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Ι. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
 

 

H έκθεση αυτή, συµπίπτει µε την ανανέωση της θητείας µου ως Επίτροπος ∆ιοικήσεως για έξι (6) 

ακόµα χρόνια.  Τον ∆εκέµβριο του 2004 ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, προχώρησε στον 

επαναδιορισµό µου δυνάµει του άρθρου 3(1) των περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµων 1991/2004. 

 

Είχε προηγηθεί εισήγηση του Υπουργικού Συµβουλίου και οµόφωνη απόφαση της Βουλής των 

Αντιπροσώπων.  Η Τελετή ∆ιαβεβαίωσης έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 13 ∆εκεµβρίου 2004 

στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης, του 

Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, του Κυβερνητικού 

Εκπροσώπου και Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως.   

 

Η αντιφώνησή µου στην τελετή διαβεβαίωσης δηµοσιεύεται πιο κάτω: 

 
Αντιφώνηση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

στην Τελετή ∆ιαβεβαίωσης της 
 
Κύριε Πρόεδρε της ∆ηµοκρατίας,  
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, 
Κύριε Γενικέ Εισαγγελέα, 
Κύριοι Υπουργοί, 
Κύριε Κυβερνητικέ Εκπρόσωπε, 
Κύριε Προεδρικέ Επίτροπε, 
 
Αντιλαµβάνοµαι το αξίωµα του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως ως λειτούργηµα, ειδικότερου µάλιστα 
βάρους και σπουδαιότητας, αφού έχει να κάµει µε την ουσία της δηµοκρατίας, την ποιότητα του 
κράτους και την πολιτισµική προσαρµογή, αφού διαµορφώνει τις καθηµερινές τάσεις της ζωής 
που επηρεάζουν τις αξίες. 
 
Έχω εποµένως απόλυτη συναίσθηση της τιµής που µου γίνεται µε την απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου κατ’ αρχήν, του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων στη 
συνέχεια, για την ανανέωση της εντολής και της θητείας µου ως Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για έξι 
ακόµα χρόνια.  
 
Σε µια στιγµή µάλιστα πρόκληση για το θεσµό του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, που έχοντας ήδη 
διανύσει τρεις σχεδόν πενταετίες ζωής ως µηχανισµός  ελέγχου στο εσωτερικό του κράτους, 
διευρύνει τον παραδοσιακό του ρόλο και το πεδίο δράσεως του σε θέµατα ετερότητας, 
πλουραλισµού και ελευθερίας µε τις νέες αρµοδιότητες του ως Αρχή κατά των ∆ιακρίσεων και 
του Ρατσισµού και Αρχή Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία. 
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Οι αρµοδιότητες αυτές, που εσείς και το Υπουργικό σας Συµβούλιο του εµπιστευθήκατε και η 
Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε την απόφαση σας µε τη θέσπιση της σχετικής νοµοθεσίας, 
αναµορφώνουν κυριολεκτικά το τοπίο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον τόπο µας, και 
φέρνουν την Κύπρο στην πρώτη γραµµή σύγκλισης µε τους ευρωπαϊκούς προσανατολισµούς 
ενώ καθιστούν το θεσµό του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως ως την πιο έγκυρη εγγύηση εφαρµογής του 
κοινοτικού κεκτηµένου. 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
θεωρώ αυτή τη στιγµή ως την πιο κατάλληλη για να σας ευχαριστήσω για την ουσιαστική 
στήριξη και τη δυναµική προώθηση του θεσµού του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως που ισοδυναµεί µε 
προώθηση της ποιότητας της δηµοκρατίας. ΄Οχι µόνο για τις καινοτόµες πρωτοβουλίες της 
ανάθεσης των νέων αρµοδιοτήτων που καταδεικνύουν ότι έχετε διαγνώσει σωστά ότι αρµόζουν 
στην ευελιξία και τον ανανεωτικό χαρακτήρα του θεσµού, αλλά για την ολόπλευρη στήριξη που 
παρέχετε τα δύο τελευταία χρόνια, σταθερά στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως. 
 
Η δηµόσια δήλωση σας και η αντίστοιχη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για υλοποίηση 
και εφαρµογή των εισηγήσεων του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως έχει καταλυτικά θα έλεγα σηµαδέψει 
την πορεία του θεσµού και οι ευεργετικές συνέπειες της είναι πλέον ορατές και ψηλαφητές σε 
όλα τα επίπεδα. 
 
Πιστεύω πως ο καλύτερος τρόπος που µπορώ να έχω για να σας εκφράσω τις ευχαριστίες µου 
είναι να σας διαβεβαιώσω ότι το Γραφείο µου και εγώ προσωπικά, έχουµε πλήρη συναίσθηση 
της ευθύνης και του βάρους που επωµιζόµαστε αυτή τη δεύτερη περίοδο που αρχίζει από τώρα, 
για την διεκπεραίωση  της νέας στην κυριολεξία, αποστολής. 
 
Έχω ειλικρινά την άποψη πως ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην Κύπρο βρίσκεται σε µια από τις πιο 
δηµιουργικές στιγµές της πορείας του.  Με την αυτοπεποίθηση που του προσδίδει η 
εµπιστοσύνη του πολίτη, όπως εκφράζεται µέσα από τις δυόµισι  περίπου χιλιάδες παράπονα 
που έχει δεχτεί αυτό το χρόνο και η δεδηλωµένη στήριξη του κράτους, µπορεί να προχωρήσει 
µε σίγουρα και σταθερά βήµατα στους ανοιχτούς δρόµους που τον οδηγούν οι νέες 
αρµοδιότητες του.   
 
∆εν υποτιµώ τις δυσκολίες και δεν αγνοώ την ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση του Γραφείου, 
αφού ουσιαστικά έχει µεταβληθεί και ο ίδιος ο ρόλος του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και το 
διερευνητικό έργο αποτελεί πλέον µέρος µόνο, και όχι κατ’ ανάγκη το πιο κύριο της παρέµβασης 
του.  Οι ανάγκες αυτές έχουν συγκεκριµενοποιηθεί σε σχετικό υπόµνηµα που έχουµε υποβάλει   
για την ενίσχυση του Γραφείου, και δεν αναφέροµαι µόνο στην αύξηση του αριθµού του 
προσωπικού. Είµαι βέβαιη ότι θα έχουµε και πάλι τη γνωστή σ’ εµάς κατανόηση και στήριξη της 
Κυβέρνησης, στην προσπάθεια µας να δώσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανάγλυφα το 
ευρωπαϊκό πρόσωπο της Κύπρου, και να προβάλουµε, όπου χρειάζεται, το ψηλό επίπεδο 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον τόπο µας.  
 
Σας ευχαριστώ. 
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II Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 
 

Στην διάρκεια της περιόδου 1999-2004 δύο είναι τα γεγονότα που σηµάδεψαν εξελικτικά την 

πορεία του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως. 

 

Η αναγνώριση πρώτα και νοµοθετική κατοχύρωση του δικαιώµατος για αυτεπάγγελτη 

παρέµβαση σχεδόν µετά την ανάληψη των καθηκόντων µου και η ανάθεση στον Επίτροπο 

∆ιοικήσεως των αρµοδιοτήτων της Αρχής κατά του Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων και της Αρχής 

Ισότητας λίγο πριν την λήξη της θητείας µου τον ∆εκέµβριο του 2004.  Τα γεγονότα αυτά είναι 

ενδεικτικά της απόστασης που έχει διανύσει ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως τα τελευταία έξι χρόνια και 

των µελλοντικών προσανατολισµών του. 

 

Η αυτεπάγγελτη παρέµβαση έχει να κάνει µε εµβάθυνση του ρόλου του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

σε αρµοδιότητες που ήδη κατέχει, µε στόχο την επισήµανση συστηµικών αδυναµιών, την 

επιµήκυνση του πεδίου δράσεως του από την ατοµική προσωπική καταγγελία στο ευρύτερο 

απρόσωπο κοινωνικό σύνολο σε θέµατα που το ενδιαφέρουν και το αφορούν.   

 

Στην δεύτερη περίπτωση, των δύο Αρχών δηλαδή, πρόκειται για εµπλουτισµό των 

αρµοδιοτήτων του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως µε νέες θεµατικές ή ακόµα σε ήδη γνωστές θεµατικές 

σε µια όµως εξ υπαρχής νέα θεώρηση, προσέγγιση και  προοπτική.  Στο επίκεντρο και των δύο 

νέων αρµοδιοτήτων βρίσκεται η αρχή της ισότητας, από τις θεµελιακές αρχές του διοικητικού 

και συνταγµατικού δικαίου, όπως όµως σήµερα γίνεται αντιληπτή και εν µέρει ανατρέπει τον 

τρόπο και τα όρια εφαρµογής του.  

 

Η αυτεπάγγελτη παρέµβαση του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως έχει ήδη στο ενεργητικό της 14 

περιπτώσεις είναι εποµένως αρκετά γνωστή και οποιαδήποτε αναφορά θα αποτελούσε ίσως 

επανάληψη. Σηµειώνεται µόνο ότι ορισµένες παρεµβάσεις αποτελούν ολοκληρωµένη ενότητα 

και θα µπορούσαν να στηρίξουν νέες σύγχρονες πολιτικές του κράτους, όπως τα θέµατα των 

Φυλακών και του Σωφρονιστικού συστήµατος που υπήρξαν αντικείµενο δύο µεγάλων 

αυτεπάγγελτων ερευνών.  

 

Οι νέες αρµοδιότητες, η Αρχή κατά του Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων και η Αρχή Ισότητας 

έχουν περιέλθει στην σφαίρα δράσης του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως µε τρεις νέες νοµοθεσίες που 

ψήφισε η Βουλή στα πλαίσια εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο µε ηµεροµηνία ισχύος την 

01/05/2004. 
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Πρόκειται για τον Περί Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων ∆ιακρίσεων 

(Επίτροπος) Νόµος Ν. 42(1)/04, τον Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία 
Νόµο Ν. 58(1)/04 και τον περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική) Καταγωγή Νόµο Ν. 

