινληηθή ππεξεζία,
ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ έζεηαλ
πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκα ησλ ηδησηηθψλ ζρνιψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ
ηδξχζεθαλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007 (εκεξ. ςήθηζεο ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ
Νφκνπ), λα εγγξάθνπλ αιινδαπνχο θνηηεηέο ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο, ελψ ην
δηθαίσκα απηφ ην είραλ νη ζρνιέο πνπ ηδξχζεθαλ πξηλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007.
Ζ επίκαρε παξάγξαθνο (β)(ii) ηνπ άξζξνπ 18Μ ηνπ ελαξκνληζηηθνχ Νφκνπ 184(Η)/2007
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πξνλνεί φηη, ίδξπκα ζεκαίλεη δεκφζην ή ηδησηηθφ ίδξπκα, ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Αιινδαπψλ θαη
Μεηαλάζηεπζεο (Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ.2) Νφκνπ ηνπ 2007 ή αλαγλσξηζκέλν απφ ηε
Γεκνθξαηία ή/θαη ηνπ νπνίνπ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη εγγεγξακκέλν θαηά ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο
(Σξνπνπνηεηηθνχ) (Αξ.2) Νφκνπ ηνπ 2007 ή αλαγλσξηζκέλν απφ ηε Γεκνθξαηία,
ζχκθσλα κε ηελ θππξηαθή λνκνζεζία ή ηηο θππξηαθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, γηα ηνπο
ζθνπνχο πνπ νξίδεη ν ίδηνο Νφκνο.
Γηαπηζηψζεθε πσο, ε εξκελεία πνπ ηνΤπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ έδηδε ζηελ
πην πάλσ παξάγξαθν ήηαλ φηη αιινδαπνί θνηηεηέο απφ ηξίηεο ρψξεο κπνξνχζαλ λα
εγγξα- θνχλ θαη λα θνηηήζνπλ ζε νπνηνλδήπνηε θιάδν ζπνπδψλ ηδησηηθήο ζρνιήο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ήηαλ εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαηά ηελ εκεξνκελία ςήθηζεο ηνπ Σξνπνπνηεηηθνχ Νφκνπ
184(Η)/2007, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ θιάδνπ ζπνπδψλ.
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Σν Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
εξκήλεπε ηελ ππφ αλαθνξά παξάγξαθν θαηά ηξφπν ψζηε, ηδησηηθή ζρνιή ηξηηνβάζκηαο
εθπαί- δεπζεο πνπ ελεγξάθε ζην Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
κεηά ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2007, λα κπνξεί λα εγγξάςεη αιινδαπνχο θνηηεηέο απφ ηξίηεο ρψξεο,
κφλν ζε αμηνινγεκέλνπο-πηζηνπνηεκέλνπο θιάδνπο ζπνπδψλ. πκπέξαηλε, δε, φηη ηέηνηνη λένη θιάδνη ζπνπδψλ έπξεπε λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ηε Γεκνθξαηία, δειαδή
αμηνινγεκέλνη.
Ζ Δπίηξνπνο έδσζε ηε δηθή ηεο άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εκπιεθφκελεοΤπεξεζίεο
παξεξκήλεπαλ, ελδερνκέλσο, ηελ ελαξκνληζηηθή λνκνζεζία, αθνχ κε βάζε απηή, φιεο νη
λνκίκσο εγγεγξακκέλεο ζρνιέο ζην Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ, έρνπλ δηθαίσκα λα δέρνληαη θαη λα εγγξάθνπλ θνηηεηέο ππεθφνπο ηξίησλ
ρσξψλ. Ζ εξ- κελεία πνπ έδηδε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ζεκεηψζεθε,
απνθιείεη ηα ηδη- σηηθά ηδξχκαηα πνπ ζπζηάζεθαλ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ
ηξνπνπνηεηηθνχ Νφκνπ, απφ ηνπ λα εγγξάςνπλ αιινδαπνχο θνηηεηέο θαη ηα ζέηεη ζε
δπζκελέζηεξε ζέζε, ζε ζρέζε κε απηά πνπ ηδξχζεθαλ πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ, ελψ
ε απαίηεζε ηνπ Σκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο, φπσο ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξφθεηηαη λα πα- ξαθνινπζήζεη ν αιινδαπφο θνηηεηήο
είλαη αμηνινγεκέλα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, είλαη εθηφο ηνπ
πιαηζίνπ ηεο λνκνζεζίαο απηήο.
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Όπσο επηζήκαλε ε Δπίηξνπνο, αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα απφ ηε Γεκνθξαηία, είλαη ην
ίδξπ- κα ην νπνίν είλαη λνκίκσο εγγεγξακκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζην Μεηξψν
ηνπΤπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ πεξί ρνιψλ
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Νφκνπ ηνπ 1996 (Νφκνο 67(Η)/1996). Γηα ηελ εγγξαθή
ηέηνησλ ηδξπκά- ησλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ππφ αλαθνξά Νφκνπ, απαηηείηαη ε
ζπλδξνκή ζεηξάο πξν- υπνζέζεσλ, ε πιήξσζε ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη απζηεξά απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. Ζ εγγξαθή, δειαδή, ησλ ηδησηηθψλ ηδξπκάησλ
ζην Μεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ είλαη ππνρξεσηηθή. Αληίζεηα, ε
αμηνιφγεζε θιάδνπ ζπνπδψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, αιιά δπλεηηθή, αθνχ κφλν εάλ
επηζπκεί ν ηδηνθηήηεο ηεο ηδησηη- θήο ζρνιήο κπνξεί λα δεηήζεη κηα ηέηνηα αμηνιφγεζε,
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ ππφ αλαθνξά Νφκνπ. Χο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί ε χπαξμε
αμηνιφγεζεο λα ζεσξείηαη πξνα- παηηνχκελν, γηα λα επηηξαπεί ε εγγξαθή αιινδαπψλ
θνηηεηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο ζρνιέο πνπ ηδξχζεθαλ κεηά ην 2007.
Ζ Δπίηξνπνο θαηέιεμε φηη, εάλ ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία επηζπκεί θαη επηηξέπεη ηελ
εγ- γξαθή αιινδαπψλ θνηηεηψλ ηξίησλ ρσξψλ κφλν ζε αμηνινγεκέλνπο θιάδνπο
ζπνπδψλ,
ηφηε νθείιεη λα ηξνπνπνηήζεη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, έηζη ψζηε ε αμηνιφγεζε θιάδσλ
ζπνπδψλ λα είλαη ππνρξεσηηθή θαη φρη δπλεηηθή. εκείσζε, φκσο, φηη θάηη ηέηνην ζα
ζπλεπαγφηαλ ππέξκεηξν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ ζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξηηνβάζκηαο
ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο.
Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο, ηφζν ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, φζν θαη ην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, πιεξνθφξεζαλ ηελ Δπίηξνπν φηη ζπκθσλνχλ
κε ηελ εξκε- λεπηηθή πξνζέγγηζε, ηελ νπνία ε ίδηα είρε επηρεηξήζεη, δφζεθαλ, δε,
νδεγίεο ηφζν γηα έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηελ νπνία ην ζπγθεθξηκέλν παξάπνλν αθνξνχζε,
φζν θαη γηα αιια- γή πνιηηηθήο επί ηνπ ζέκαηνο. Σν ζεκαληηθφηεξν φισλ ήηαλ ε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ λα πξνρσξήζεη ζηελ ηξνπνπνίεζε
ησλ πεξί ρνιψλΣξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Νφκσλ, ψζηε λα ζπγρξνληζηεί ην ζχζηεκα
εγγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιψλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.
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II. Τπαιιειηθά ζέκαηα
1.
Οικονομικά
υθελήμαηα

