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1. Ο κ. XXXXXXXXXXXXX, με επιστολή ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, υπέβαλε 

παράπονο κατά της Επιτροπής Ανακουφίσεων Παθόντων (ΕΑΠ), σε σχέση με 

την απόρριψη αίτησής του για επανεξέταση του ποσοστού αναπηρίας του, 

ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτό υπερβαίνει το 39%. Ειδικότερα, με επιστολή 

ημερομηνίας 29 Μαΐου 2020, η ΕΑΠ είχε κρίνει ότι δεν δικαιολογείτο η 

παραπομπή του παραπονουμένου σε Ιατροσυμβούλιο, αφού δεν 

υποβλήθηκαν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει επιδείνωση της υγείας 

του.  

 

2. Με επιστολή ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2021, θέσαμε το ζήτημα ενώπιον του 

Προέδρου ΕΑΠ, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τη θέση του παραπονουμένου ότι 

για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης θα έπρεπε τουλάχιστον να προηγηθεί 

η εξέτασή του από Ιατροσυμβούλιο, καθώς και τον ισχυρισμό του ότι δεν 

του είχε σταλεί απάντηση επί της αίτησής του, ενάμιση περίπου έτος μετά 

από την υποβολή της.     

 

3. Ακολούθως η ΕΑΠ αποφάσισε όπως παραπέμψει τον παραπονούμενο στο 

Ιατροσυμβούλιο για εξέταση, ώστε να μπορεί να αποφασίσει με βάση τη 

γνωμοδότηση του Ιατροσυμβουλίου. Όπως, δε, ανέφερε σε επιστολή 

ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2020 που απέστειλε τον παραπονούμενο, για την 

πιο πάνω απόφαση έλαβε υπόψη το γεγονός ότι κατά το 2019 ο 

παραπονούμενος είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση 

ξένων σωμάτων από την αριστερή κνήμη-γόνατο.  

 

4. Δεδομένου ότι δεν είχαμε λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση, αναφορικά με τις 

εξελίξεις στην εξέταση του αιτήματος του παραπονουμένου, απευθυνθήκαμε 

εκ νέου στην ΕΑΠ, ζητώντας της σχετική πληροφόρηση. Θέσαμε, επίσης, 

υπόψη της τους ισχυρισμούς του παραπονουμένου, οι οποίοι καταγράφονται 

σε σχετικές επιστολές του τόσο προς την ΕΑΠ, όσο και προς το Γραφείο μου, 

αναφορικά με πλημμελή σύνθεση του Ιατροσυμβουλίου, καθώς και για τη 

συνολική μεταχείριση της οποία, όπως υποστήριξε ο παραπονούμενος, 

έτυχε. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος ανέφερε ότι δεν του είχε δηλωθεί 
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το όνομα και η ειδικότητα της Ιατρού που απάρτιζε το Ιατροσυμβούλιο, ούτε 

του έγινε οποιαδήποτε ιατρική εξέταση.  

 

5. Λάβαμε απάντηση, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2021, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

 

❖ Το αίτημα του παραπονουμένου για επανεξέταση από την Επιτροπή είχε 

ημερομηνία 15 Ιουνίου 2020 και στις 30 Ιουλίου 2020 η Επιτροπή 

αποφάσισε την παραπομπή του σε Ιατροσυμβούλιο. 

 

❖ Λόγω του ότι ήταν δύσκολη η σύσταση αριθμού Ιατροσυμβουλίων κατά 

την πανδημία, η εξέταση πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2021. 

 

❖ Σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου, το 

Ιατροσυμβούλιο αποτελείται από ένα κυβερνητικό ιατρό ως Πρόεδρο και 

από ένα ή περισσότερους κυβερνητικούς ιατρούς ως μέλη, επιλεγμένων 

για κάθε περίπτωση. 

 

❖ Κατά την εξέταση του παραπονουμένου ήταν παρούσα Ιατρός Μέλος του 

Ιατροσυμβουλίου με ειδικότητα στην Ορθοπεδική, η οποία του έθεσε 

ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και εξέτασε τον 

προσωπικό του φάκελο. 

 

❖ Από την επισκόπηση του προσωπικού του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι τα 

σχετικά ιατρικά έγγραφα αφορούσαν την κατάσταση της υγείας του για 

το 2018 και 2019, ενώ δεν υπήρχαν ούτε στο ηλεκτρονικό σύστημα του 

ΓΕΣΥ πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις και ακτινογραφίες. 

 

❖ Μετά την αποχώρηση του παραπονουμένου, ο φάκελός του εξετάστηκε 

από το Μέλος και την Πρόεδρο του Ιατροσυμβουλίου, η γνωμοδότηση 

των οποίων είχε ως εξής: «Δεν προσκόμισε ιατρική βεβαίωση, ούτε 

ακτινογραφία. Παρακαλώ όπως ο αιτητής προσκομίσει τα ανωτέρω ώστε 

να εξεταστεί». 



4 
 

❖ Βάσει της πιο πάνω γνωμάτευσης, η ΕΑΠ αποφάσισε όπως ενημερώσει 

σχετικά τον παραπονούμενο και του ζητήσει την προσκόμιση των 

απαιτούμενων βεβαιώσεων, κάτι που έγινε με επιστολή ημερομηνίας 6 

Αυγούστου 2021. 