59(1)/04.   

 

Με βάση τις νοµοθεσίες αυτές ανατίθενται στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως οι πιο κάτω σπουδαίες 

αρµοδιότητες. 

 

α) Η καταπολέµηση της εξάπλωσης των φυλετικών διακρίσεων κάθε µορφής άµεσης, 

έµµεσης ή απαγορευµένης από τον νόµο διάκρισης λόγω φυλής ή κοινότητας γλώσσας, 
χρώµατος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. 

 

β) Η προαγωγή της ισότητας στην απόλαυση δικαιωµάτων και ελευθεριών δηλαδή εκείνων 

των δικαιωµάτων και ελευθεριών που προβλέπονται στο Σύνταγµα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας αλλά και εκείνων που προκύπτουν από τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις που έχει 

προσυπογράψει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, πέρα και ανεξάρτητα από φυλή, κοινότητα, 

γλώσσα, χρώµα, θρησκεία, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, εθνική ή εθνοτική καταγωγή. 

 
γ) Η προαγωγή ισότητας ευκαιριών ανεξάρτητα από φυλή ή εθνοτική καταγωγή, κοινότητα, 

γλώσσα, χρώµα, θρησκεία, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις ηλικίας και γενετήσιου 

προγραµµατισµού. 

 

Τα καινούρια στοιχεία που εισάγουν οι νέες αρµοδιότητες στην δράση του Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως είναι σοβαρά και αξιοπρόσεκτά. 

 

Όπως ο βασικός δικαιοδοτικός νόµος ορίζει, «Ο Επίτροπος ασκεί τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα 
και τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του παρόντος νόµου τόσο σε σχέση µε τον 

ιδιωτικό τόσο και µε τον δηµόσιο τοµέα».  Παρόµοιες διατάξεις διαλαµβάνουν και οι δύο 

ουσιαστικοί νόµοι, ο νόµος µε αριθµό 58 (1)/04 και ο νόµος µε αριθµό 59 (1)/04 

 

Τούτο σηµαίνει ότι ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως, ειδικά για τις αρµοδιότητες αυτές, υπεισέρχεται και 

στον ιδιωτικό τοµέα που όπως ο ίδιος ο νόµος διευκρινίζει αφορά  κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο και περιλαµβάνει εταιρεία, συνεταιρισµό, σωµατείο, ίδρυµα ή οποιαδήποτε άλλη 

ένωση ή σύµπραξη προσώπων µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα. 

 



 21

Εποµένως δεν πρόκειται για απλή ποσοτική διεύρυνση αρµοδιοτήτων αλλά για µια νέα 

κατάσταση αφού η οποιαδήποτε δράση του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως θα πρέπει να είναι 

προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις ιδιοµορφίες του ιδιωτικού τοµέα. 

 

Εξαιρετικά σηµαντικές είναι και οι πρόνοιες του άρθρου 34 του Νόµου 42(1)/04, σύµφωνα µε τις 

οποίες πρόσωπα ή οµάδες προσώπων, όπως µη κυβερνητικοί οργανισµοί, επιµελητήρια, 

οργανώσεις, σύνδεσµοι, σωµατεία, ιδρύµατα κ.α. που λειτουργούν προς όφελος επαγγελµατιών, 

δηµάρχων, δηµοτικών συµβούλων αλλά και οποιοσδήποτε επίτροπος ή µέλος επιτροπής ή 

φορέα που διορίζεται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, το Υπουργικό Συµβούλιο, την Βουλή ή 

από Υπουργό µπορεί να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο για να εξετάσει κατά πόσο οποιαδήποτε 

προτιθέµενη µεταχείριση ή συµπεριφορά του προσώπου ή της οµάδας που υποβάλλει το αίτηµα 

αποτελεί ή συνιστά απαγορευµένη από τον νόµο διάκριση ή φυλετική διάκριση στην απόλαυση 

προστατευόµενων δικαιωµάτων ή ελευθερίων. Το ίδιο και κατά πόσο διάταγµα, όρος, κριτήριο ή 

πρακτική που προτίθεται να εφαρµόσει το πρόσωπο ή οµάδα που υποβάλλει το αίτηµα ή που 

προτίθεται να εφαρµόσει ή να υιοθετήσει δηµόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τοµέα σε 

σχέση µε ζητήµατα που το αφορούν υπό την επίσηµη ιδιότητα του, αποτελεί η συνιστά 

απαγορευµένη διάκριση ή φυλετική διάκριση προς την απόλαυση συγκεκριµένου 

προστατευτικού δικαιώµατος ή ελευθερίας.  

 

Με τον τρόπο αυτό και για πρώτη φορά ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως αναλαµβάνει αρµοδιότητες 

προληπτικής δράσης, δηλαδή πριν την έκδοση της απόφασης ή την εκδήλωση των θέσεων της 

υπηρεσίας της ή του ιδιωτικού οργανισµού ή προσώπου που έχουν την δυνατότητα να 

ζητήσουν από τον Επίτροπο καθοδήγηση και κατεύθυνση της δράσης και των ενεργειών τους.  

Η σηµαντικότητα και οι επιπτώσεις της διάταξης είναι προφανείς. 

 

Ειδικά για τις αρµοδιότητες αυτές της Αρχής κατά των ∆ιακρίσεων και της Αρχής της Ισότητας ο 

Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξοπλίζεται µε εξουσία επιβολής κυρώσεων που µπορεί να είναι 

διατάγµατα, πρόστιµα ή συστάσεις αναφορικά µε παραβίαση των διατάξεων της νοµοθεσίας 

αλλά και για µη συµµόρφωση σε σχετικό διάταγµα ή συστάσεις.   

 

Υπάρχει εποµένως και στο σηµείο αυτό µία ουσιαστική αποµάκρυνση από τις αρχές λειτουργίας 

του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως που είναι γνωστό ότι δεν έχει εκτελεστική εξουσία.   

 

Είναι για τον λόγο αυτό που έχω σηµειώσει νωρίτερα ότι ο όρος «διεύρυνση αρµοδιοτήτων» δεν 

αποδίδει ορθά αυτό που στην πραγµατικότητα έχει συµβεί. Έχουµε στην πράξη µια ουσιαστική 

διαφοροποίηση στο έργο του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως µε επιπτώσεις ευρύτερες και παντώς 

ιδιαίτερα σοβαρές και αξιοπρόσεκτες.  Στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ο Επίτροπος 
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αποκτά µία σφαιρική και συνολική αρµοδιότητα πρόληψης και καθοδήγησης στην άσκηση των 

αρµοδιοτήτων των αρχών, διερεύνησης παραπόνων, συλλογής στοιχείων, στατιστικών και 

άλλων δεδοµένων, ετοιµασίας κωδίκων και πρακτικών συµπεριφοράς, παρακολούθησης της 

εφαρµογής των ∆ιεθνών Συµβάσεων ενώ παράλληλα µπορεί να λεχθεί ότι οι εκθέσεις του 

αποκτούν ιδιότητα απόφασης αφού έχουν στα θέµατα αυτά εκτελεστό χαρακτήρα. 

 

Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η δραστική παρέµβαση του Επιτρόπου σε θέµατα νοµοθεσίας που ο 

εκσυγχρονισµός και η προσαρµογή της στις νέες καταστάσεις είναι πλέον αναπόφευκτη.  Με τις 

νέες νοµοθεσίες υπό τον έλεγχο του Επιτρόπου τίθενται χωρίς εξαίρεση και νοµοθετικές 

διατάξεις ώστε να µην εµπεριέχουν διακρίσεις κατά τον τρόπο που αυτές απορρίπτονται από τις 

τρεις νοµοθεσίες που έχουν εισαχθεί.  Είναι γνωστό ότι ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως στο καθαυτό 

έργο του δεν έχει αρµοδιότητα ελέγχου της Βουλής και των ενεργειών της και οι µέχρι σήµερα 

σχετικές παρεµβάσεις του περιορίζονται σε παρατηρήσεις ή υποδείξεις ηθικής κυρίως σηµασίας ή 

άσκησης πίεσης. 

 

Οι νέες αρµοδιότητες µε την επέκταση του ελέγχου του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως στα θέµατα αυτά 

εισάγουν ένα νέο κεφάλαιο που ισοδυναµεί µε µία εξ υπαρχής αναθεώρηση του ρόλου του 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως σε όλα τα επίπεδα.  Αναλαµβάνοντας αυτές τις αρµοδιότητες ο Επίτροπος 

∆ιοίκησης επένδυσε στις εγγενείς ευαισθησίες του σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τον 

δυναµικό του χαρακτήρα, την  ευελιξία και την ικανότητα του να ανταποκρίνεται στις καινούριες 

αξίες και να επιβεβαιώνει και να επαναοριοθετεί τους στόχους του.   

 

Αν και οι νέες αρµοδιότητες δεν έχουν ενσωµατωθεί στην ουσιαστική νοµοθεσία του Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως οι δονήσεις είναι ιδιαίτερα αισθητές σε όλο το φάσµα της δραστηριότητας του.   

 

Είναι ακόµα πολύ νωρίς για µία συνολική και συλλογική αποτίµηση της απόφασης ανάληψης των 

όλων αρµοδιοτήτων και των επιπτώσεων, του επηρεασµού του αντίκτυπου, ίσως, στην γνωστή 

δράση του Επιτρόπου.  Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως 

συµπληρώνοντας την τρίτη πενταετία της ζωής του δοκιµάζει τις δυνατότητες και αντοχές του 

σε ένα µεγάλο, ενδιαφέρον και εξαιρετικά απαιτητικό πεδίο που αφορά στις πιο βαθιές πτυχές 

των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και αναλαµβάνει το ρίσκο του καινούριου, χωρίς την ασφάλεια 

της καθοδήγησης της προηγούµενης εµπειρίας.  Αντίθετα ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως είναι από τους 

πρώτους Όµπουτσµαν που προχώρησαν στην ανάληψη των αρµοδιοτήτων αυτών, άρα οι 

πρώτες εµπειρίες θα είναι οι δικές του. 