και

άλλα

Σελ ηδηαηηεξφηεηα θαη, ελ πνιινίο, ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο αδεηψλ
αλάπαπζεο ζηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΣΗ, πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκφ
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αλέδεημε ε δηεξεχλεζε παξαπφλνπ πξψελ κέινπο ηνπ ελ ιφγσ
πξνζσ- πηθνχ (αξ.Α/Π 684/2009).
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Σν έηνο 2008, ν παξαπνλνχκελνο αηηήζεθε λα ιάβεη ηελ άδεηα αλάπαπζήο ηνπ θαηά
ηε κφλε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία, κε ζρεηηθή εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ
Αλψηεξνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, είρε θαζνξηζηεί φηη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ απηνχ. Δλψ, φκσο,
άξρηζε λα δηαλχεη ηελ πεξίνδν ηεο άδεηάο ηνπ, είθνζη ελλέα, ζπλνιηθά, εκεξψλ, γηα
έληεθα κέξεο θιήζεθε λα εθηειέζεη θαζήθνληα, κε ζπλέπεηα ε πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία
απείρε πξαγκαηηθά απφ ηα θαζήθνληα ηνπ, λα πεξηνξηζηεί ζηηο δεθανθηψ κέξεο. Ο
παξαπνλνχκελνο δελ είρε δηθαίσκα κεηαθνξάο ζην επφκελν έηνο ησλ εκεξψλ άδεηαο ηηο νπνίεο δελ θαηέζηε δπλαηφλ
λα θάλεη ρξήζε, αθνχ είρε ήδε κεηαθέξεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ εκεξψλ άδεηαο
ζην επφκελν έηνο. Γη’ απηφ δήηεζε φπσο απνδεκησζεί γηα ηηο έληεθα απηέο κέξεο πνπ,
ελψ ήηαλ κε άδεηα, πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ, αίηεκα ην νπνίν απνξξίθζεθε, κε ην
αηηηνινγηθφ φηη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ πξνβιέπεη κηα ηέηνηα δπλαηφηεηα.
Ζ Δπίηξνπνο ζπκθψλεζε κε ηε ζέζε φηη, νη ζρεηηθέο κε ην ζέκα λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο
δελ επέηξεπαλ λα ζεσξεζεί σο ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ παξαπνλνχκελνπ - θαη,
ζπλεπψο, λα απνδεκησζεί σο ηέηνηα - ε παξνρή ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηνπ, ελψ ήηαλ
κε άδεηα αλάπαπζεο. Γηαπίζησζε, επίζεο, ηε ινγηθή ηεο έθδνζεο ησλ εγθπθιίσλ πνπ,
ζηελ απνπζία νπνησλδήπνηε Καλνληζκψλ νη νπνίνη λα ξπζκίδνπλ εηδηθά ην ζέκα ησλ
αδεηψλ ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΣΗ, ζθνπνχζαλ, απφ ηε κηα, λα
κε δηαηαξάζζεηαη ην δηδαθηηθφ έξγν θαη, απφ ηελ άιιε, λα δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα
ηνπ πξνζσπηθνχ λα ιακβάλεη άδεηεο.
Χζηφζν, φπσο αλέθεξε ε Δπίηξνπνο, νη πεξί Υνξήγεζεο Αδεηψλ Καλνληζκνί πνπ
ηζρχ- νπλ αλαθνξηθά κε ηε Γεκφζηα Τπεξεζία, κέινο ηεο νπνίαο ήηαλ ν
παξαπνλνχκελνο, δελ πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκα άδεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο
ηνπ ρξφλνπ. Γεδνκέλεο
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ηεο ζθνπηκφηεηάο ηνπο, φπσο ηνλίζηεθε, ζνβαξέο ελζηάζεηο γηα ηελ έθδνζε θαη εθαξκνγή εγθπθιίσλ, φπσο νη ππφ αλαθνξά, δε ζα ππήξραλ, αλ απηέο δελ ελείραλ ηνλ θίλδπλν
θαηαζηξαηήγεζεο λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη θαηάξγεζεο δηθαησκάησλ, φπσο ζπλέβε
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Δλψ, δειαδή, σο δεκφζηνο ππάιιεινο, ν παξαπνλνχκελνο,
κε βάζε ηε λνκνζεζία, είρε δηθαίσκα λα ιάβεη ηελ εηο πίζηελ ηνπ άδεηα αλάπαπζεο θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε εγθχθιην, ην δηθαίσκά ηνπ απηφ πεξηνξηδφηαλ, θάζε
ρξφλν, ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνπ έηνπο. Δπηπιένλ, αλ γηα νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο,
αθφκα θαη αλεμάξηεηνπο ηεο βνχιεζήο ηνπ ή θαη ππεξεζηαθνχο, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε, δελ θαζίζηαην, ηειηθά, δπλαηφλ λα ιάβεη ηελ άδεηά ηνπ θαηά ηελ νξηζζείζα
πεξίνδν, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηελ κεηέθεξε ζε άιιν έηνο - αλ ππήξρε αθφκε
ηέηνηα δπλαηφηεηα απφ λνκηθήο άπνςεο - θαη ζηε ρεηξφηεξε ηελ έραλε.
Ζ Δπίηξνπνο, εληειψο αθξνζηγψο, ζεκείσζε φηη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, ζηελ
απφθα- ζε πνπ εμέδσζε γηα ηηο ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-350/06 Gerhard
Schultz-Hoff v. Deutsche Rentenversicherung Bund θαη C-520/06 Stringer and Others
v. Her Majestry’s Revenue and Customs, ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2009, αλέθεξε φηη ν
εξγαδφκελνο δε ράλεη ην
δηθαίσκά ηνπ γηα εηήζηα άδεηα κεη’ απνδνρψλ, ην νπνίν δελ κπφξεζε λα αζθήζεη ιφγσ
αζζέλεηαο θαη φηη απηφο πξέπεη λα απνδεκησζεί γηα ηελ εηήζηα άδεηα πνπ δελ έιαβε γηα
ην ιφγν απηφ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αλέθεξε ε Δπίηξνπνο, νχηε θαλ γηα
αζζέλεηα επξφθεηην, γηα ιφγν δειαδή πνπ ζρεηηδφηαλ κε ην πξφζσπν ηνπ
παξαπνλνπκέλνπ, αιιά γηα ππεξεζηαθνχο θαη κφλν ιφγνπο.
Ζ Δπίηξνπνο θαηέιεμε φηη, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εκεξψλ άδεηαο αλάπαπζεο πνπ έρεη
εηο πίζηελ ηνπ ν θάζε εξγαδφκελνο απνηειεί θεθηεκέλν, κε απαιινηξίσηνφ δηθαίσκά
ηνπ. Δπιφγσο επηηξεπηά, εθδίδνληαη εγθχθιηνη πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα απηφ θαη
απνζθν- πνχλ ζηε δηαηήξεζε θαη/ή εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε
Τπεξεζίαο, εθφζνλ, φκσο, δηαζθαιίδνπλ, ηαπηφρξνλα, θαη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
άδεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ρσξίο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα νδεγνχλ ζηελ εμνπδεηέξσζή
ηνπ. Κακία εγθχθιηνο ή άιιεο δηνηθεηηθέο νδεγίεο δελ κπνξνχλ λα ππεξηζρχζνπλ ηνπ
Νφκνπ, πξφ- ζζεζε, θαη θαηέιεμε φηη ν παξαπνλνχκελνο, γηα ιφγνπο εληειψο
αλεμάξηεηνπο απφ ηε βνχιεζή ηνπ (είηε απηνί ιέγνληαη ππεξεζηαθέο αλάγθεο, είηε
εγθχθιηνη, είηε κε έθδνζε Καλνληζκψλ), εκπνδίζηεθε απφ ηνπ λα θάλεη ρξήζε έληεθα
εκεξψλ άδεηαο αλάπαπζεο πνπ είρε εηο πίζηελ ηνπ. Απηφ,ηφληζε, δελ κπνξεί λα γίλεη
αλεθηφ ζε έλα θξάηνο δηθαίνπ. Καη αθνχ πιένλ ήηαλ γεγνλφο, ην νπνίν, δεδνκέλεο θαη
ηεο παξαίηεζεο ηνπ παξαπνλνπ-
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κέλνπ απφ ηε Γεκφζηα Τπεξεζία, δελ κπνξνχζε λα αξζεί απηφ θαζ’ απηφ, έγηλε
εηζήγε- ζε πξνο ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ φπσο ιάβεη
ζπκβνπιή απφ ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή, ηνπιάρηζηνλ, ε
απνδεκίσζε ηνπ παξαπν- λνπκέλνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε, ελψ απηφο ήηαλ
κε άδεηα.
Γεληθφηεξεο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο δελ έγηλαλ, δεδνκέλνπ ηνπ ηεξκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΣΗ. Χζηφζν, ε Δπίηξνπνο δελ παξέιεηςε λα αλαθέξεη ζηελ Έθζεζή ηεο
φηη, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαλ ζην ζχζηεκα παξαρψξεζεο αδεηψλ ζηα κέιε
ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ, ήδε απφ ην 2005, ε Γεληθφο Διεγθηήο είρε ζρεηηθέο
αλα- θνξέο ζηελ εηήζηα Έθζεζή ηεο, ζηελ νπνία θαη ε ίδηα κηινχζε γηα πξφβιεκα, ην
νπνίν εθθξεκνχζε επί καθξφλ.
Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία έθηαθηνο ππάιιεινο ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα δηθαηνχηαη λα απνπζηάζεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ γηα ιφγνπο πγείαο, ήηαλ
ην αληηθείκελν παξαπφλνπ πνπ ππνβιήζεθε απφ ππάιιειν ηνπ Δθφξνπ πλεξγαηηθψλ
Δηαηξεηψλ θαη πλεξγαηηθήο Αλάπηπμεο (αξ.Α/Π 2959/2007).
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Απφ ηε δηεξεχλεζε δηαπηζηψζεθε φηη, νη έθηαθηνη ιεηηνπξγνί είραλ δηθαίσκα
απνπζίαο, γηα ιφγνπο πγείαο, κφλν γηα είθνζη νθηψ κέξεο, έλαληη ζαξάληα δχν εκεξψλ,
ησλ κφλη- κσλ ππαιιήισλ. Δπεηδή ν παξαπνλνχκελνο είρε ζπκβφιαην ανξίζηνπ
ρξφλνπ, ην ζέκα εμεηάζηεθε κε βάζε απηφ ην δεδνκέλν, ε Δπίηξνπνο, δε, έθξηλε φηη,
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, παξαβηάζηεθε ε αξρή ηεο ηζφηεηαο, φπσο απηή
θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 28 ηνπ πληάγκαηνο. Όπσο αλέθεξε, ρσξίο λα παξαβιέπεη ην
γεγνλφο φηη νη κνλίκσο θαη νη ανξίζηνπ ρξφλνπ ππεξεηνχληεο ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ
δελ απνηεινχλ κία θαηεγνξία ππαιιήισλ θαη φηη, ζπλεπψο, κε φκνηα κεηαρείξηζή ηνπο
δε ζπληζηά εμ νξηζκνχ απα- γνξεπκέλε απφ ην χληαγκα άληζε κεηαρείξηζε, δελ
έβξηζθε θαλέλα ιφγν, ν νπνίνο λα δηθαηνινγεί ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ
άδεηα αζζελείαο θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη πην πάλσ, ζηε βάζε κφλν φηη νη κελ
είλαη κφληκνη ππάιιεινη θαη νη δε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ζ άπνςε απηή, αλέθεξε ε
Δπίηξνπνο, εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, κεηά πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ν πεξί ηεο
Γηαδηθαζίαο
Πξφζιεςεο
Δθηάθησλ
Τπαιιήισλ
ζηε
Γεκφζηα
θαη
ΔθπαηδεπηηθήΤπεξεζία (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνο ηνπ 2011 (Ν.26(Η)/2011), έρεη,
νπζηαζηηθά, θαηνρπξσζεί ε «κνληκφηεηα» ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ανξίζηνπ δηαξθεί- αο.
Με ηνλ ελ ιφγσ Νφκν, πξνβιέπεηαη ν κε ηεξκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ απηψλ, αθφκα θαη αλ νη αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο απηνί πξνζιήθζεθαλ πάςνπλ λα
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πθίζηαληαη, ελψ, ηαπηφρξνλα, είλαη γλσζηφ πσο, κε βάζε ηε ζχκβαζε εξγαζίαο πνπ ηνπο
ζπλδέεη κε ην Γεκφζην, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο είλαη ηα ίδηα κε απηά
ησλ θαηφρσλ αληίζηνηρεο κφληκεο ζέζεο.
Δπεηδή ην ζέκα πνπ ηέζεθε κε ην πην πάλσ παξάπνλν ήηαλ επξχηεξν, ε Δπίηξνπνο
θάιεζε ηνλ Γηεπζπληή ηνπΣκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ, πξνο ηνλ νπνίν
ε Έθζεζε θνηλνπνηήζεθε, ζε ζπλάληεζε, γηα ζπδήηεζή ηνπ. Ζ ζπλάληεζε απηή έρεη, ελ
ησ κεηαμχ, πξαγκαηνπνηεζεί θαη, θαη’ απηήλ, ε Δπίηξνπνο πιεξνθνξήζεθε φηη ήδε, κε
ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηα ζπκβφιαηα ησλ εθηάθησο εξγνδνηνπκέλσλ, γίλεηαη αλαθνξά
ζην δηθαίσκά ηνπο γηα επέθηαζε ηεο πεξηφδνπ άδεηαο αζζελείαο, κέρξη θαη γηα ζαξάληα
δχν εκέξεο.
Σελ θαζπζηέξεζε πνπ ζεκεηψζεθε, απφ πιεπξάο πκβνπιίνπ Ακπειννηληθψλ
Πξντφλησλ (ΑΠ), λα ιάβεη απνθάζεηο, ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα επηδφκαηα, θαζψο
θαη ην δηθαίσ- κα ηεο άδεηαο, ηα νπνία δηεθδηθνχζε απνιπζέλ κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ, θαπηεξίαζε ε Δπίηξνπνο κε αθνξκή ηε δηεξεχλεζε παξαπφλνπ πνπ ππνβιήζεθε
απφ ην ελ ιφγσ πξφζσπν (αξ.Α/Π 1079/2011).
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Ζ Δπίηξνπνο ζεκείσζε φηη ε ππαιιειηθή ζρέζε ηνπ παξαπνλνπκέλνπ κε ην ΑΠ έιεμε
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011. Δληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηφηε, αλέθεξε, ην
εκπιεθφκελν πκβνχιην ζα έπξεπε λα είρε μεθαζαξίζεη ηηο φπνηεο νθεηιέο ηνπ πξνο
απηφλ θαη λα ηνπ ηηο θαηαβάιεη. Παξφια απηά, απηέο παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα γηα
πνι- ινχο κήλεο, κε ην δηθαηνινγεηηθφ ηεο αλακνλήο ησλ απφςεσλ ηνπ θαηά Νφκν
αξκνδίνπ γηα ην ΑΠ Τπνπξγείνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ ηνπ πκβνπιίνπ. Απηφ,
κάιηζηα, ηε ζηηγκή πνπ γηα ην ζέκα ηεο εηο πίζηελ ηνπ παξαπνλνπκέλνπ άδεηαο, ην
πκβνχιην είρε ήδε θαηαιήμεη φηη δελ νθείιεηαη νπνηνδήπνηε πνζφ ζηνλ
παξαπνλνχκελν.
Όζνλ αθνξά ζην ζέκα ησλ επηδνκάησλ, ε επίθιεζε ηεο αλακνλήο απφςεσλ είηε απφ
ηνπο Ννκηθνχο πκβνχινπο ηνπ ηδίνπ ηνπ ΑΠ, είηε απφ ηνΤπνπξγείν Γεσξγίαο,
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, επίζεο, δελ κπνξνχζε, θαηά ηελ Δπίηξνπν, λα
δηθαηνινγήζεη ηε κε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο γηα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηε
ζηηγκή κάιηζηα, πνπ, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ν παξαπνλνχκελνο είρε
δηθαίσκα ζ’ απηά.
Τπνβιήζεθε εηζήγεζε φπσο ην ΑΠ ιάβεη ηηο απνθάζεηο ηνπ ρσξίο πεξαηηέξσ
θαζπζηέ- ξεζε.
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2.
Μεηαθέζειρ
Δκηάκηυν
Σν θιέγνλ, απφ ηε ζθνπηά ηφζν ησλ κε κνλίκσο εξγνδνηνπκέλσλ ζην Γεκφζην, φζν
θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ, ζέκα ησλ κεηαζέζεσλ
ησλ πξψησλ, ήηαλ ην αληηθείκελν παξαπφλσλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ θαηά ην κήλα
επηέκβξην ηνπ ππφ επηζθφπεζε έηνπο (Α/Π 898/2011, Α/Π 1041/2011, Α/Π