 

❖ Με νέα επιστολή του, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2021, ο 

παραπονούμενος εξέφρασε το παράπονό του σε σχέση με τον συνολικό 

χειρισμό του αιτήματός του, το οποίο εξετάστηκε σε συνεδρία της ΕΑΠ 

ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς όμως να οδηγήσει σε αλλαγή 

της ληφθείσας απόφασης. 

 

6. Σημειώνω κατ’ αρχάς ότι το Γραφείο μου δεν διαθέτει ειδικές τεχνικές ή 

επιστημονικές γνώσεις βάσει των οποίων να μπορεί να αμφισβητεί την 

ορθότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται από εξειδικευμένα συλλογικά 

όργανα, όπως είναι τα Ιατροσυμβούλια ή οι Επιτροπές Αξιολόγησης 

Αναπηρίας, ούτε μπορεί να υποκαθιστά την κρίση τους. Ως εκ τούτου, δεν 

μπορώ να εκφράσω οποιαδήποτε γνώμη επί της ουσίας της απόφασης που 

λήφθηκε.  

 

7. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι στα σύγχρονα κράτη δικαίου 

η έννοια της διοίκησης έχει πια μετεξελιχθεί ώστε να ταυτίζεται με 

αυτήν της δημόσιας υπηρεσίας, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η 

εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη. Στα πλαίσια αυτά, η αξίωση για 

χρηστή, δηλαδή καλή, διοίκηση, έχει μετουσιωθεί σε δικαίωμα των 

πολιτών, με σαφή και συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο κατοχυρώνεται 

και προστατεύεται αυτοτελώς στο άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

8. Από αυτό το δικαίωμα απορρέουν ειδικότερες αρχές, οι οποίες, μεταξύ 

άλλων, υποχρεώνουν τη διοίκηση να είναι ευγενική και εξυπηρετική, 

καθώς και ευαίσθητη στις ατομικές περιστάσεις, ανάγκες και 

προτιμήσεις των πολιτών, να αποφεύγει τις αδικαιολόγητες 
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καθυστερήσεις,  να αναγνωρίζει τα λάθη της και να εκφράζει τις 

απολογίες της όπου χρειάζεται, καθώς επίσης να στοχεύει στη 

συνεχή βελτίωση της εκπλήρωσης των λειτουργιών της. Στον 

αντίποδα, στην έννοια, δηλαδή, της κακοδιοίκησης, εντάσσονται 

καθημερινές πρακτικές της διοίκησης που έχουν ως αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση άδικων καταστάσεων σε βάρος των πολιτών, όπως 

ταλαιπωρία, καθυστερήσεις και ελλιπή ενημέρωση.   

 

9. Υπό το φως των πιο πάνω και σε σχέση με τους χειρισμούς που έγιναν στην 

περίπτωση του παραπονούμενου, σημειώνω, ειδικότερα, τα εξής: 

 

➢ Ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ της απόφασης για αξιολόγηση του 

παραπονούμενου μέχρι και την εξέτασή της από Ιατροσυμβούλιο, αν και 

μπορεί ως ένα σημείο να δικαιολογηθεί λόγω των συνθηκών που 

δημιούργησε η πανδημία, ήταν σημαντικά μεγάλος, χωρίς στο μεταξύ η 

ΕΑΠ να φροντίσει να τον ενημερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης.  

 

➢ Ούτε στην επιστολή, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2020, με την οποία η ΕΑΠ 

κάλεσε τον παραπονούμενο σε Ιατροσυμβούλιο, ούτε σε οποιοδήποτε 

κατοπινό στάδιο, φαίνεται να του ανέφερε ότι είχε υποχρέωση να 

προσκομίσετε πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά ή άλλες σχετικές 

γνωματεύσεις.  

 

➢ Κατά την εξέταση από Ιατροσυμβούλιο, δεν φαίνεται να ήταν παρόντα 

και τα δύο μέλη (Πρόεδρος και Μέλος) που κατά Νόμον απαρτίζουν το 

Ιατροσυμβούλιο, ενώ το Μέλος που ήταν παρόν δεν δήλωσε τα στοιχεία 

της ειδικότητάς του.  

 

➢ Παρότι ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η αξιολόγηση πρόσφατων 

ιατρικών βεβαιώσεων, δεν είναι σαφές κατά πόσο το Ιατροσυμβούλιο 

έλαβε υπόψη του τα ιατρικά πιστοποιητικά που αφορούσαν στη 
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χειρουργική επέμβαση στην οποία ο παραπονούμενος είχε υποβληθεί για 

αφαίρεση θραυσμάτων και τα οποία είχε ήδη προσκομίσει. 

 

Κατά συνέπεια, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στον Πρόεδρο ΕΑΠ, ζητώντας 

του όπως μεριμνήσει για την άμεση επανεξέταση του παραπονουμένου από το 

Ιατροσυμβούλιο, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση και 

λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των παρατηρήσεων και επισημάνσεων μου, 

αφού κι ο ίδιος προσκομίσει πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις ή/και ακτινογραφίες 

αναφορικά με την κατάστασή του, που θα του ζητηθούν αιτολογημένα.   

 

 

Μαρία Στυλιανού Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 