 

Για την απόφαση αποδοχής των αρµοδιοτήτων υπήρξε έντονος προβληµατισµός και σοβαρή 

στάθµιση όλων των δεδοµένων, θετικών (η πρόκληση του καινούριου που επιδέχεται ακόµα 
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ερµηνεία), και αρνητικών (υπερβολική επιβάρυνση του όγκου δουλειάς του γραφείου, τα πολλά 

µέτωπα). 

 

Εξακολουθώ να πιστεύω πως δεν υπήρχε περιθώριο για άλλη επιλογή.  Ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως 

είναι πάντα ανοικτός σε προκλήσεις και αλλαγές.  Η ευελιξία και προσαρµοστικότητα είναι όροι 

ζωής για τον Θεσµό.  Οι ραγδαίες εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας, ο µετασχηµατισµός του 

Κράτους ∆ικαίου στο σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος, οι διακηρυγµένες και µε συνταγµατικό πλέον 

κύρος ευρωπαϊκές αρχές, έχουν µεταβάλει το περιβάλλον δράσης του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, 

την ίδια την έννοια του Θεσµού ακόµα και στην πιο κλασική εκδοχή της. 

 

Η παρέµβαση του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως έχει προ πολλού εκφύγει από τα στενά όρια της αρχής 

της νοµιµότητας.  Το ζητούµενο είναι πλέον το ουσιαστικά ορθό και δίκαιο.  Η ανάληψη των 

νέων αρµοδιοτήτων ήταν η φυσική και αναγκαία συνέχεια.  Για µία ανοιχτή και δηµοκρατική 

κοινωνία, για την επαύξηση της εγγυηµένης ατοµικής και κοινωνικής ελευθερίας του ανθρώπου 

και του πολίτη στη σύγχρονη δηµοκρατική πολιτεία, για τη βελτίωση, τον εµπλουτισµό και την 

ποιοτική αναβάθµιση του Κράτους ∆ικαίου. 

 

 

Ηλιάνα Νικολάου 

Επίτροπος ∆ιοικήσεως 
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ΙΙΙ. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

 

1. Η ανάγκη για µια νέα δοµή 
 

Η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων, η αλµατώδης αύξηση των παραπόνων (τα τελευταία πέντε 

χρόνια έχουν υποβληθεί περισσότερα παράπονα από τα πρώτα δέκα χρόνια), η πολυπλοκότητα 

και η σοβαρότητα των θεµάτων που τίθενται πλέον ενώπιον του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, η 

αυτεπάγγελτη παρέµβαση και προ παντός η ανάληψη των αρµοδιοτήτων της Αρχής κατά του 

Ρατσισµού και της Αρχής Ισότητας µε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο δράσης και τις 

εν γένει ενέργειες του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, δηµιούργησαν µια κυριολεκτικά νέα κατάσταση 

που δεν ήταν δυνατό να αντιµετωπιστεί από τη µικρή υπηρεσία του Γραφείου του Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως που εξακολουθεί να είναι ακόµα προσαρµοσµένη στις δοµές και τις απαιτήσεις των 

αρχών της δεκαετίας του 1990 όπως δηλαδή είχε πρωτοεµφανιστεί.   

 

Η αναγκαιότητα για µια ριζική αναδιάρθρωση και ουσιαστική αλλαγή του πρότυπου στο οποίο 

είχε βασιστεί η υπηρεσία υποδείχθηκαν από πλευράς του Γραφείου, προ πολλού, ήδη από το 

2000, όταν η ροή των παραπόνων άρχισε να αυξάνεται µε απρόβλεπτα γοργούς ρυθµούς.  Ο 

αυστηρά προσωποκεντρικός και συγκεντρωτικός χαρακτήρας του Γραφείου εκ των πραγµάτων 

ήταν ήδη πριν από το τέλος της δεκαετίας του ΄90 ξεπερασµένος και αναποτελεσµατικός.  Η 

ανταπόκριση όµως από πλευράς του κράτους, όπου υπήρξε ήταν περιστασιακή και 

αποσπασµατική.  Εξαντλείτο κατά κανόνα σε µικρή αύξηση του αριθµού των λειτουργών κυρίως 

σε έκτακτη βάση.  

 

Τα εσωτερικά  µέτρα που λήφθηκαν από το Γραφείο σε µία προσπάθεια κάλυψης του κενού µε 

τη δηµιουργία θεµατικών τοµέων, λίγη µόνο βοήθεια µπόρεσαν να προσφέρουν αφού και οι ίδιοι 

οι τοµείς παρέµειναν υποστελεχωµένοι. 

 

Η ανάληψη των νέων αρµοδιοτήτων  (της Αρχής κατά του Ρατσισµού και της Αρχής Ισότητας) 

έγινε υπό τον ρητό όρο της οργανωτικής ενίσχυσης του γραφείου και της πρόσληψης ικανού 

προσωπικού.  Για τον σκοπό αυτό υποβλήθηκαν από την Επίτροπο οργανογράµµατα στον 

αρµόδιο Υπουργό των Οικονοµικών και έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις µε αρµόδιους 

αξιωµατούχους και λειτουργούς στους οποίους αναλύθηκε τεκµηριωµένα η κατάσταση.   

 

Τα αιτήµατα ήταν συγκεκριµένα: 
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α) ∆ιεύρυνση των µόνιµων θέσεων των Λειτουργών Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως στην 

κλίµακα 8-10 

β) ∆ηµιουργία διοικητικών θέσεων για την αντιµετώπιση των σοβαρών πλέον διοικητικών 

θεµάτων που αντιµετωπίζει το Γραφείο (σήµερα δεν υπάρχει καµιά) 

γ) Ενίσχυση του Γραµµατειακού Προσωπικού 

δ) Νέα ιεραρχική δοµή του Γραφείου µε την δηµιουργία πρόσθετων θέσεων σε υψηλότερες 

κλίµακες (η ανώτερη κλίµακα σήµερα είναι η κλίµακα Α13 των Ανώτερων Λειτουργών 

Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως) ώστε να υπάρξει η αναγκαία αποκέντρωση. 

 

Το αποτέλεσµα πάντα στην ίδια γραφειοκρατική αντίληψη, µε µερικούς νέους λειτουργούς σε 

έκτακτη απασχόληση στην βάση της υπηρεσίας.   

 

Αυτή τη στιγµή στο Γραφείο παρουσιάζεται το τραγελαφικό φαινόµενο να υπηρετούν 

περισσότεροι λειτουργοί σε έκτακτη βάση από το µόνιµο προσωπικό.  Ειδικότερα η κατάσταση 

στο Γραφείο έχει διαµορφωθεί τον χρόνο αυτό ως εξής: 

 

• Τρεις (3) Ανώτεροι Λειτουργοί Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως κλίµακας Α13,  

• Τρεις (3) Λειτουργοί Α΄ Τάξεως Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως κλίµακας Α11,  

• Πέντε (5) Λειτουργοί Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως κλίµακας Α8 - 10,  

• ∆ώδεκα (12) Λειτουργοί Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως σε έκτακτη βάση (οι τρεις (3) 

έναντι κενών µόνιµων οργανικών θέσεων). 

 

Το 2004 υπηρετούσαν στις θέσεις αυτές οι πιο κάτω λειτουργοί:  

 
Αφροδίτη Κουφτερού Ανώτερη Λειτουργός 
Ελίζα Σαββίδου Ανώτερη Λειτουργός 
Άριστος Τσιάρτας Ανώτερος Λειτουργός 
Ελένη Χ‘Ττοφή Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Α΄ Τάξεως 
Μαρία Χριστοφόρου Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Α΄ Τάξεως 
Γιώργος Κρασσάς Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Α΄ Τάξεως 
Xρύσανθος Χρυσάνθης Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Κώστας Ιωάννου  Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Γεωργία Σταυρινίδου Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Ελένη Συµεωνίδου Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Γιώργος Κακότας Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Τάσος Κωστέας Έκτακτος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Νάσια ∆ιονυσίου Έκτακτη Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Μαρία Καραγιάννη Έκτακτη Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Έλενα Καρεκλά Έκτακτη Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Νικολέττα Κουτσάκου Έκτακτη Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
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Υπό τις πιο πάνω περιστάσεις τα σχέδια για την λειτουργική ανανέωση του γραφείου έχουν 

εκτοπιστεί.  

 

Οι νέες Αρχές, η Αρχή κατά του Ρατσισµού και η Αρχή Ισότητας που προγραµµατίζονταν να 

λειτουργήσουν σε σχετικά αυτόνοµη βάση ουσιαστικά ενσωµατώθηκαν στον κορµό του 

Γραφείου αφού στελεχώνονται από Λειτουργούς που ήδη προΐστανται άλλων Τοµέων του 

Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως.  Η ανάγκη για µία πιο φυσιολογική λειτουργία του Γραφείου 

και η επιζητούµενη εξισορρόπηση εξουσίας δεν µπόρεσε να υλοποιηθεί. 

 

Η κατάσταση δηµιουργεί αισθήµατα αποθάρρυνσης, αφού νέες υπηρεσίες, µε εµφανώς 

υποδεέστερες αρµοδιότητες και απροσδιόριστο όγκο δουλειάς είναι σε καλύτερη κατάσταση από 

άποψη στελέχωσης, επάρκειας και οργανωτικής δοµής. 

 

Αυτό φυσικά δεν µπορεί να θεωρηθεί και ούτε είναι λάθος.  Λάθος είναι η ολιγωρία, ο 

σκεπτικισµός και η επιφυλακτικότητα απέναντι στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, η 

δηµοσιοϋπαλληλική γραφειοκρατική αντίληψη µε την οποία αντιµετωπίζονται τα σοβαρά 

προβλήµατα του.  

 

Να υποθέσουµε ότι η Πολιτεία δεν επιθυµεί την ενίσχυση του εξωδικαστικού, ανεξάρτητου και 

άρα απρόβλεπτου ελέγχου του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως; 

 

Κανένας λόγος. Η δήλωση του Προέδρου ήταν σαφής και κατηγορηµατική. 