1111/2011, Α/Π
1563/2011).
Όζνλ αθνξά ζηνπο κε κνλίκσο εξγνδνηνχκελνπο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ είλαη αζχλεζεο ην
θαηλφκελν ππάιιεινη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη εθηφο ηεο Δπαξρίαο ηεο κφληκεο δηακνλήο
ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ππνβάιινληαη αηηήκαηα κεηάζεζεο, πξνο ππνζηήξημε ησλ
νπνίσλ γίλεηαη, ζπλήζσο, επίθιεζε ζε ιφγνπο πγείαο ή ζε άιιεο πξνζσπηθέο/νηθνγελεηαθέο πεξηζηάζεηο.
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Απνηέιεζε δηαπίζησζε ηεο Δπηηξφπνπ φηη, ην εκπιεθφκελν Σκήκα αληηκεηψπηδε κε
ηδη- αίηεξν πξνβιεκαηηζκφ ην δήηεκα θαη φηη αθνινπζνχζε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή
επί ηνπ
ζέκαηνο. Πξνηεξαηφηεηα γηα παξακνλή ζηελ έδξα κφληκεο δηακνλήο ηνπο δηδφηαλ, θαηά
ζεηξά, ζηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο, αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπο θαη,
ζηε ζπλέρεηα ζηνπο έθηαθηνπο, πξψηα ζηνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ, αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε εξγνδνηνχκελνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαη, αθνινχζσο, ζηνπο
έθηαθηνπο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Τπφςε ιακβάλνληαλ, επηπξφζζεηα, θαη νηθνγελεηαθνί
ιφ- γνη ή/θαη ιφγνη πγείαο πνπ επηθαινχληαλ νη ππάιιεινη. Σν εκπιεθφκελν Σκήκα
θαίλεηαη, αθφκα, φηη πξνέθξηλε σο θαηάιιειν έλα ζχζηεκα εθ πεξηηξνπήο κεηαζέζεσλ
ησλ εθηά- θησλ ππαιιήισλ ζηελ Δπαξρία κφληκεο δηακνλήο ηνπο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φρη κφλν ε ίζε κεηαρείξηζε ηνπο, αιιά θαη λα δηαζθεδάδεηαη ε αγσλία
απηψλ πνπ ππεξεηνχλ εθηφο ηεο Δπαξρίαο ηνπο, σο πξνο ην αλ θαη πφηε ζα κεηαηεζνχλ
ζ΄απηήλ.
Ζ Δπίηξνπνο επηζήκαλε φηη, ην εξψηεκα πνπ ζα έπξεπε λα απαληεζεί ήηαλ ην θαηά
πφζνλ ην εκπιεθφκελν Σκήκα λνκίκσο πξνβαίλεη, κεηά ην δηνξηζκφ κνλίκσλ
ππαιιήισλ, ζε ζπγθεθξηκέλε, απφ άπνςε Δπαξρίαο, ηνπνζέηεζή ηνπο, αλεμάξηεηα απφ
ην ελδερφκελν ε ελ ιφγσ ηνπνζέηεζε λα δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε κεηάζεζεο κε
κνλίκσο ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ, ή αλ ε πξαθηηθή απηή ζπληζηά απαγνξεπκέλε απφ
ηνλ Νφκν (άξζξν 5 ηνπ Ν.
98(Η)/2003) δπζκελή κεηαρείξηζε ησλ δεχηεξσλ, ζε ζρέζε κε ηνπο πξψηνπο.
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Αλαιχνληαο ην δήηεκα, ε Δπίηξνπνο αλέθεξε φηη κε βάζε ην άξζξν 5 ηνπ ελ ιφγσ
Νφκνπ, απαγνξεχεηαη ε δπζκελήο κεηαρείξηζε ησλ εθηάθησλ, ζε ζρέζε κε ηνπο
κφληκνπο ππαι- ιήινπο, εθφζνλ,απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ, αθξηβψο, γηαηί απηνί είλαη
έθηαθηνη θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θάηη ηέηνην δε δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο
ιφγνπο. Γη΄απηφ, φπσο αλέθεξε, ζα έπξεπε λα εμεηαζηεί θαηά πφζνλ ε πξαθηηθή πνπ
αθνινπζεί ην εκπιεθφκελν Σκήκα θαη πνπ κε ηελ Έθζεζε εμεηάζηεθε, δηθαηνινγείην
απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο.
Όπσο ε Δπίηξνπνο ζεκείσζε, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο Πξφζιεςεο
Δθηάθησλ Τπαιιήισλ ζηε Γεκφζηα θαη Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία Νφκσλ, φπσο απηνί
ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο κε ηνλ Νφκν 26(1)/2011, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη
αλάγθεο ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία δελ κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ απφ κφληκν πξνζσπηθφ,
ηφηε ήηαλ δπλαηή ε πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ πξφζιεςε απηή δελ
ζπλεπαγφηαλ ηελ πιή- ξσζε κφληκσλ ζέζεσλ. Οη ζέζεηο εμαθνινπζνχζαλ λα
παξακέλνπλ θελέο, ε Γηνίθεζε, δε, κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκν, είρε
ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηελ πιήξσζή ηνπο κε κφληκν πξνζσπηθφ, ην νπνίν, ζηε
ζπλέρεηα, ζα έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο. Σελ
ππνρξέσζε απηή έρεη ε Γηνίθεζε, θάζε θνξά πνπ πξνβαίλεη ζε πιήξσζε κφληκσλ ζέζεσλ. Απηή, δε, ε νθεηιφκελε λφκηκε ελέξγεηα, ε ηνπνζέηεζε, δειαδή, ησλ κνλίκσο δηνξηζζέλησλ, ακέζσο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο, ζηηο ζέζεηο
πνπ, παξφιε ηελ πξνεγεζείζα πξφζιεςε εθηάθησλ γηα θάιπςε αλαγθψλ,
εμαθνινπζνχ- ζαλ λα παξακέλνπλ θελέο, απνηειεί θαη ηνλ αληηθεηκεληθφ ιφγν, πνπ
δηθαηνινγεί, θαηά ηελ Δπίηξνπν, ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπιεθφκελνπ Σκήκαηνο, ε νπνία,
έηζη, δελ κπνξεί λα ζεσ- ξεζεί φηη αληηβαίλεη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Ν.98(Η)/2003.
Άιισζηε, νη πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο Πξφζιεςεο Δθηάθησλ Τπαιιήισλ ζηε Γεκφζηα θαη
Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία Νφκνη, φπσο απηνί ίζρπαλ πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο κε ηνλ
Νφκν 26(Η)/2011, δελ απαγφξεπαλ αθφ- κα θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ
έθηαθηνπ ππαιιήινπ, αλ νη αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο είρε πξνζιεθζεί έπαπαλ λα
ππάξρνπλ (ιφγσ πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ή γηα άιιν ιφγν). ήκεξα, κεηά ηελ
ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε, απηφ απαγνξεχεηαη, κελ, γηα ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο ανξίζηνπ
ρξφλνπ, γηα ηνπο ίδηνπο, φκσο, εηζάγεηαη, ηαπηφρξν- λα, έλα ελ επξεία έλλνηα ζχζηεκα
ελαιιαμηκφηεηαο, ζε νπνηνδήπνηε Τπνπξγείν ππάξρεη αλάγθε. Αθνχ, ινηπφλ, είλαη
πιένλ δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ εθηάθησο ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ, πνπ ζεσξείηαη
πιενλάδνλ, αθφκα θαη ζε ππεξεζίεο Τπνπξγείνπ άιινπ- θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ
άιισλ- απφ απηέο γηα ηηο νπνίεο πξνζειήθζε, δελ κπνξεί λα ππν- ζηεξηρζεί, αλέθεξε ε
Δπίηξνπνο, φηη ην ίδην πξνζσπηθφ δελ ππφθεηηαη ζε κεηάζεζε, φηαλ νη αλάγθεο ηηο
νπνίεο θάιππηε, θαιχπηνληαη πιένλ κε κφληκνπο δηνξηζκνχο. πλεπψο,
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φπσο θαηέιεμε ε Δπίηξνπνο,ε πξαθηηθή ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ,
αλε- μάξηεηα απφ ην αλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο, ελδερνκέλσο, λα
δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε κεηάζεζεο κε κφληκνπ πξνζσπηθνχ, δηθαηνινγείηαη
αληηθεηκεληθά.
Ζ Δπίηξνπνο επηζήκαλε φηη, ηα πξάγκαηα δηαθνξνπνηνχληαη, αλ ν ππάιιεινο επηθαιείηαη ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο. Σφηε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη κφληκνο ή έθηαθηνο ν
ππάιιεινο, ην ζέκα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηε ζνβαξφηεηα πνπ απαηηεί ε
θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά. Αλ νη πεξηζηάζεηο είλαη ηέηνηεο πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκε ε ιήςε
γλσκά- ηεπζεο απφ Ηαηξνζπκβνχιην, ηφηε ην ζέκα λα παξαπέκπεηαη ζ΄απηφ.
Μέζα απφ ηελ έξεπλα ησλ πην πάλσ παξαπφλσλ, σο νπζηψδεο αλαδείρζεθε, επίζεο, θαη
ην δήηεκα ηεο ζπκθηιίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή, αθνχ πνιινί
έθηαθηνη ππάιιεινη είλαη, ηαπηφρξνλα, γνλείο κηθξψλ παηδηψλ.
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Ζ εηζήγεζε ζηελ νπνία ε Δπίηξνπνο θαηέιεμε, ζε ζρέζε κε ηα ππφ αλαθνξά παξάπνλα,
ήηαλ ε εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο κνλαδνδφηεζεο ησλ εθηάθησλ γηα ζθνπνχο κεηάζεζεο, ζηε βάζε ακηγψο κεηξήζηκσλ θξηηεξίσλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα θάζε ρξφλν ππεξεζίαο
εληφο ηεο Δπαξρίαο ηνπ, ν έθηαθηνο ππάιιεινο λα ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κνλάδσλ, γηα θάζε εμαξηψκελν παηδί ν ππάιιεινο λα ιακβάλεη επηπξφζζεην αξηζκφ κνλάδσλ, γηα θάζε ρξφλν ππεξεζίαο εθηφο ηεο Δπαξρίαο ηνπ θαη αλάινγα κε ην πφζν απέρεη
απηή ε Δπαξρία απφ ηελ Δπαξρία κφληκεο δηακνλήο ηνπ λα ιακβάλεη, επίζεο, κνλάδεο,
θ.ιπ. Απηέο νη κνλάδεο λα αζξνίδνληαη θαη΄έηνο, λα αλαθνηλψλνληαη ζηνπο εθηάθηνπο
θαη λα απνηεινχλ ηε βάζε, ε νπνία ζα θαζνξίδεη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα
κεηάζεζε ή κε κεηάζεζή ηνπο. Έηζη, αλέθεξε ε Δπίηξνπνο ζα κπνξνχλ θαη νη ίδηνη λα
έρνπλ ηφζν ηε δπλαηφηεηα κηαο πξφβιεςεο γηα ηηο πηζαλφηεηεο κεηάζεζεο ή κε
κεηάζεζήο ηνπο, φζν θαη έλα ζεκείν αλαθνξάο, φηαλ αηζζάλνληαη φηη αδίθσο
κεηαηίζεληαη ή δελ κεηαηίζεληαη.
Ζ εηζήγεζε απηή πινπνηήζεθε. Σν εκπιεθφκελν Σκήκα έρεη ήδε θαηαξηίζεη
ρέδην Μεηαζέζεσλ Δξγνδνηνπκέλσλ Ανξίζηνπ θαη Οξηζκέλνπ Υξφλνπ γηα
γξαθεηαθά θαη δη- νηθεηηθά θαζήθνληα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ππάιιεινη
ζπγθεληξψλνπλ κνλάδεο κεηά- ζεζεο, αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ην
δηάζηεκα πνπ ππεξεηνχλ εθηφο ηεο Δπαξρίαο κφληκεο δηακνλήο ηνπο θ.ιπ.
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3.
Δπαγγελμαηικά
Γικαιώμαηα
Σν πνιχ ζνβαξφ ζέκα ηεο αλππαξμίαο, νπζηαζηηθά, ηνπ πκβνπιίνπ Δγγξαθήο
Φπρνιφγσλ, γηα κηα πεξίνδν ηξηψλ, πεξίπνπ, εηψλ, αλαδείρζεθε απφ ηε δηεξεχλεζε
παξαπφλνπ, αλα- θνξηθά κε παξάιεηςε απάληεζεο ζε αίηεζε γηα εγγξαθή ζην Μεηξψν
Δγγεγξακκέλσλ Φπρνιφγσλ (Α/Π 2419/2007).
Γηαπηζηψζεθε φηη απφ ην έηνο 2007, φηαλ έιεμε ε ζεηεία ηνπ πκβνπιίνπ ππφ ηελ πξνεγνχκελε ζχλζεζή ηνπ, δελ δηνξίζηεθε λέν, παξά κφλν ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010. Καη
απηφ, παξά ην φηη ην πκβνχιην είλαη ην θαηά Νφκν αξκφδην φξγαλν λα εμεηάδεη
αηηήζεηο αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη λα ρνξεγεί, νπζηαζηηθά, άδεηεο
εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φπρνιφγνπ.
Δχξεκα ηεο Δπηηξφπνπ απνηέιεζε κηα γεληθφηεξε αηαμία, πνπ θαίλεηαη λα επηθξαηνχζε
ζην παξειζφλ, ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο ζηα Μεηξψα
Δγγεγξακκέλσλ Φπρνιφγσλ. Ζ αίηεζε ηνπ παξαπνλνπκέλνπ δηαπηζηψζεθε φηη
απνιέζζεθε, ρσξίο λα
κπνξνχζε λα απνθιεηζζεί ην ελδερφκελν θη άιιεο αηηήζεηο λα είραλ απνιεζζεί, ή άιινη
αηηεηέο, κε κπνξψληαο λα αλακέλνπλ άιιν ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζήο ηνπο, ηελ νπνία
είραλ πξν θαηξνχ ππνβάιεη, λα εμαζθνχλ ήδε ην επάγγεικα ηνπ Φπρνιφγνπ, παξά ην
γεγνλφο φηη δελ έιαβαλ νπνηαδήπνηε απάληεζε ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε ηνπο γηα εγγξαθή ζηα ελ ιφγσ Μεηξψα. Σν ελδερφκελν απηφ, φπσο ζεκείσζε ε Δπίηξνπνο, είλαη
άθξσο επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ςπρηθή πγεία. Δπηπξφζζεηα, ε πηζαλφηεηα άιινη, γηα
ιφγνπο λνκηκνθξνζχλεο θαη κφλν, λα παξακέλνπλ ζηελ αλεξγία ή ηελ ππναπαζρφιεζε,
αλακέ- λνληαο ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία κπνξεί θαη
λα έρεη απνιεζζεί, ήηαλ επίζεο ππαξθηή.
Όια απηά νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, ε δξάζε απηή ηνπ εκπιεθφκελνπ
πκβνπιίνπ, ππφ ηελ πξνεγνχκελε, πάληνηε, ζχλζεζή ηνπ, εθηφο απφ ηα πην πάλσ
απνηειέζκαηα, αληέβαηλε θαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν
θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα εμάζθεζεο νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο, ππφ ηνπο φξνπο,
βεβαίσο, πνπ ηπρφλ ηάζζνληαη ππφ ηνπ Νφκνπ.
Ζ Δπίηξνπνο δηαπίζησζε φηη, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, νπφηε θαη δηνξίζηεθε
λέν
πκβνχιην, ηα πξάγκαηα κπήθαλ ζε ηάμε. Όπσο ζεκείσζε, δχν κφιηο κήλεο, κεηά ηελ
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αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ην εκπιεθφκελν πκβνχιην εηνίκαζε ζρέδην
Καλνληζκψλ, κε ηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη λα ξπζκηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, ν ηξφπνο
ηήξεζεο ηνπ αξ- ρείνπ ηνπ, ν ρξφλνο ζπλεδξηάζεψλ ηνπ, θ.ιπ.
Ζ εηζήγεζε ηεο Δπηηξφπνπ ήηαλ φπσο, ην εκπιεθφκελν πκβνχιην, κε αλαθνίλσζή
ηνπ ζηνλ εκεξήζην Σχπν, θαιέζεη φζνπο ε αίηεζή ηνπο πξνο απηφ ήηαλ, ήδε, ζε
εθθξεκφηεηα πξηλ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ απφ ην ίδην, λα
επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ, ψζηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ λα δηαπηζησζνχλ νη ιφγνη
ηεο εθθξεκφηεηαο απηήο θαη ε αηηήζε ηνπο λα αληηκεησπηζηεί θαηά Νφκν. Οη
εηζεγήζεηο απηέο έρνπλ, ήδε, πινπνηεζεί.

4.
Δκηέλεζη
Καθηκόνηυν
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Σελ παξαδνμφηεηα λα κελ είλαη δπλαηφλ, απφ λνκηθήο άπνςεο, λα απνθαζίδεηαη απηφ
πνπ ήηαλ ινγηθφ λα απνθαζηζηεί, αλέδεημε παξάπνλν θαηά ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο (Α/Π
2555/2010). Σν παξάπνλν αθνξνχζε ζηελ απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο
λα ζπγθξνηήζεη ad hoc Δπηηξνπή θαη λα αλαζέζεη ζε απηήλ ηελ αξκνδηφηεηα λα γλσκνδνηήζεη πξνο ην ΓΔΔΦ, ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζνλ νη Αμησκαηηθνί θαη Τπαμησκαηηθνί
ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο, νη νπνίνη, γηα ιφγνπο πγείαο, είραλ ζην παξειζφλ
ραξαθηεξη- ζηεί σο «Διαθξάο Τπεξεζίαο» ή «Τπεξεζίαο Γξαθείνπ», είλαη ζε ζέζε,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο πάζεζεο ηνπο θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ,
λα εθηεινχλ θα- ζήθνληα δηαλπθηέξεπζεο θαη/ή ππεξεζηψλ.
Ζ Δπίηξνπνο ζεκείσζε φηη, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, ε νπνία
είρε πξνεγνπκέλσο πηζηνπνηεζεί αξκνδίσο απφ Ηαηξνζπκβνχιην φηη παξνπζίαδε θάπνην
πξφβιεκα, είλαη πάληνηε πηζαλφλ λα βειηησζεί. Δίλαη, ζπλεπψο, απνιχησο ινγηθφ, ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθφ φξγαλν, φηαλ έρεη ελδείμεηο φηη ζεκεηψλεηαη κηα ηέηνηα
βειηίσζε ζηελ πγεία πξνζψπνπ πνπ, γηα ιφγνπο πγείαο, είρε απαιιαγεί απφ ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, λα πξνζπαζεί λα εμεχξεη ηξφπνπο ρεηξηζκνχ ηεο πεξίπησζεο, ππφ ηα λέα
δεδνκέλα πνπ ηελ αθνξνχλ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, Αμησκαηηθνί είραλ ραξαθηεξηζηεί, κε βάζε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, σο «Τπεξεζίαο Γξαθείνπ» ή «Διαθξάο Τπεξεζίαο». ηε
ζπλέρεηα ππήξμαλ, φπσο θάλεθε, ελδείμεηο φηη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο ίζσο
ηνπο επέηξεπε, ζην
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ζηάδην πνπ ην ζέκα εγέξζε, λα εθηεινχλ θαζήθνληα πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα
εθηεινχλ κεηά ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο ηέηνησλ. Γη΄απηφ απνθαζίζηεθε λα
παξαπέκπνληαη ζε ad hoc Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ απηή λα πηζηνπνηεί, νπζηαζηηθά, ηε
κεηαβνιή ζηελ πγεία ηνπο επί ην βέιηηζηνλ. Λφγσ, ίζσο, θαη ησλ αληηδξάζεσλ πνπ
απνηέιεζαλ θαη ην αληη- θείκελν ηνπ παξαπφλνπ, απνθαζίζηεθε, ηειηθά, ε
παξαπνκπή λα γίλεηαη φρη ζε ad hoc Δπηηξνπή, αιιά ζε Ηαηξνζπκβνχιην, ην νπνίν
είλαη θαη ην θαηά Νφκν αξκφδην φξγαλν, γηα λα θξίλεη ηνπο Αμησκαηηθνχο σο
αλίθαλνπο γηα ππεξεζία άιιε, πιελ απηήο ηνπ γξαθείνπ.
Ζ επαλαμηνιφγεζε δεδνκέλσλ, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη απηά ηα νπνία απνηέιεζαλ θαη
ηε βάζε ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο, έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί, είλαη επηηξεπηή, φπσο αλέθεξε
ε Δπίηξνπνο, σζηφζν, γηα λα είλαη λφκηκε απηή ε απφθαζε, ζα πξέπεη λα έρεη λνκνζεηηθά
εξείζκαηα. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ηα εξείζκαηα απηά δελ ππήξραλ, αθνχ ε
ηζρχνπ- ζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεη θάηη ηέηνην. Αληίζεηα, ξεηά νξίδεη φηη Αμησκαηηθφο
«Διαθξάο Τπεξεζίαο» δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε λα επαλέιζεη ζηελ
πξνεγνχκελε ηνπ θαηά- ζηαζε. πλεπψο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ηξνπνπνίεζε ησλ
ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ, ψζηε απηνί λα επηηξέπνπλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νη ίδηνη
ζα ηάζζνπλ, ηελ επάλνδν ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζή ηνπο ησλ ελ ιφγσ
Αμησκαηηθψλ, φπσο ζεκείσζε ε Δπίηξνπνο, θάηη ηέηνην ζα ήηαλ αληίζεην κε ηηο
πξφλνηεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Έγηλε εηζήγεζε φπσο, πεξηπηψζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζην ζηάδην ηεο εμέηαζεο, ηχρνπλ
αληηκεηψπηζεο κε βάζε ηηο πην πάλσ δηαπηζηψζεηο. Πεξαηηέξσ, φπσο ην εκπιεθφκελν
Τπνπξγείν εμεηάζεη ην ελδερφκελν ηξνπνπνίεζεο ησλ ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ, ψζηε
λα έρεη ην λνκνζεηηθφ εθείλν έξεηζκα πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη ηελ απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ
επα- λεμέηαζε πεξηπηψζεσλ, φπσο απηήλ πνπ απνηεινχζε ην αληηθείκελν ηνπ
παξαπφλνπ, νχησο ψζηε Αμησκαηηθνί, ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο έρεη
βειηησζεί, λα κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπο θαη/ή λα είλαη δπλαηή ε
αλάζεζε ζ΄απηνχο θαη θα- ζεθφλησλ άιισλ απφ γξαθεηαθά.