 

Παραµένει όµως γεγονός ότι η λειτουργία του Γραφείου ως έχει, δεν ανταποκρίνεται στις 

πραγµατικότητες που έχουν διαµορφωθεί και στις απαιτήσεις τους, και αν δεν υπάρξουν µέτρα, 

οι επιπτώσεις δεν θα υπάρχει τρόπος να αποτραπούν. 

 

Ούτε και η υπέρµετρη προσωπική προσπάθεια των αξιωµατούχων και των Λειτουργών του 

Γραφείου µπορεί µακροπρόθεσµα να θεωρηθεί αποτελεσµατική ή να επιβιώσει ως πολιτική, για 

µια υπηρεσία που προϋποθέτει συστηµατική παρακολούθηση, ενηµέρωση, παρουσία στα διεθνή 

βήµατα, επαγρύπνηση και ετοιµότητα δράσης. 
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2. Σχέσεις µε Νοµοθετική και Εκτελεστική Εξουσία 
 

Ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως διατηρεί παραδοσιακά στενές σχέσεις συνεργασίας µε τις δύο εξουσίες, 

την Nοµοθετική και την Eκτελεστική, που αποτελούν και τους κύριους άξονες στήριξης του.  Οι 

σχέσεις αυτές συνεχίστηκαν και στο υπό ανασκόπηση έτος.  

 

Οι δεσµοί του Επιτρόπου µε την Βουλή εκφράζονται κυρίως µέσα από την οµώνυµη 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, την Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως.  Όπως 

σηµειώνεται και σε προηγούµενες Ετήσιες Εκθέσεις, σταδιακά η συνεργασία αυτή έχει επεκταθεί 

και σε άλλες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές µε ιδιαίτερη έµφαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων. 

 

Στο συγκεκριµένο πάντως χρονικό πλαίσιο η συνεργασία του Επιτρόπου µε την «δική του» 

Επιτροπή ήταν εξαιρετικά περιορισµένη.  Ο Επίτροπος προσκλήθηκε και συµµετέσχε σε πολύ 

µικρό αριθµό συνεδριάσεων της Επιτροπής Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και οι 

δυνατότητες που είχε να προβάλει µέσα από την Επιτροπή την δουλειά του αλλά και τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει ήταν µηδαµινές.   

 

Ο Επίτροπος αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στον ρόλο της Επιτροπής Θεσµών Αξιών και Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως, στην εµπέδωση του θεσµού και την εν γένει ανάπτυξη του.  Τα τελευταία µάλιστα 

χρόνια η Επιτροπή είχε εξελιχθεί σε ένα αποτελεσµατικό µέσο προώθησης των εισηγήσεων του 

Επιτρόπου και συζήτησης των Εκθέσεων του στην παρουσία και των εµπλεκόµενων υπηρεσιών. 

 

Τυχόν υποβάθµιση του ρόλου της Επιτροπής θα ήταν εξαιρετικά δυσµενής για το θεσµό και 

ανεπιθύµητη.  Θεωρούµε πάντως πως ότι συνέβη το 2004 ήταν απλά περιστασιακό και οι 

σχέσεις ουσιαστικής συνεργασίας του Επιτρόπου µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα 

συνεχιστούν στο γνώριµο οικείο περιβάλλον. 

 

Το Υπουργικό Συµβούλιο εξακολουθεί να εφαρµόζει την Προεδρική διακήρυξη για σεβασµό και 

συµµόρφωση στις εισηγήσεις του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και συζητά µε συνέπεια και σε σταθερή 

µηνιαία βάση τις Εκθέσεις του  

 

Η σηµασία και οι ευεργετικές επιπτώσεις της παρέµβασης του Προέδρου στην εξελικτική πορεία 

και αναβάθµιση του θεσµού έχει επισηµανθεί σε πολλές περιπτώσεις.  ∆εδοµένης όµως της 

Προεδρικής στήριξης είναι φυσικό να αναµένεται η πληρέστερη αξιοποίηση του Θεσµού από 

πλευράς του κράτους. 
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Ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως ενεργεί παράλληλα για τον πολίτη και το κράτος.  Η χρηστή διοίκηση, η 

εύρυθµη εφαρµογή των νόµων, ο σεβασµός των δικαιωµάτων του πολίτη και η κατίσχυση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων ενδιαφέρουν εξίσου ∆ιοίκηση και ∆ιοικούµενους.  Ο Επίτροπος 

∆ιοικήσεως έχοντας το βλέµµα στραµµένο στον πολίτη ως το ασθενέστερο µέρος, διατηρεί ίσες 

αποστάσεις και αµείωτο το ενδιαφέρον για τα θέµατα που αφορούν το κράτος, αν υποθέσουµε 

ότι είναι δυνατός ο διαχωρισµός σε θέµατα κράτους και θέµατα πολίτη.  Ο στόχος είναι διπλός, 

να γίνουν τα πράγµατα καλύτερα για τον πολίτη , σε ένα επίσης καλύτερο κράτος. 

 

Η κυβέρνηση έχει βάσει του νόµου, δυνατότητα αξιοποίησης του Θεσµού, άµεσα και όχι 

κατ΄ανάγκη µέσα από τον επηρεασµό προσωπικών δικαιωµάτων.  Αναφέροµαι στις πρόνοιες του 

άρθρου 5(1)(β), των περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νοµών που παρέχουν στο Υπουργικό 

Συµβούλιο την δυνατότητα να παραπέµπει στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως για διερεύνηση 

οποιαδήποτε θέµατα που αφορούν στην λειτουργία οποιασδήποτε υπηρεσίας προκειµένου να 

διαπιστώσει αν αυτή λειτουργεί εύρυθµα και σύµφωνα µε τους νόµους και τις αρχές της χρήσης 

διοίκησης.  

 

∆ίδεται η εντύπωση ότι το Υπουργικό Συµβούλιο είτε αγνοεί την διάταξη αυτή είτε παραλείπει να 

την χρησιµοποιήσει.  Αφορµή για την διαπίστωση αυτή, δίνουν οι όλο και πιο πυκνές τον 

τελευταίο καιρό συστάσεις λεγόµενων «ανεξάρτητων» Επιτροπών για διερεύνηση θεµάτων που 

σαφέστατα εµπίπτουν και αφορούν σε αρµοδιότητες του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως. 

 

Οι Επιτροπές αυτές στηρίζονται στο Κεφάλαιο 44 του περί Ερευνητικών Επιτρόπων Νόµου, µια 

αποικιακή νοµοθεσία – ο βασικός νόµος θεσπίστηκε το 1942 - που προφανώς στόχο είχε τον 

δυνατό υπό τις περιστάσεις έλεγχο των δηµόσιων υπηρεσιών σε εποχές που στην κυπριακή 

έννοµη τάξη ήταν άγνωστος ο θεσµός του εξωδικαστικού ελέγχου του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

και φυσικά µέσα στις προοπτικές του τότε καθεστώτος.  Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 

νοµοθεσία αυτή η Κύπρος αναφέρεται ως «αποικία» και κανένας λόγος δεν γίνεται για 

«ανεξάρτητη» Επιτροπή.  Ο νόµος αναφέρεται σε ερευνητική Επιτροπή τα µέλη της οποίας 

δίδουν όρκο ενώπιον του Υπουργικού Συµβουλίου ή οποιουδήποτε προσώπου που αυτό θα 

οριστεί για την πιστή, ολοκληρωµένη και αµερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων που 

περιέχονται στο σχετικό εµπίστευµα. 

 

Ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως δεν διεκδικεί το µονοπώλιο και δεν ισχυρίζεται ότι είναι ο αποκλειστικός 

φορέας ελέγχου.  
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Το ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο η οποιαδήποτε Επιτροπή που συγκροτείται µε βάση το 

Κεφάλαιο 44 µπορεί µε οποιοδήποτε τρόπο να υποκαταστήσει τον αντικειµενικό, ανεξάρτητο 

έλεγχο του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως µε τις θεσµικά κατοχυρωµένες εγγυήσεις. 

 

Έχω την γνώµη ότι το Υπουργικό Συµβούλιο θα πρέπει να µελετήσει ενδελεχώς το πρόβληµα 

ώστε να εκλείψει το φαινόµενο παράλληλης διερεύνησης θεµάτων από τον Επίτροπο που είναι ο 

εντεταλµένος από τον νόµο µηχανισµός ελέγχου και από Επιτροπές που οι αποικιακές τους 

καταβολές δεν τους επιτρέπουν να διαδραµατίσουν αντίστοιχη αποστολή. 

 

 

3. Eξωτερικές Σχέσεις 
 

(i) Σχέσεις µε άλλους Όµπουτσµαν 

Οι σχέσεις του Γραφείου µε άλλους εθνικούς Όµπουτσµαν, το Γραφείο του Ευρωπαίου 

∆ιαµεσολαβητή και άλλα διεθνή σώµατα µε συναφείς αρµοδιότητες, έχουν καταστεί τα 

τελευταία χρόνια θέµα προτεραιότητας. 

 

Το Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως διατηρεί άριστες, στενές και φιλικές σχέσεις µε όλους τους 

Ευρωπαίους Όµπουτσµαν, και ιδιαίτερα τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, κύριο Νικηφόρο 

∆ιαµαντούρο, τις οποίες φροντίζει να ενισχύει συστηµατικά είτε µε διεθνή συνέδρια που 

οργανώνει στην Κύπρο, είτε µε την παρουσία και εκπροσώπηση σε συνέδρια στο εξωτερικό.   

 

Από την ανάληψη των αρµοδιοτήτων της Αρχής κατά του Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων και της 

Αρχής Ισότητας, η ανάγκη για διεθνείς συµµετοχές και ανταλλαγές έχει καταστεί εντονότερη και 

πιο επιτακτική. 

 

Το 2004 δεσπόζει η επίσηµη επίσκεψη του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή κύριου Νικηφόρου 

∆ιαµαντούρου στην Κύπρο από 1 µέχρι 3 Μαρτίου στα πλαίσια σειράς επισκέψεων του στις υπό 

ένταξη χώρες. 

 

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην Κύπρο ο κύριος ∆ιαµαντούρος, ο οποίος 

συνοδευόταν από στελέχη του Γραφείου του, έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, 

τον Πρόεδρο της Βουλής, τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κοµµάτων, τον Υπουργό Εσωτερικών 

και το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 

 

Είχε επίσης, αλλεπάλληλες συσκέψεις µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως στα πλαίσια µιας πιο 

αποτελεσµατικής συνεργασίας.  Ο κύριος ∆ιαµαντούρος έδωσε διαλέξεις για το έργο του 
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Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή και ήταν ο κύριος εισηγητής στην ετήσια δηµόσια διάλεξη του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

 

(ii) Άλλες διεθνείς συµµετοχές 

Η Ανώτερη Λειτουργός του γραφείου κυρία Ελίζα Σαββίδου εκπροσώπησε το Γραφείο σε 

συνάντηση εµπειρογνωµόνων που έγινε στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2004 στο Λονδίνο και 

διοργανώθηκε από την Commission for Racial Discrimination. 

 

Στις 4 – 5 Μαρτίου 2004, 27 – 30 Ιουνίου 2004, 19 – 22 Οκτωβρίου 2004, η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως και ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου, Άριστος Τσιάρτας, συµµετείχαν σε 

συνέδρια του ∆ιοικητικού Εκτελεστικού Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κατά του 

Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας που έγιναν στην Βιέννη. 

 

Στις 18 Μαρτίου 2004 ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου Άριστος Τσιάρτας πήρε µέρος  σε 

συνέδριο που έγινε στο Στρασβούργο µε θέµα «All Different All Equal: - ten years of combating 

racism».  Το συνέδριο οργανώθηκε από την Επιτροπή του Συµβουλίου της Ευρώπης (ΕCRI) µε 

τη ευκαιρία της συµπλήρωσης δέκα χρόνων από την ίδρυση της. 

 

Στις 5 έως 8 Μαϊου 2004 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως και ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου 

Άριστος Τσιάρτας παρευρέθηκαν σε ∆ιεθνές Συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη µε θέµα 

«Implementing European Anti-discrimination Law». 

 

Ο Λειτουργός Α΄ Γιώργος Π. Κρασσάς συµµετείχε στο Συνέδριο που οργανώθηκε από την 

Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πόλη Λίµερικ της Ιρλανδίας, από τις 26 ως τις 

28 Μαϊου 2004.  Το θέµα του συνεδρίου ήταν η προώθηση και η αποδοχή της ισότητας και της 

διαφορετικότητας στην Ευρώπη και ο ρόλος των Εθνικών Αρχών Ισότητας. 

 

Ο Λειτουργός Α΄ Γιώργος Π. Κρασσάς εκπροσώπησε το Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως στην 

έβδοµη Συνδιάσκεψη του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Όµπουτσµαν που διοργανώθηκε στην πόλη 

Κεµπέκ του Καναδά, από τις 7 µέχρι τις 10 Σεπτεµβρίου 2004. 

 

Το επιστηµονικό µέρος της Συνδιάσκεψης είχε ως αντικείµενο το ρόλο του Όµπουτσµαν στη 

διασφάλιση της ισορροπίας µεταξύ των υποχρεώσεων του πολίτη από τη µια και των 

προσωπικών δικαιωµάτων και ευθυνών του από την άλλη.  Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης 

περιλάµβαναν την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων του Ινστιτούτου και την εκλογή των 

εκπροσώπων της Ευρώπης στο εκτελεστικό συµβούλιο του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου των 

Όµπουτσµαν καθώς και των οµοσπονδιακών οργάνων του Ινστιτούτου σε παγκόσµιο επίπεδο. 
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Στις 12 έως 15 Σεπτεµβρίου 2004 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως και ο Ανώτερος Λειτουργός Άριστος 

Τσιάρτας συµµετείχαν σε διάσκεψη του ΟΑΣΕ, για την Ανοχή και την πάλη κατά του Ρατσισµού 

της Ξενοφοβίας και των ∆ιακρίσεων που έγινε στις Βρυξέλλες. 

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως συµµετείχε σε συνέδριο µε θέµα «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση: 

Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Νοµοθέτη και τη ∆ιοίκηση», που διοργανώθηκε στην Αθήνα 

στις 4 µέχρι 6 Νοεµβρίου 2004 από το περιοδικό «Νόµος + Φύση».   

 

Στις 15 έως 17 Νοεµβρίου 2004, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως και ο Λειτουργός Α΄ τάξεως του 

Γραφείου Γ. Κρασσάς συµµετείχαν στην εκδήλωση µε θέµα «All Different All Equal: Τhe start-up 

of the National Office against Racial Discrimination», που έγινε στη Ρώµη. 

 

Η Ανώτερη Λειτουργός του Γραφείου Αφροδίτη Κουφτερού συµµετείχε στο συνέδριο 

«Progressive Implementation: New Developments in European Union Gender Equality Law» που 

πραγµατοποιήθηκε στη Χάγη στις 18 – 20 Νοεµβρίου, 2004.   

 

Ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου Άριστος Τσιάρτας πήρε µέρος στη διάσκεψη «Equality in 

a future Europe» που έγινε στη Χάγη στις 21 – 24 Νοεµβρίου 2004. 

 

Η Ανώτερη Λειτουργός του Γραφείου κ. Ελίζα Σαββίδου παραβρέθηκε στη Πανευρωπαική 

∆ιάσκεψη µε θέµα συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη προαγωγή της Ισότητας Εuropean 

Conference on data to promote Equality, που έγινε στο Ελσίνκι στις 8 – 10 ∆εκεµβρίου 2004. 

 

 

4. Άλλες ∆ραστηριότητες 
 

Πλούσια και συστηµατική ήταν για το έτος αυτό η παρουσία και συµµετοχή της Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως και Λειτουργών του Γραφείου σε εκδηλώσεις που αφορούν τον θεσµό και τις 

δραστηριότητες του.   

 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2004 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως µίλησε σε συνεστίαση των Ευρωπαίων 

Πρέσβεων, στο σπίτι του Ιρλανδού Πρέσβη, κατά την προεδρία της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση µε θέµα «Ombudsman and Human Rights». 
 

Την 1 Μαρτίου 2004 µε την ευκαιρία της επίσκεψης στην Κύπρο του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή 

κ. Νικηφόρου ∆ιαµαντούρου η Επίτροπος ∆ιοικήσεως συµµετέσχε σε σεµινάριο που οργανώθηκε 
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στην Λευκωσία από τον ΟΠΕΚ µε θέµα «ο Έλεγχος της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ως Παράγων 

Ενδυνάµωσης της ∆ηµοκρατίας και ο Ρόλος του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή». 

 

Στις 8 Μαρτίου 2004 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως µίλησε σε εκδήλωση της Τράπεζας Κύπρου στην 

Λευκωσία µε θέµα «ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως και τα ∆ικαιώµατα των Ευάλωτων Οµάδων». 

 

Στις 9 Μαρτίου 2004 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έδωσε διάλεξη για τον Οργανισµό Γυναικών 

Επιχειρηµατιών Επαγγελµατιών (ΟΓΕΕ) Λευκωσίας – Κερύνειας µε θέµα «ο Επίτροπος 

∆ιοικήσεως και τα Κοινωνικά ∆ικαιώµατα». 

 

Στις 11 Μαρτίου 2004 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σε εκδήλωση βράβευσης της από το Κίνηµα 

Οικολόγων Περιβαλλοντιστών µίλησε µε θέµα «Γυναίκα και ∆ηµόσια Ζωή». 

 

Στις 17 Μαρτίου 2004 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έδωσε διάλεξη για τη Σχολή ∆εσµοφυλάκων στις 

Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας µε θέµα «Ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως και τα ∆ικαιώµατα των 

Κρατουµένων». 

 

Στις 29 Μαρτίου 2004 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έδωσε διάλεξη για τα µέλη του Ροταριανού 

οµίλου Λευκωσία – Λευκοθέα µε θέµα «Ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως, η Αρχή Ισότητας και η Αρχή 

κατά του Ρατσισµού». 

 

Στις 8 Νοεµβρίου 2004 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως µίλησε σε εκδήλωση της Ένωσης ∆ήµων 

Κύπρου µε θέµα «Αξιοκρατία και Χρηστή ∆ιοίκηση στους ∆ήµους – ο Ρόλος του Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως». 

 

Στις 17 Νοεµβρίου 2004 η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έδωσε διάλεξη στο προσφυγικό σωµατείο «το 
Λευκόνικο» µε θέµα «Ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα». 

 

Η κα Αφροδίτη Κουφτερού, Ανώτερος Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως ήταν 

οµιλητής σε εκδήλωση που οργάνωσαν οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και 

ΠΟΕ∆, στις 15 ∆εκεµβρίου 2004, µε θέµα «Ισότητα των Φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

Γυναίκα Εκπαιδευτικός».   
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5. Συνεργασία µε Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
 

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως µε την Κυπριακή 

Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης λειτουργοί του Γραφείου έδωσαν κατά το 2004 διαλέξεις για το 

θεσµό του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, που εντάχθηκαν στα προγράµµατα Εισαγωγικής Κατάρτισης 

Νεοεισερχοµένων στη ∆ηµόσια Υπηρεσία. 

 

Συγκεκριµένα δόθηκαν οι ακόλουθες διαλέξεις: 

 

• 8/12/2004, από την κα Αφροδίτη Κουφτερού, Ανώτερο Λειτουργό Γραφείου Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως. 

• 8/10/2004, από τον κ. Άριστο Τσιάρτα, Ανώτερο Λειτουργό Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως. 

• 15/6/2004, 17/11/2004, 1/12/2004, από την κα Μαρία Χριστοφόρου, Λειτουργό Γραφείου 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Α΄. 