IΗΗ. Αμηνινγήζεηο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ
Αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ, γηα άιιε
κία ρξνληά, ηφζν νη δηαπηζηψζεηο, φζν θαη νη εηζεγήζεηο, ζε ζρέζε κε ηα παξάπνλα ηα
νπνία εμεηάζηεθαλ θαη ησλ νπνίσλ ε θαηάιεμε ήηαλ φηη απηά επζηαζνχζαλ, ήηαλ νη
ίδηεο κε
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απηέο ησλ παξειζφλησλ εηψλ (Α/Π 874/2010, Α/Π 1554/2010, Α/Π 1069/2010 θαη
Α/Π 1491/2010) δειαδή έιιεηςε αηηηνινγίαο, πηνζέηεζε εμσγελψλ ζηνηρείσλ θξίζεο,
αληηθαηηθφηεηα κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηνηθεηηθψλ θαθέισλ θαη ηεο ζπλήζνπο
έθζεζεο θαη ησλ απφςεσλ ησλ θιηκαθίσλ αιιά θαη άιια ηξσηά ζεκεία, ηα νπνία γηα
ζεηξά εηψλ δηαπηζηψλνληαη.

102

Καηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο, ε Δπίηξνπνο επηζήκαλε, επηπξφζζεηα, φηη απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Γξαθείν ηεο ζε κεγάιν αξηζκφ ππνζέζεσλ, κε αληηθείκελν ηηο αμηνινγήζεηο εθπαηδεπηηθψλ, δηαπηζηψζεθε πσο, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα «Δπαγγεικαηηθή
Καηάξηηζε» ηα θιηκάθηα αμηνιφγεζεο, αθελφο κελ, απέξξηπηαλ ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαλ, κε ηελ αηηηνινγία ηεο κε θαηνρήο κεηαπηπρηαθψλ πξνζφλησλ, αθεηέξνπ
δε, παξέιεηπαλ λα πηζηψζνπλ κνλάδεο ζε απηνχο πνπ θαηέρνπλ ή απνθηνχλ ηέηνηα
πξνζφληα, κε ην πξφζρεκα ηεο κε αμηνιφγεζεο ζηελ πξάμε απηψλ ησλ πξνζφλησλ.
Πεξαηηέξσ, επαλέιαβε ηελ πάγηα ζέζε ηνπ Γξαθείνπ ηεο φηη, ε θαηνρή αθαδεκατθψλ
πξνζφλησλ απνηειεί αληηθεηκεληθφ θαη κεηξήζηκν ζηνηρείν θξίζεο, πνπ απνδεηθλχεηαη
κε ηελ θαηνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηίηισλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά
επηβεβιεκέλε ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο εληαίαο πνιηηηθήο, εθ κέξνπο ηεο εκπιεθφκελεο
Τπεξεζίαο, ζε ζρέζε κε ην πψο ζα βαζκνινγνχληαη αξηζκεηηθά νη ελ ιφγσ ηίηινη,
αλά- ινγα κε ην αθαδεκατθφ επίπεδν ζπνπδψλ, κεηά ηηο νπνίεο έρνπλ απνθηεζεί
απηνί νη ηίηινη.
Ζ εηζήγεζε πνπ έγηλε, ζε ζρέζε κε φια ηα πην πάλσ αλαθεξφκελα παξάπνλα, ήηαλ ε
επαλεμέηαζε ηεο απφθαζεο πνπ ιήθζεθε αλαθνξηθά κε ηελ έλζηαζε πνπ είρε ππνβιεζεί εθ κέξνπο ησλ παξαπνλνπκέλσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπνίαο απηνί έηπραλ.
Σν ζεκαληηθφηεξν πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ην έηνο 2011, ζε ζρέζε κε ηα παξάπνλα ηεο
θαηε- γνξίαο απηήο, αθνξνχζε ζην λνκνζεηηθφ πεδίν, κε ηνπο πεξί Δθπαηδεπηηθψλ
Λεηηνπξγψλ (Δπηζεψξεζηο θαη Αμηνιφγεζηο) Σξνπνπνηεηηθνχο Καλνληζκνχο ηνπ
2011.πγθεθξηκέλα, εηζεγήζεηο πνπ είραλ ππνβιεζεί απφ ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ
Γηνηθήζεσο ζην πξφζθαην παξειζφλ πήξαλ ηε κνξθή Καλνληζκψλ, πξάγκα πνπ
ζεσξείηαη φηη απνηειεί κηα πνιχ ζεηηθή εμέιημε. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, θαηά ηνλ
νξηζκφ ησλ νκάδσλ αμηνιφγεζεο, κε βάζε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ησλ
Καλνληζκψλ, ιακβάλεηαη, πιένλ, πξφλνηα, ψζηε δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε θάζε νκάδαο, λα
ζπλερίδνπλ λα ππεξεηνχλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο πνπ αθνινπζεί ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο
αμηνιφγεζεο. Απηφ δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα, ζηελ
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πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί έλζηαζε, λα πθίζηαηαη ε «νηθεία νκάδα αμηνιφγεζεο» γηα
εμέηαζή ηεο, φπσο ν Καλνληζκφο 23 νξίδεη.
Δπηπξφζζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πξφζεζε δηαηχπσζεο δπζκελνχο θξίζεο ζε
νπνηαδήπνηε ζπλήζε ή εηδηθή έθζεζε, ν εθπαηδεπηηθφο, ζηνλ νπνίν απηή αθνξά, ελεκεξψλεηαη, πιένλ, γξαπηψο, πξηλ ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο (ε νπνία, επίζεο, ηνπ
θνηλνπνηείηαη γξαπηψο), πξνθεηκέλνπ, έηζη, λα ηνπ παξαζρεζεί ε επθαηξία λα ππνβάιεη
ηηο παξαζηάζεηο ηνπ.
Πεξαηηέξσ, νη εθπαηδεπηηθνί Λεηηνπξγνί ελεκεξψλνληαη, ζήκεξα, γξαπηψο, ην
αξγφηεξν κέρξη ηηο δεθαπέληε Οθησβξίνπ, θαη γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζπλήζνπο θαη
ηεο εηδηθήο έθζεζεο πνπ ηνπο αθνξά, αθνχ απηφ ηνπο θνηλνπνηείηαη ηαρπδξνκηθψο.
Καη φια απηά, ζε αληίζεζε κε ην θαζεζηψο ην νπνίν ίζρπε πξνεγνπκέλσο, θαηά ην
νπνίν, κε ξεηή πξφ- λνηα ησλ Καλνληζκψλ, ην πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ εθζέζεσλ δελ
θνηλνπνηείην ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη είραλ, απιψο, ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ
γλψζε, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο
αμηνιφγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηεο γεληθήο βαζκνινγίαο ηεο εηδηθήο έθζεζεο.