• 20/5/2004, 13/10/2004, 10/11/2004, από τον κ. Γιώργο Κρασσά, Λειτουργό Γραφείου 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Α΄. 

• 23/7/2004, 3/11/2004, 24/11/2004, από τον κ. Κώστα Ιωάννου, Λειτουργό Γραφείου 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως. 

 

 

6. Ιστοσελίδα Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
 

Το ∆εκέµβριο του 2004, και µετά από πολύµηνη προπαρασκευαστική εργασία, το Γραφείο 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως δηµοσιοποίησε την ιστοσελίδα του (www.ombudsman.gov.cy). 

 

Μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται χρήσιµες πληροφορίες αναφορικά µε την αποστολή και τις 

αρµοδιότητες του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, το ιστορικό του θεσµού στην Κύπρο και 

διεθνώς, τις εκδηλώσεις του Γραφείου και τους τρόπους επικοινωνίας του πολίτη µε τον 

Επίτροπο.  ∆ηµοσιεύονται επίσης σε αυτή, οι Ετήσιες Εκθέσεις και τα Μηνιαία Συνοπτικά 

Σηµειώµατα του Γραφείου και σηµαντικές Εκθέσεις που εκδίδει ο Επίτροπος σε σχέση µε 

παράπονα που διερευνά. 

 

Η ιστοσελίδα περιέχει, επίσης, τη σχετική µε τη λειτουργία του Γραφείου Νοµοθεσία και παρέχει 

τη δυνατότητα υποβολής παραπόνου µε τη συµπλήρωση ειδικού εντύπου. 
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ΙV. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2004 - Αριθµητική και στατιστική 
ανάλυση 

 

 

1. Ανάλυση παραπόνων που υποβλήθηκαν το 2004 
 

Κατά τη διάρκεια του 2004 υποβλήθηκαν στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 2.484 παράπονα.  

Ο αριθµός αυτός καταδεικνύει µια πολύ µεγάλη αύξηση των υποβληθέντων παραπόνων της 

τάξης του 35% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος (2003: 1840 παράπονα, 2002: 1.543 

παράπονα) και είναι ο υψηλότερος αριθµός παραπόνων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο σε ένα 

ηµερολογιακό έτος, από την ηµέρα έναρξης της λειτουργίας του. 

 

Ο µηνιαίος µέσος όρος των υποβληθέντων παραπόνων αυξήθηκε από 153 σε 207 παράπονα, 

ενώ η κατά µήνα κατανοµή των 2.484 αυτών παραπόνων, µε βάση την ηµεροµηνία υποβολής 

των, φαίνεται στο πιο κάτω ραβδόγραµµα:  

 

 

Από το σύνολο των 2.484 παραπόνων που υποβλήθηκαν το 2004, τα 2.034 (ή ποσοστό περίπου 

82%,) κρίθηκε ότι εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και αποφασίστηκε να 

ερευνηθούν, τα 403 (ή ποσοστό 16,2%,) κρίθηκε ότι δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και δε διερευνήθηκαν, ενώ άλλα 47 παράπονα (ή ποσοστό 1,9%) µε 
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βάση τη διακριτική εξουσία που παρέχουν στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως οι περί Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως Νόµοι, αποφασίστηκε να µην ερευνηθούν. 

 

Από την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, το Μάρτιο του 1991, έως την 

31η ∆εκεµβρίου, 2004, υποβλήθηκαν στο Γραφείο συνολικά 15.666 παράπονα.  Συγκριτική 

εικόνα των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατ΄ έτος στο Γραφείο, φαίνεται στο ραβδόγραµµα 

που ακολουθεί (ο αριθµός που αφορά το έτος 1991, αναφέρεται στους 9 περίπου µήνες 

λειτουργίας του Γραφείου κατά τη διάρκεια του έτους εκείνου): 

 

2. Αναφορά στην εργασία που διεκπεραιώθηκε το 2004 
 

Πέρα από τα 2.484 παράπονα που υποβλήθηκαν το 2004, εκκρεµούσαν από τα προηγούµενα 

χρόνια άλλα 1087 παράπονα, ενώ στις περιπτώσεις άλλων 5 παραπόνων που είχαν διεκπεραιωθεί 

το 2000, 2002 και 2003, οι παραπονούµενοι επανήλθαν.  Έτσι, ο συνολικός αριθµός των 

παραπόνων προς διεκπεραίωση κατά το 2003 ανήλθε σε 3.576. 

 

Από τα 3.576 αυτά παράπονα, διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2002 τα 2.083.  Ο 

αριθµός αυτός συνιστά ρεκόρ διεκπεραιωθέντων παραπόνων κατ΄ έτος, από την ηµέρα έναρξης 

της λειτουργίας του Γραφείου και είναι αυξηµένος κατά 521 παράπονα (αύξηση 33,3%,) σε 

σύγκριση µε το αµέσως προηγούµενο έτος  (2003: 1.562 διεκπεραιωθέντα παράπονα).  Τα 

υπόλοιπα 1.493 παράπονα µεταφέρθηκαν προς διεκπεραίωση στο επόµενο έτος.      
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Ο µηνιαίος µέσος όρος των διεκπεραιωθέντων παραπόνων ανήλθε σε 173, ήταν δηλαδή 

αυξηµένος κατά 43 παράπονα το µήνα σε σύγκριση µε το αµέσως προηγούµενο έτος.  

Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως αυξήθηκε κατά 

τη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους, από 16 σε 19 (ορισµένοι σε έκτακτη βάση).  Αυτό 

συνέβαλε στην αύξηση και του ρυθµού διεκπεραίωσης των παραπόνων του Γραφείου.       

 

Συγκριτική εικόνα των διεκπεραιωθέντων κατ΄ έτος παραπόνων κατά την περίοδο 1992-2003 

φαίνεται στο ραβδόγραµµα που ακολουθεί. 

 

Από τα 2.083 παράπονα που διεκπεραιώθηκαν κατά το έτος 2004 - 

 

• 472 παράπονα αποφασίστηκε να µην ερευνηθούν για λόγους που εξηγούνται στη συνέχεια, 

 

• σε 1.189 περιπτώσεις παραπόνων η έρευνα διακόπηκε για λόγους που, επίσης, εξηγούνται 

στη συνέχεια, 

 

• σε 104 περιπτώσεις παραπόνων η έρευνα διακόπηκε µετά από παρέµβαση, 

 

• σε 318 περιπτώσεις παραπόνων συντάχθηκε και υποβλήθηκε Έκθεση. 

 

Αναλυτική κατάσταση των παραπόνων που διεκπεραιώθηκαν κατά τα τελευταία τρία χρόνια 

φαίνεται στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ  
ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 
          
ΜΗ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ          
Λόγω αναρµοδιότητας 241 250  419 
Με βάση τη διακριτική ευχέρεια   30 20  53 
Σύνολο µη ερευνηθέντων  271 270   472
     
∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ     
Λόγω ικανοποίησης του 
παραπονούµενου  93 120  142 
Λόγω αβασιµότητας του 
παραπόνου 405 432  550 
Λόγω διαπιστωθείσας ή 
επιγενόµενης αναρµοδιότητας 195 166  161 
∆ιευθέτηση µετά από παρέµβαση 115 91  104 
Για άλλους λόγους 146 178  336 
Σύνολο 954 987   1293
   
ΕΚΘΕΣΕΙΣ   
Αβάσιµα παράπονα   2 2   2
Βάσιµα παράπονα 222 302   316
Σύνολο 224 304   318
Αναφορά στο Γενικό Εισαγγελέα για 
ποινικά µέτρα ή στην αρµόδια αρχή 
για πειθαρχικά µέτρα 0

  

1

   
 

0
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1449 1562  2083
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 800 1087  1493
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2249 2649  3576

 

 

3. Ανάλυση διερευνηθέντων παραπόνων 

 

Από το σύνολο των 1.611 παραπόνων, των οποίων η διερεύνηση διακόπηκε ή ολοκληρώθηκε 

µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, 2004, τα 552 κρίθηκαν ως αβάσιµα, τα 316 ως βάσιµα, για 142 

παράπονα διακόπηκε η διερεύνηση λόγω ικανοποίησης του παραπονούµενου, για 166 διακόπηκε 

η έρευνα λόγω διαπιστωθείσας ή επιγενόµενης αναρµοδιότητας και για 336 διακόπηκε η 

διερεύνηση για άλλους λόγους.  Σε 104 παράπονα η διερεύνηση τερµατίστηκε, αφού επήλθε 

διευθέτηση της ουσίας του παραπόνου µετά από την παρέµβαση του Γραφείου. 
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Συγκριτική εικόνα, µε τα αντίστοιχα ποσοστά κατά κατηγορία, φαίνεται στην κυκλική γραφική 

παράσταση που ακολουθεί: 

 

Από τα 552 παράπονα που κρίθηκαν αβάσιµα, για τα δύο συντάχθηκε τελική Έκθεση, ενώ σε 

άλλες 550 περιπτώσεις η διερεύνηση των παραπόνων διακόπηκε και οι λόγοι για τη διακοπή 

αυτή επεξηγήθηκαν στους παραπονούµενους. 

Πίνακας 2 - Αναλυτική κατάσταση των ερευνηθέντων παραπόνων 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

Αβάσιµα παράπονα 552
Βάσιµα παράπονα 316
∆ιακοπή έρευνας λόγω ικανοποίησης του παραπονούµενου 142
∆ιακοπή έρευνας λόγω διαπιστωθείσας ή επιγενόµενης αναρµοδιότητας 161
∆ιακοπή έρευνας για άλλους λόγους 336
∆ιευθέτηση παραπόνων µετά από παρέµβαση 104
Αναφορά στο Γενικό Εισαγγελέα για ποινικά µέτρα 0
ΣΥΝΟΛΟ 1611

 

Παρέµβαση 6%

∆ιακοπή  έρευνας για άλλους 
λόγους 21% ∆ιακοπή έρευνας λόγω 

ικανοποίησης 
παραπονουµένου 9%

∆ιακοπή έρευνας λόγω 
διαπιστωθείσας ή 
επιγενοµένης 

αναρµοδιότητας 10%

Αβάσιµα 34%

Βάσιµα 20%



 42

4.  Τελικές Εκθέσεις 
 

Κατά το 2004 υποβλήθηκαν, συνολικά, 318 Εκθέσεις. Από τα 318 αυτά παράπονα, τα 316 ήταν 

βάσιµα, ενώ δύο ήταν αβάσιµα, (σηµειώνεται, εν προκειµένω,  ότι το Γραφείο, κατά κανόνα, δεν 

ετοιµάζει τελικές Εκθέσεις για τα παράπονα που κρίνονται αβάσιµα ως προς την ουσία τους).  

Στις Εκθέσεις που υποβλήθηκαν για τα 316 βάσιµα παράπονα, σε 94 περιπτώσεις έγιναν 

συστάσεις/εισηγήσεις προς την εµπλεκόµενη υπηρεσία, σε 221 περιπτώσεις οι Εκθέσεις 

περιείχαν και κριτική (πέρα από τις συστάσεις/εισηγήσεις,) ενώ σε µία περίπτωση η Έκθεση δεν 

περιείχε ούτε κριτική ούτε συστάσεις/εισηγήσεις, παρά µόνο γενικές παρατηρήσεις επί του 

διερευνηθέντος θέµατος. 

 

Πίνακας 3 – Συνοπτική εικόνα Τελικών Εκθέσεων που ετοιµάστηκαν κατά το 2004 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Αβάσιµα παράπονα    2 
Βάσιµα παράπονα  316 
- Με συστάσεις 0  
- Με συστάσεις/εισηγήσεις 94  
- Με κριτική και συστάσεις/εισηγήσεις 221  
- Χωρίς κριτική, συστάσεις ή εισηγήσεις 1  
ΣΥΝΟΛΟ  318 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ  ΚΑΤΑ  ΕΠΑΡΧΙΑ  (2004)
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5. Παράπονα που υποβλήθηκαν κατά Επαρχία 
 

Όπως φαίνεται και στην κυκλική γραφική παράσταση που ακολουθεί, τα περισσότερα παράπονα 

προήλθαν, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, από άτοµα, εταιρείες η οργανωµένα σύνολα που 

δήλωσαν διεύθυνση διαµονής ή έδρας τους, τη Λευκωσία. Τα ποσοστά των Επαρχιών 

παρέµειναν σχετικά σταθερά σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη 
 
Πίνακας 4 - Συγκριτική κατάσταση των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά Επαρχία 
κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 
 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 
 Αριθµός % Αριθµός % Αριθµός % Αριθµός  % 

ΕΠΑΡΧΙΑ         
Λευκωσίας 667 50,1 740 48,0 952 51,7 1346 54,1
Λεµεσού 332 25,0 382 24,7 437 23,8 545 22,0
Πάφου 151 11,3 181 11,7 182 9,9 232 9,3
Αµµοχώστου 29 2,2 37 2,4 35 1,9 53 2,1
Λάρνακας 134 10,0 177 11,5 203 11,0 271 11,0
Κερύνειας 0 0 0 0 0 0 1 0,0

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 18 1,4 26 1,7 31 1,7 36 1,5
ΣΥΝΟΛΟ 1331 100 1543 100 1840 100 2484 100

 

 
6.  Ανάλυση παραπόνων κατά θέµα 

 

Ο µεγαλύτερος αριθµός των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά το 2004 αφορούσε σε 

υπαλληλικά/εκπαιδευτικά/εργατικά θέµατα (25,1% του συνόλου), ενώ µεγάλα επίσης ποσοστά 

αφορούσαν τα διαδικαστικά θέµατα και οι καθυστερήσεις (14,1% του συνόλου), τα θέµατα 

αλλοδαπών και µετανάστευσης (12,12% του συνόλου) και τα θέµατα “Οικονοµικά/ Φορολογικά/ 

∆ασµοί/ Τέλη” (5,9% του συνόλου).  Αυξητικές τάσεις σε ότι αφορά τον αριθµό παραπόνων 

παρατηρήθηκε στους τοµείς  “Παραβιάσεις Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων’’ και ’’Απαλλοτριώσεις / 

Επιτάξεις / Κατασκευές’’. 
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Πίνακας 5 - Συγκριτική κατάσταση των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά θέµα τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ 
 2001 2002 2003 2004 
 Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. % 
Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις / 
Κατασκευές 78 5,9 111 7,2 135 7,3 191 7,7

Υπαλληλικά / Εκπαιδευτικά / Εργατικά 241 18,1 292 19,0 375 20,4 623 25,1
Οικονοµικά / Φορολογικά / ∆ασµοί / 
Τέλη 96 7,2 126 8,2 132 7,2 146 5,9
Προσφυγικά / Κρατικές χορηγίες / 
Παραχωρήσεις  82 6,3 80 5,2 110 6,0 131 5,3
Υποτροφίες/Φοιτητικές Χορηγίες -- -- 22 1,4 23 1,3 26 1,0
Προσφορές 7 0,5 18 1,2 22 1,2 19 0,7
Κτηµατολογικά 61 4,6 59 3,8 64 3,5 81 3,3
Έκδοση Αδειών / ΄Αδειες Οδικών 
Μεταφορών 40 3,0 39 2,5 33 1,8 58 2,3
Προσφορά Υπηρεσιών Υγείας 12 0,9 17 1,1 33 1,8 40 1,6
∆ιαδικαστικά / Καθυστερήσεις 149 11,2 237 15,3 276 15,0 349 14,1
Θέµατα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 156 11,7 154 10,0 133 7,2 301 12,1
Πολεοδοµικά 71 5,3 58 3,8 76 4,1 71 2,9
Άµυνα / Στρατολογικά θέµατα 17 1,3 12 0,8 16 0,8 11 0,4
Παραβιάσεις Ανθρωπίνων  ∆ικαιωµάτων 43 3,2 57 3,7 98 5,3 133 5,4
Περιβαλλοντικά θέµατα 67 5,0 77 5,0 119 6,5 116 4,7
Θέµατα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 63 4,7 37 2,4 54 3,0 51 2,1
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών -- -- 11 0,7 30 1,6 26 1,0
Κακοδιοίκηση -- -- 32 2,0 17 0,9 26 1,0
Άλλα 148 11,1 104 6,7 94 5,1 85 3,4

Σύνολο 1331 100 1543
 

100 1840 
 

100 2484 100

 

 

7.  Ανάλυση παραπόνων κατά Υπουργείο/Τµήµα/Υπηρεσία 
 

Όπως συνέβη και κατά τα προηγούµενα χρόνια, ένας µεγάλος αριθµός παραπόνων που 

υποβλήθηκαν κατά το 2004, (ποσοστό περίπου 25,1% του συνόλου,) στρεφόταν κατά 

υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Ο, συγκριτικά, πολύ µεγάλος αριθµός παραπόνων εναντίον Τµηµάτων και Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εσωτερικών είναι, εν µέρει, φυσιολογικός, δεδοµένου ότι πρόκειται για Τµήµατα, 

όπως το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, το 

Τµήµα Μεταναστεύσεως κ.λ.π., ή υπηρεσίες, όπως οι Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, που έχουν, εξ 

ορισµού, αυξηµένου βαθµού επαφή µε το κοινό και δέχονται και εξετάζουν πολλά αιτήµατά του. 
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Συγκριτική κατάσταση των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια 

εναντίον των διαφόρων Υπουργείων, Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, Νοµικών Προσώπων ∆ηµόσιου 

∆ικαίου και Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης, φαίνεται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί.  Σηµειώνεται ότι ο 

συνολικός αριθµός παραπόνων για το 2004 στον εν λόγω Πίνακα παρουσιάζεται µεγαλύτερος 

από το συνολικό αριθµό παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά το 2004, όπως αναλύεται στην παρ. 

1 πιο πάνω.  Ο λόγος είναι ότι, ορισµένα από τα παράπονα στρέφονται εναντίον περισσότερων 

της µιας εµπλεκοµένων υπηρεσιών, και στον Πίνακα 6 τα παράπονα αυτά παρουσιάζονται ως να 

είχαν υποβληθεί κεχωρισµένα εναντίον καθεµιάς από τις υπηρεσίες αυτές. 

 

Πίνακας 6 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 2001 2002 2003 2004 

 Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. % 
Υπουργεία      

- Εσωτερικών 420 29,4 452 26,7 508 25,5 671 25,1

- Οικονοµικών 85 6,0 109 6,4 122 6,1 194 7,3

- Συγκοινωνιών και Έργων 56 4,0 57 3,4 74 3,8 55 2
- Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 119 8,4 114 6,7 132 6,6 180 6,8

- Παιδείας και Πολιτισµού 72 5,0 81 4,8 109 5,4 153 5,8
- Υγείας 47 3,3 68 4,0 80 4,0 95 3,6
- Άµυνας 23 1,6 20 1,2 32 1,7 37 1,4
- Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

27 1,9 44 2,6 43 2,1 42 1,6

- Εµπορίου, Βιοµηχανίας 
και  Τουρισµού 13 0,9 12 0,7 12 0,6 19 0,7

- ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως 106 7,4 130 7,7 166 8,3 331 12,3

- Εξωτερικών 9 0,6 7 0,4 11 0,5 16 0,6
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 
∆ικαίου 105 7,4 111 6,6 132 6,6 131 4,9

Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 173 12,1 250 14,8 269 14,4 351 13,1

Κρατικές Υπηρεσίες που δεν  
υπάγονται σε Υπουργείο  57 4,0 120 7,0 162 8,1 200 7,4

Άλλες µη Κρατικές 
Υπηρεσίες 115 8,0 118 7,0 144 7,2 199 7,4

ΣΥΝΟΛΟ 1427 100 1693 100 1996 100 2674 100
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Στον Πίνακα 7, πιο κάτω, δίνεται συγκριτική κατάσταση των παραπόνων που υποβλήθηκαν 

εναντίον των διαφόρων Τµηµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών κατά τα τέσσερα 

τελευταία χρόνια.  Τα περισσότερα παράπονα στράφηκαν κατά του Τµήµατος Κτηµατολογίου 

και Χωροµετρίας και του Τµήµατος Μεταναστεύσεως.  Αυτό, επίσης, κατά κύριο λόγο, θα πρέπει 

να αποδοθεί στη φύση και την έκταση των σχέσεων των Τµηµάτων αυτών µε το κοινό. 