Ε. ΣΟΜΔΑ ΥΔΔΧΝ ΚΡΑΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ
Ο Σνκέαο ρέζεσλ Κξάηνπο- Πνιίηε έρεη έλα επξχ θάζκα αξκνδηνηήησλ, κε δχν
θπξίσο άμνλεο ειέγρνπ.
ηνλ πξψην άμνλα εκπίπηνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ
δεκνζη- ψλ Τπεξεζηψλ, ελψ ζην δεχηεξν άμνλα εκπίπηνπλ δεηήκαηα θαη/ή πξνβιήκαηα,
ηα νπνία γελλψληαη απφ ηηο θαζεκεξηλέο επαθέο ησλ πνιηηψλ κε ηνλ δηνηθεηηθφ
κεραληζκφ θαη αθνξνχλ είηε ζηελ εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο είηε ζηε κε νξζή αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηψλ. Χο ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Σνκέα
απηνχ, ραξαθηεξίδε- ηαη ε ζπγθέληξσζε ζεκάησλ πνπ ρξήδνπλ αλάγθεο γηα άκεζε,
θπξίσο, παξέκβαζε ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο.
Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ν Σνκέαο ρέζεσλ Κξάηνπο - Πνιίηε,
βξέζεθε αληηκέησπνο κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ε λέα ηάμε πξαγκάησλ, φπσο
απηή δη-

103

Δηήζηα Έθζεζε 2011
ΘΔ ΜΑΣΗ ΚΖ Α ΠΟΣΗ ΜΖ  Ζ ΓΡΑ ΣΖΡΗ ΟΣΖ ΣΩ Ν

ακνξθψζεθε θάησ απφ ηηο πηέζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο ησλ ηειεπηαίσλ
εηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο ηε βηψλνπκε ζήκεξα, αθνχ δεηήκαηα νηθνλνκηθήο πθήο θαη ζηήξημεο επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, επείγνπζαο θχζεο, έηπραλ
ρεηξηζκνχ απφ ηνλ Σνκέα απηφλ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, φηη επηιχζεθαλ άκεζα, είηε κε ηειεθσληθή παξέκβαζε είηε κε
επη- ηφπνπ επίζθεςε ζηα γξαθεία ησλ εκπιεθφκελσλ Τπεξεζηψλ, ζέκαηα φπσο ηα πην
θάησ:
 Κηλεηή κνλάδα ησλ Οδνληηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ επηζθέθζεθε γεξνθνκείν
ζηε Λάξλαθα θαη πξνέβε ζε νδνληηαηξηθή θξνληίδα φισλ φζνη είραλ ηέηνηα
αλάγθε, κεηά απφ δηεπζέηεζε πνπ έγηλε θαηφπηλ πξνζσπηθήο επαθήο
Λεηηνπξγνχ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξφπνπ κε ηε Γηεπζχληξηα ησλ
Οδνληηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ.
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 ε επηηφπηα επίζθεςε Λεηηνπξγνχ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξφπνπ, απνθαζίζηεθε, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα ηνπηθή Αξρή, ε άκεζε
κεηαζηέγαζε άπνξεο νηθνγέλεηαο πνπ δηαβηνχζε ζε αθαηάιιειν ππνζηαηηθφ
θαη θάησ απφ άζιηεο θαη επηθίλδπλεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ
ζπλζήθεο, ζε ζπίηη πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο άλεηεο θαη πγηνχο
δηαβίσζεο.
 Έγηλε δηεπζέηεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί, εληφο ειάρηζησλ εκεξψλ, ρψξνο
δηακνλήο, ζε άπν- ξν, ιφγσ αλεξγίαο, λέν ειηθίαο 23 εηψλ θαη άζηεγν γηα
κήλεο. Παξάιιεια, έγηλαλ δηεπζεηήζεηο ψζηε λα ηπγράλεη ζρεηηθνχ
δεκνζίνπ βνεζήκαηνο απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο κέρξη ηελ
εμαζθάιηζε, εθ κέξνπο ηνπ, πξνζνδνθφξνπ εξγαζίαο.
 Με ηειεθσληθέο παξεκβάζεηο, επηηεχρζεθε ε επαλεμέηαζε αξηζκνχ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχζαλ γηα κήλεο θαη αθνξνχζαλ θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή αλαδξνκηθψλ δηθαησκάησλ ζε δηθαηνχρνπο δεκνζίνπ βνεζήκαηνο.
 Μεηά απφ παξέκβαζε επαλαρνξεγήζεθε, απφ ηνλ Κππξηαθφ
Οξγαληζκφ Αζιεηηζκνχ, δειηίν πγείαο ζε αζιεηή, ην νπνίν ηνπ αθαηξέζεθε
ιφγσ πξφσ- ξεο απφιπζήο ηνπ απφ ην ζηξαηφ.
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 Μεηά απφ παξέκβαζε, επηηεχρζεθε ε κεηάζεζε νπιίηε ηεο Δζληθήο Φξνπξάο,
ν νπνίνο ππεξεηνχζε, θαηά παξάβαζε ηεο ηζρχνπζαο πξαθηηθήο γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζεκείν πνπ βξηζθφηαλ πνιχ καθξηά απφ ηελ θαηνηθία
ηνπ.
 Μεηά απφ παξέκβαζε, αλαξηήζεθαλ, κέζσ δηαδηθηχνπ, νδεγίεο ζε φ,ηη αθνξνχζε ζηηο θάιπεο εμσηεξηθνχ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο ζην εμσηεξηθφ, θαηά ηηο πξνεγνχκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο.
 Έγηλε δηεπζέηεζε γηα πξφσξε απφιπζε νπιίηε ηεο Δζληθήο Φξνπξάο, ιφγσ
ηδηαδφλησλ πεξηζηαηηθψλ.
 Μεηά απφ παξέκβαζε, δηεθπεξαηψζεθαλ αηηήζεηο πνιηηψλ, ησλ νπνίσλ ε εμέηαζε παξνπζίαδε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε.
 Μεηά απφ παξέκβαζε, δφζεθαλ απφ δηάθνξεο Τπεξεζίεο απαληήζεηο ζε επηζηνιέο, νη νπνίεο παξέκελαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλαπάληεηεο.
 Μεηά απφ παξέκβαζε πξνο ην Σκήκα ΣαρπδξνκηθψλΤπεξεζηψλ, δφζεθαλ λέεο
νδεγίεο σο πξνο ηε δηαλνκή ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο θαη παξάιιεια,
ε εκπιεθφκελε Τπεξεζία πξνέβε ζε γξαπηή απνινγία πξνο ηνλ παξαπνλνχκελν γηα ηελ απψιεηα αληηθεηκέλνπ πνπ είρε ηαρπδξνκεζεί, απνδεκηψλνληάο
ηνλ, παξάιιεια, κε βάζε ζρεηηθή επξσπατθή Οδεγία.
 Θέκαηα πνπ αλεθχεζαλ θαη αθνξνχζαλ ζην Σακείν Θήξαο, ζην πεξηβάιινλ
θαη ζηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο, έηπραλ αλάινγνπ ρεηξηζκνχ.
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ΘΔΜΑΣΧΝ

ΣΖ
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ΣΧΝ

Κάζε ρξφλν, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Θεζκψλ Αμηψλ θαη Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο
πξν- ζθαιεί ηελ Δπίηξνπν λα παξνπζηάζεη ηελ Δηήζηα Έθζεζή ηεο γηα ην
πξνεγνχκελν έηνο. Δπηπξφζζεηα, νη Κνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο, κεηά απφ
πξνγξακκαηηζκφ, ζπδεηνχλ ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξφπνπ ηελ νπνία πξνζθαινχλ γηα λα
παξνπζηάζεη ηηο ζέζεηο ηεο ελψ θαινχλ θαη ηηο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο λα
παξαζέζνπλ ηα κέηξα, ηα νπνία έιαβαλ γηα πινπνίεζε ησλ εηζεγήζεσλ ή ησλ
ζπζηάζεψλ ηεο. Δπηπιένλ, ε Δπίηξνπνο πξνζθαιείηαη λα παξαζηεί ζε πλεδξηάζεηο
Κνηλνβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ γηα λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηεο ζε ζρέζε κε πξφλνηεο
λνκνζεζηψλ ή ζεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011, ε Δπίηξνπνο ή κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο,
ζπκκεηείραλ ζηηο αθφινπζεο πλεδξηάζεηο ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ:

Κοινοβοςλεςηική
Γιοικήζευρ

Δπιηποπή

Θεζμών, Αξιών

και

Δπιηπόπος

28 Ηνπλίνπ θαη 1ε Ννεκβξίνπ 2011: πδήηεζε γηα ην λνκνζρέδην κε ηίηιν «Ο πεξί
Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2010».
27 επηεκβξίνπ θαη 11 Οθησβξίνπ 2011: πδήηεζε γηα ην «ζεζκηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ αθνξά ζηελ ππνρξέσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο λα απαληά ζε επηζηνιέο πνιηηψλ εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο
ζε ζρέζε κε ηνλ Νφκν 158(Η) ηνπ 1999, γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ» θαη
γηα ην «ζεζκηθφ δήηεκα ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε δεκφζηα έγγξαθα
θαη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αθνξνχλ».
22 Ννεκβξίνπ 2011: πδήηεζε γηα ηηο Δθζέζεηο ηεο Δπηηξφπνπ
Γηνηθήζεσο.
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Κοινοβοςλεςηική Δπιηποπή Ανθπυπίνυν Γικαιυμάηυν και
Δςκαιπιών
Μεηαξύ
Ανδπών
και
Γςναικών

Ίζυν

11 Ηαλνπαξίνπ 2011: Δλεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο αξκνδίνπο
γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε
ησλ θνξέσλ ηνπ AIDS, γηα ηα κέηξα πξφιεςεο ηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ θαη εηδηθφηεξα
γηα ηε δηαθψηηζε, πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ αζζέλεηα απηή ζηα ζρνιεία
θαη ζε ρψξνπο καδηθήο δηακνλήο, φπσο είλαη ηα ζηξαηφπεδα θαη νη Κεληξηθέο Φπιαθέο.
8 Φεβξνπαξίνπ 2011: πδήηεζε κε ζέκαηα «ε ελεξγνπνίεζε ηεο ΔπηηξνπήοΑπνθπιάθηζεο
Δπ’ Άδεηα» θαη «ηα δηθαηψκαηα θαη ην κέιινλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, κεηά ηελ
νιν- θιήξσζε ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε εηδηθά ζρνιεία ή ζε ζρνιεία ηεο Μέζεο
Δθπαίδεπζεο».
15 Φεβξνπαξίνπ 2011: πλέρηζε ηεο ζπδήηεζεο κε ζέκα «ηα δηθαηψκαηα θαη ην κέιινλ
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε εηδηθά ζρνιεία ή
ζε ζρνιεία ηεο Μέζεο εθπαίδεπζεο».
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22 Φεβξνπαξίνπ θαη 15 Μαξηίνπ 2011: πδήηεζε κε ζέκα «ν ππεξπιεζπζκφο ζηηο
Κεληξηθέο Φπιαθέο θαη ε εθαξκνγή ηεο πνηλήο ηεο θνηλνηηθήο εξγαζίαο αληί ηεο θπιάθηζεο. Σν πξφγξακκα, ε σθειηκφηεηά ηεο θαη ηα πξνβιήκαηα».
22 Φεβξνπαξίνπ θαη 22 Μαξηίνπ 2011: Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ
πκβνπιίνπ
Απνθπιάθηζεο
Δπ’
Άδεηα.
4 Ηνπιίνπ 2011: πλάληεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ Δπίηξνπν
Γηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηελ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ θαη κε εθπξφζσπν ηνπ Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.

Κοινοβοςλεςηική Δπιηποπή για ηην Δγκλημαηικόηηηα και ηην Καηαπολέμηζη
ηυν
Ναπκυηικών
και
Δξαπηηζιογόνυν
Οςζιών
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θαη ε αλάγθε πηνζέηεζεο κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο,
ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ ηε βία θαη ηελ νηθνδφκεζε κηαο
θνηλσλί- αο ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο».

Κοινοβοςλεςηική
Παιδείαρ

Δπιηποπή

18 Οθησβξίνπ 2011: πδήηεζε κε ζέκα «ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λεαξέο
κεηαλάζηξηεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη παξνπζία ηεο πξφζθαηεο έξεπλαο
ηνπ Μεζνγεηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Κνηλσληθνχ Φχινπ γηα ην ζέκα απηφ».

Κοινοβοςλεςηική
Νομικών

Δπιηποπή

27 Ηαλνπαξίνπ θαη 10 Μαξηίνπ 2011: πδήηεζε γηα ην λνκνζρέδην κε ηίηιν «ν πεξί
Θεξαπείαο θαη Μεηαρείξηζεο Οπζηνεμαξησκέλσλ θαη Υξεζηψλ (Σξνπνπνηεηηθφο)
Νφκνο ηνπ 2010».
31ε Μαξηίνπ θαη 7 Απξηιίνπ 2011: πδήηεζε γηα ην λνκνζρέδην κε ηίηιν «ν πεξί Υψξσλ
Κξάηεζεο Απαγνξεπκέλσλ Μεηαλαζηψλ Νφκνο ηνπ 2011» θαη γηα ην ζρεδίν
Καλνληζκψλ κε ηίηιν «νη πεξί Υψξσλ Κξάηεζεο Απαγνξεπκέλσλ Μεηαλαζηψλ
Καλνληζκνί ηνπ
2011».

Κοινοβοςλεςηική
Δζυηεπικών

Δπιηποπή

30 επηεκβξίνπ 2011: πδήηεζε γηα ηα λνκνζρέδηα κε ηίηιν «ν πεξί Γήκσλ
(Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 3) Νφκνο ηνπ 2011» θαη «ν πεξί Κνηλνηήησλ (Σξνπνπνηεηηθφο)
(Αξ. 2) Νφκνο ηνπ 2011», αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο παξνρήο δηθαησκάησλ θαη ζηηο δεκνηηθέο/θνηλνηηθέο εθινγέο θαη ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, επί καθξφλ δηακέλνληεο/ή
κφληκνπο κεηαλάζηεο.
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Κοινοβοςλεςηική Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ σεδίυν Ανάπηςξηρ και
Δλέγσος
Γημοζίυν Γαπανών
15 θαη 22 Ννεκβξίνπ 2011: πδήηεζε κε ζέκα «νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο παξνρήο άδεηαο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ ζηελ πεξηνρή
Γαζνχδη ηνπ ΚΟΣ, ζηε Λεκεζφ, απφ ηνλ ΚΟΣ ζε ηδηψηε ελνηθηαζηή θαη ε αλάζεζε
ζε- καληηθψλ έξγσλ αλάπιαζεο ηνπ ρψξνπ ζηνλ ελνηθηαζηή βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ
λένπ ζπκβνιαίνπ».

Κοινοβοςλεςηική
Αζθαλίζευν

Δπιηποπή

Δπγαζίαρ

και

Κοινυνικών

31ε Οθησβξίνπ 2011: πδήηεζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ Νφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 41, γηα απνηξνπή ηεο άληζεο
κεηαρείξηζεο πνιηηψλ πνπ δηεθδηθνχλ ζχληαμε ρεξείαο ιφγσ καθξφρξνλσλ θαη
ζηαζεξψλ ζπκβησηηθψλ ζρέζε- σλ εθηφο γάκνπ.
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VI. ΑΛΛΔ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ
ΓΗΟΗΚΖΔΧ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ
Δηζαγσγή
Σν Γξαθείν Δπίηξνπνπ Γηνηθήζεσο, πέξαλ απφ ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ,
επηθε- ληξψλεη ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ηνπ ζε ζπλέδξηα, δηαιέμεηο, εθδειψζεηο θαη
εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ Κχπξν θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα ρξεζηήο
δηνίθεζεο θαη αλζξσπί- λσλ δηθαησκάησλ.
Δπίζεο, ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο επηθεληξψλεη, ηδηαίηεξα, ηελ πξνζνρή ηνπ
ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα θαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ γίλνληαη ζην
εμσ- ηεξηθφ. Ο Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε άιινπο
εζληθνχο Γηακεζνιαβεηέο (Ombudsman) θαη κε ηνλ Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή,
ζπκκεηέρεη ζην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Ombudsman (International Ombudsman Institute),
ζην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Ombudsman (European Ombudsman Institute) θαη ζην
Μεζνγεηαθφ Οξγαληζκφ Ombudsman (Association of Mediterranean Ombudsmen,
πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Ombudsman θαη ζηελ
αληαιιαγή γλψζε- σλ, εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ, κέζσ ζπλαληήζεσλ, φπνπ
ζπδεηνχληαη γεληθά, αιιά θαη εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ φιε
εξγαζία ησλ Ombudsman.

1. Γηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο ζηελ Κχπξν
Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θαη Λεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ, έιαβαλ κέξνο ζε ζπλέδξηα,
δηα- ιέμεηο, εθδειψζεηο θαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, πνπ έγηλαλ ζηελ Κχπξν, θαη είραλ
ζρέ- ζε κε ην ξφιν ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο. εκεηψλεηαη, ελδεηθηηθά, ε
ζπκκεηνρή ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, ζε Γηεζλή Γηεκεξίδα κε ζέκα «Ζ Οηθνλνκηθή
κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε», πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην
Κχπξνπ, ζηηο 9 θαη 10
Μαΐνπ 2011 θαη ηεο Λεηηνπξγνχ θαο Εελαΐδαο Ολνπθξίνπ, ζε εθδήισζε, πνπ δηνξγάλσζαλ ηα Γξαθεία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Κχπξν, ζηε Μάιηα θαη ζηελ
Διιάδα, ζηηο 7 Οθησβξίνπ 2011, κε ζέκα «Ζ Νέα Μεζνγεηαθή Πξαγκαηηθφηεηα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο: Μεηαλάζηεπζε θαη Άζπιν ζηελ Κχπξν, Μάιηα θαη Διιάδα».
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2. πκκεηνρή ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο
Ζ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θα Διίδα αββίδνπ θαη ν Αλψηεξνο Λεηηνπξγφο θ. Γηψξγνο
Π. Κξαζζάο, ζπκκεηείραλ ζην 8ν εκηλάξην ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ ησλ Ombudsmen,
ζηηο
20-22 Οθησβξίνπ 2011, ζηελ Κνπεγράγε. ην εκηλάξην ζπδεηήζεθαλ, κεηαμχ
άιισλ, ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην ξφιν ησλ Ombudsmen αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή θαη
ηνλ Νφκν
θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Ombudsman.
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ηηο 21-22 επηεκβξίνπ 2011, ε Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο θα Διίδα αββίδνπ θαη ν
Αλψηεξνο Λεηηνπξγφο θ. Γηψξγνο Π. Κξαζζάο, ζπκκεηείραλ ζε πλάληεζε ηξνγγπιήο
Σξαπέδεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ζηε Μαδξίηε. ηε πλάληεζε ζπδεηήζεθε ν
ξφινο ησλ εζληθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ
ελδερφκελε παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρε- δίνπ δξάζεο ηνπ «Interlaken» γηα ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο
χκβαζεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ
ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ.
Ο Πξψηνο Λεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ θ. Άξηζηνο Σζηάξηαο, ζπκκεηείρε ζηo
Consultation Meeting of the Council of Europe’s Activities in the Field of Migration,
πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα, ζηηο 5 θαη 6 Μαΐνπ 2011. ηε πλάληεζε ζπδεηήζεθαλ νη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ην
ζέκα ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ,
θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο επηζηξνθήο θαη ε θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ.
ηελ 5ε πλάληεζε ηνπ Μεζνγεηαθνχ πλδέζκνπ Ombudsman, πνπ έγηλε ζηε
Βαιέηηα ηεο Μάιηαο, ζηηο 30 θαη 31 Μαΐνπ 2011, ζπκκεηείρε ν Αλψηεξνο Λεηηνπξγφο
θ. Γηψξγνο Π. Κξαζζάο. Ζ πλάληεζε είρε σο θεληξηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ην ξφιν ησλ
Ombudsmen ζηελ ελίζρπζε ηεο θαιήο δηαρείξηζεο ηεο δεκνθξαηίαο.
ηηο 23 θαη 24 επηεκβξίνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Νφβη αλη ηεο εξβίαο,
πλάληεζε θαη Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ ησλ Ombudsmen.
Αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηεο πλάληεζεο ήηαλ ην ζέκα “Everyday’s work of the
Ombudsman
- problems and solutions - an exchange of experiences”, θαη ζε απηή ζπκκεηείραλ εθ-
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πλέιεπζε, δηελεξγήζεθαλ
Δπξσπατθνχ
Ηλζηηηνχηνπ Ombudsman.

εθινγέο

γηα

ην

λέν Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην

ηνπ

O Αλψηεξνο Λεηηνπξγφο θ. Γηψξγνο Π. Κξαζζάο, ζπκκεηείρε ζηελ 5ε Δηήζηα
πλάληεζε Λεηηνπξγψλ - πλδέζκσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, πνπ έιαβε ρψξα
ζηε Λνπκπιηάλα ηεο ινβελίαο, ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2011. Ζ πλάληεζε επηθεληξψζεθε
ζηα ζέκαηα ζπληνλη- ζκνχ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ ησλ Δζληθψλ Οξγαληζκψλ
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.

3. Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ
Ζ Λεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ θα Θέθια Γεκεηξηάδνπ, ζπκκεηείρε ζε εθπαηδεπηηθφ
Πξφγξακκα κε ζέκα «Cooperative efforts in combating Trafficking in Persons», ην
νπνίν δηνξγαλψζεθε ζηηο ΖΠΑ, απφ ηηο 25 Απξηιίνπ - 13 Μαΐνπ 2011, ζηα πιαίζηα
ηνπ επ- ξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο «International Visitor Leadership Program» ηνπ
ακεξηθαληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Σν Πξφγξακκα, απνζθνπνχζε ζε επηηφπνπ
παξαηήξεζε θαη θα- ηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζε
δηαθνξεηηθέο πνιηηείεο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ, κε έκθαζε
ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο (Αζηπλνκία, Δηζαγγειία, θνξείο πγείαο, κε θπβεξλεηηθέο
Οξγαλψζεηο, ηνπηθέο θνηλσλίεο).
ηηο 24 θαη 25 Μαΐνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη
ηνλ Ombudsman ηεο Οπθξαλίαο, ζην Κίεβν, ην ζεκαηηθφ Δξγαζηήξην κε ζέκα “The
role of national human rights structures in protecting and promoting the rights of
persons with physical disabilities”, ζην νπνίν ζπκκεηείρε ε Λεηηνπξγφο θα Γέζπνηλα
Μέξηαθα. Αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο απνηέιεζε ν ξφινο ησλ εζληθψλ κεραληζκψλ
γηα ηα αλζξψ- πηλα δηθαηψκαηα ζηελ πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ησλ αηφκσλ κε θπζηθή
αληθαλφηεηα θαη ζπδεηήζεθαλ νη εμειίμεηο, ζε επξσπατθφ επίπεδν, σο πξνο ηελ
αληηκεηψπηζε θαη πξν- ζέγγηζε ησλ αηφκσλ απηψλ θαη ν ξφινο ησλ θξαηψλ - κειψλ
ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 2006-2015.
ηηο 5 - 8 Ηνπλίνπ 2011, ε Αλψηεξε Λεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ θα Μαξία
Υξηζηνθφξνπ, ζπκκεηείρε ζε εθπαηδεπηηθφ εκηλάξην ζηε Βηέλλε πνπ δηνξγάλσζε ην
Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Ombudsmen κε ζέκα “Sharpening Your Teeth”. Ζ εθπαίδεπζε
αθνξνχζε ζηελ πηνζέηεζε αλαβαζκηζκέλσλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε

δηεξ
εχλ
εζε
ζπζ
ηεκη
θψλ
αδπ
λακη
ψλ.
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ηηο 28 θαη 29 επηεκβξίνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο
θαη ηνπο Ombudsmen ηεο Βνζλίαο - Δξδεγνβίλεο, ζην εξάγεβν, ζεκαηηθφ
Δξγαζηήξην κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο “The role of national human rights structures
in protecting against all form of discrimination”, ζην νπνίν ζπκκεηείρε ε
Λεηηνπξγφο θα Εελαΐδα Ολνπθξίνπ. ε απηφ, ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη
ηα δηθαηψκαηα ησλ ΡΟΜΑ θαη ησλ ΛΟΑΣ. Παξνπζηάζηεθε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, αληαι- ιάρζεθαλ απφςεηο ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ ησλ
ζεκάησλ απηψλ απφ ηνπο Ombudsmen θαη ηηο άιιεο δνκέο πξνζηαζίαο αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ.
ηηο 10-18 Ννεκβξίνπ 2011, ε Λεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ θα Αλησλία Κπξηαθίδνπ,
πήξε κέξνο ζε επηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε ηγθαπνχξε απφ
ηνΤπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο κε ζέκα “Dispute Resolution Systems: Policies,
Structures and Strategies”. Σν Πξφγξακκα πεξηειάκβαλε ελεκέξσζε γηα ηνπο
κεραληζκνχο επίιπζεο δη- αθνξψλ, κε επίθεληξν ηε δηακεζνιάβεζε θαη ηελ αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ δηακεζνιάβεζεο, θαζψο θαη επίζθεςε ζε νξγαληζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο.
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VII.
ΓΡΑΦΔΗΟΤ

ΣΔΛΔΥΧΖ

ηηο 17 Μαξηίνπ 2011, ζηε ζέζε ηνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο θαη Πξνζηαζίαο
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ δηνξίζηεθε ε θα Διίδα
αββίδνπ.
Σα ππφινηπα κέιε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη γξακκαηεηαθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ ππεξεηνχζαλ, θαηά ην 2011, ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο θαη Πξνζηαζίαο
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζε κφληκε ή έθηαθηε βάζε, ήηαλ νη εμήο:
1
2
Δ.Γ.
3
Δ.Γ.
4
Δ.Γ.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Δ.Γ.
21
Δ.Γ.
22

Άξηζηνο Σζηάξηαο
Διέλε Υαηδεηηνθή

Πξψηoο Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Αλψηεξε Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ

Μαξία Υξηζηνθφξνπ

Αλψηεξε Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ

Γηψξγνο Κξαζζάο

Αλψηεξνο Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ

Κψζηαο Ησάλλνπ
Υξχζαλζνο Υξπζαλζήο
Γεσξγία ηαπξηλίδνπ
Γηψξγνο Καθφηαο
Νάζηα Γηνλπζίνπ
Νηθνιέηηα Κνπηζάθνπ
Γέζπνηλα Μέξηαθθα
Έιελα Καξεθιά
Μειίλα Σξηγγίδνπ
Θέθια Γεκεηξηάδνπ
Γέζπσ Κσλή
Γηψξγνο Γηάθνο
Αλησλία Κπξηαθίδνπ
Κπξηάθνο Κπξηάθνπ
Μαξία Σζφηζε
Σάζνο Κσζηέαο

Λεηηνπξγφο Α΄ Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Α΄ Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Α΄ Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Α΄ Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Έθηαθηνο Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ

Πξφδξνκνο Υξηζηνθή

Έθηαθηνο Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ

Γεσξγία Πέξδηθνπ

Έθηαθηε Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ

Δ
.
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ο Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
24
Καηεξίλα Καιιεηζηψλε
Δ.Γ.

Έθηαθηε Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ

Νηθφιαο Κάηδεξ

Έθηαθηνο Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ

25
Δ.Γ.
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26

Γσξφζενο Γσξνζένπ

Έθηαθηνο Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.

27
28
29

Καηεξίλα Υαξίηνπ
Εελαΐδα Ολνπθξίνπ
Καιιηφπε Κακπαλειιά

Έθηαθηε Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Έθηαθηε Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.
Έθηαθηε Λεηηνπξγφο Γξαθείνπ Δ.Γ.

Καηά ην 2011, ε Λεηηνπξγφο θα Έιελα Καξεθιά απνζπάζηεθε ζην Γξαθείν
Κππξηαθήο Πξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. Δπίζεο, ζην ίδην Γξαθείν κεηαθηλήζεθε ε
Λεηηνπξγφο θα Νηφβε Γεσξγηάδε.
Ο Πξψηνο Λεηηνπξγφο ηνπ Γξαθείνπ θ. Άξηζηνο Σζηάξηαο θαηά ην 2011 αζθνχζε,
πα- ξάιιεια κε ηα θαζήθνληά ηνπ ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο, θαη
θαζήθνληα ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ
αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. απφ ηελ Κχπξν.
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΟ ΚΑΗ ΑΛΛΟ
ΠΡΟΧΠΗΚΟ
1
2
3

Θέηηο Ενξπά
Αζαλαζία Πξσηνπαπά
Σαζνχια Βαζηιεηάδνπ

Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο
Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο
Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο

4
5
6
7
8
9

Διηζάβεη Υξίζηνπ
Υξηζηίλα Μηραήι
Γεσξγία Αλδξένπ
Ησάλλα Αλαζηαζίνπ
Υξηζηίλα Αλαζηαζηάδνπ
Άλλα αββίδνπ

Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο
Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο
Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο
Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο
Βνεζφο Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο
Έθηαθηε γηα γξαθεηαθά θαζήθνληα

10

Αλησλία Γηνλπζίνπ

Έθηαθηε γηα γξαθεηαθά θαζήθνληα

11

Δηξήλε Απγνπζηή

Έθηαθηε γηα γξαθεηαθά θαζήθνληα

12

Δηξήλε Πέππνπ

Βνεζφο Γξαθείνπ

13

Παλίθνο Δπζηαζίνπ

Αρζνθφξνο Κιεηήξαο

14

Αλδξέαο Ησαλλίδεο

Αρζνθφξνο Κιεηήξαο

15

Σνχια Αγαζνθιένπο

Τπεχζπλε θαζαξηφηεηαο

16

Κπξηαθνχια Υξίζηνπ

Τπεχζπλε θαζαξηφηεηαο
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