 

Πίνακας 7 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΄Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 2001 2002 2003 2004
Υπουργείο Εσωτερικών (∆ιοίκηση) 23 32 38 46 

Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 58 50 82 110 

Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 69 75 89 99 

Τµήµα Μεταναστεύσεως 138 131 103 198 

Υπηρεσία Εγγραφής 4 5 4 0 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας 39 37 47 44 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λεµεσού 28 39 47 54 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Αµµοχώστου 2 3 1 5 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας 11 15 16 21 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Πάφου 20 34 34 31 

Υπηρεσία Μερίµνης και Αποκατ. Εκτοπισθέντων 12 12 22 9 

Υπηρεσία Θήρας 1 1 2 4 

Υπηρεσία ∆ιαχειρίσεως Τ/Κ Περιουσιών 8 13 7 2 

Έφορος Σωµατείων & Ιδρυµάτων 0 2 1 0 

Πολιτική Άµυνα 1 1 3 4 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 1 1 4 2 

Αρχή Προσφύγων - - 4 41 

Υπηρεσία Εκλογών 5 1 4 1 

Σύνολο 420 452 508 671 
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ΜΕΡΟΣ Β 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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Ι. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

 

1. Αυτεπάγγελτη έρευνα για το σωφρονιστικό σύστηµα της Κύπρου και τις 
συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές 

 

Με βάση τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµοι του 1991 µέχρι 

2004, και έχοντας υπόψη το µεγάλο αριθµό παραπόνων όσων κρατούνται στις Κεντρικές 

Φυλακές, η Επίτροπος προέβη το 2004 σε αυτεπάγγελτη έρευνα για το σωφρονιστικό σύστηµα 

της Κύπρου και τις συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές φυλακές.  

 

Στην Έκθεσή της, που υποβλήθηκε στις 26 Μαΐου 2004, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµειώνει ότι 

το κυπριακό σωφρονιστικό σύστηµα και το σύστηµα των ποινικών κυρώσεων βρίσκεται τα 

τελευταία χρόνια σε µια αργόσυρτη διαδικασία εξορθολογισµού και εκσυγχρονισµού. Αργά αλλά 

σταθερά, µέσα από διαφορετικά νοµοθετήµατα και κανονιστικές ή διοικητικές ρυθµίσεις το 

σωφρονιστικό µας σύστηµα αποµακρύνεται από την αποκλειστική ενασχόληση µε το θέµα των 

ποινών κατά της ελευθερίας και του ποινικού κολασµού και ασχολείται, ολοένα και περισσότερο, 

µε τη µεταχείριση των καταδικασθέντων.  

 

Σε όλους του παράγοντες ποινικής καταστολής, δηλαδή σε νοµοθετικό, δικαστικό και 

σωφρονιστικό επίπεδο, παρατηρείται µια προσπάθεια εξατοµίκευσης και προσαρµογής της 

ποινικής κύρωσης στις ιδιοµορφίες κάθε ανθρώπινης προσωπικότητας. Ειδικότερα, σε 

σωφρονιστικό επίπεδο, είναι προφανής, σε διάφορα πρόσφατα νοµοθετήµατα, η προσπάθεια 

εξατοµίκευσης της ποινικής κύρωσης και κοινωνικής επανένταξης των καταδίκων.  

 

Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η συνέχιση της ποινικοποίησης µορφών συµπεριφοράς 

χωρίς να θίγονται αγαθά που χρήζουν κοινωνικής προστασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 

η συνέχιση της φυλάκισης αλλοδαπών που εισήλθαν ή διαµένουν παράνοµα στην Κύπρο και η 

φυλάκιση για αστικά χρέη. Το φαινόµενο αυτό πέρα από τις ευρύτερες επιπτώσεις που έχει, 

δηµιουργεί φόρτο εργασίας στα δικαστήρια και επιβαρύνει τις κεντρικές φυλακές και το 

σωφρονιστικό σύστηµα.  

 

Παρατηρείται, επιπλέον, µια αύξηση της επιβολής του µέτρου της προσωποκράτησης, αντί της 

επιβολής περιοριστικών όρων. Τούτο έχει ως συνέπεια τη στέρηση από τους υπόδικους της 

προσωπικής τους ελευθερίας. ∆ηµιουργεί, επιπλέον, συνωστισµό υποδίκων στις φυλακές και τον 

απαράδεκτο συγχρωτισµό τους µε κρατούµενους που εκτίουν ποινές στερητικές της ελευθερίας 

τους για σοβαρά αδικήµατα.  
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Με την ψήφιση των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισµών το 1997 τέθηκαν οι βάσεις για 

ουσιαστικό εκσυγχρονισµό του σωφρονιστικού µας συστήµατος. Οι Κανονισµοί υιοθετούν και 

εισάγουν σύγχρονες αντιλήψεις και µεθόδους στο σωφρονιστικό µας σύστηµα, προστατεύουν 

τα δικαιώµατα των κρατουµένων, καταγράφουν µε σαφήνεια τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

όλων των εµπλεκοµένων, στη σωφρονιστική διαδικασία, µερών. Επιτάσσουν, κυρίως, την 

υποχρέωση της πολιτείας για εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές. Στην 

πράξη, όµως, η εφαρµογή των θεσµοθετηµένων διατάξεων καθίσταται, σε πολλές περιπτώσεις, 

από δυσχερής έως αδύνατη.  

 

Στο κείµενο της ΄Εκθεσής της η Επίτροπος κάνει ειδική αναφορά σε όλα τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι φυλακές και επισηµαίνει ότι η συνολική αποτίµηση της κατάστασης του 

σωφρονιστικού συστήµατος της Κύπρου και των Κεντρικών Φυλακών ειδικότερα είναι σκόπιµο 

να αξιολογηθεί µέσα από συνεκτίµηση όλων των παραµέτρων που συνθέτουν το θεσµικό 

πλαίσιο αντιµετώπισης του εγκλήµατος.  

 

Στο βαθµό, πάντως, που οι εξελίξεις σε νοµοθετικό επίπεδο επηρεάζουν άµεσα και καίρια το 

σωφρονιστικό µας σύστηµα, είναι προφανής η ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης του έργου που έχει 

αρχίσει για εκσυγχρονισµό του Ποινικού Κώδικα κατά τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες συνθήκες. Για το λόγο αυτό η Επίτροπος θεωρεί ότι ορθά το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

και ∆ηµόσιας Τάξης έχει θέσει το θέµα αυτό στις προτεραιότητές του. Μέσα στα ίδια πλαίσια, η 

Επίτροπος εισηγήθηκε  όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο θεσµοθέτησης µέτρων, τα οποία, 

τουλάχιστον για µικρής και µέσης βαρύτητας εγκλήµατα για τα οποία έχει καταδικαστεί η 

συντριπτική πλειοψηφία όσων κρατούνται σήµερα στις φυλακές, θα µπορούσαν να αποτρέψουν 

τον εγκλεισµό ενός ατόµου στη φυλακή. Θα πρέπει, κατά την άποψη της Επιτρόπου, να 

επιδιωχθεί η διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας, αλλά ανεφάρµοστης, δυνατότητας εναλλακτικών 

µέτρων ή υποκατάστατων της ποινής κατά της ελευθερίας (κυρίως σε επίπεδο ηµιελεύθερης 

διαβίωσης, αδειών και της υπό όρους απόλυσης) ώστε να επιτευχθεί ο περιορισµός της ποινικής 

καταστολής, µια αποσυµφόρηση των φυλακών και µια προσέγγιση της λειτουργίας τους στον 

ελεύθερο τρόπο ζωής.  

 

Ειδικότερα, η Επίτροπος διατυπώνει τη θέση  ότι η ουσιαστική εφαρµογή και επέκταση του 

θεσµού της κοινοτικής εργασίας, κυρίως στην περίπτωση µικρής ή µέσης βαρύτητας 

εγκληµάτων, θα βοηθήσει τους ποινικούς παραβάτες στην κοινωνική τους επανένταξη και την 

αποφυγή ένταξής τους στο κλειστό περιβάλλον των φυλακών, τον εθισµό τους στην αργία και 

την αµετάκλητη, πολλές φορές αποκοπή τους από την κοινωνία. Τα µέτρα αυτά έχουν µάλιστα, 

παράλληλα µε την κοινωνική επανένταξη ενός ατόµου, σαφώς µικρότερο κόστος από το θεσµό 
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της φυλακής αφού εξοικονοµούνται όλα εκείνα τα έξοδα που συνεπάγεται η διαµονή ενός 

κρατούµενου στις φυλακές.  

 

Κεντρικό πάντως πρόβληµα του σωφρονιστικού µας συστήµατος, που διογκώνεται µάλιστα από 

χρόνο σε χρόνο υπονοµεύοντας ουσιαστικά την προοπτική σωστής εφαρµογής οποιασδήποτε 

σωφρονιστικής πολιτικής, παραµένει αυτό του υπερπληθυσµού των φυλακών. Μέσα στις 

σηµερινές ασφυκτικές συνθήκες της υπάρχουσας υποδοµής και µε δεδοµένο ότι φιλοξενούνται 

στις φυλακές, σχεδόν διπλάσιοι κρατούµενοι από αυτούς που οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις 

µπορούν να φιλοξενήσουν, υπονοµεύονται ουσιαστικά δύο από τους σηµαντικούς όρους του 

σωφρονιστικού µας συστήµατος. ∆ηλαδή ο διαχωρισµός των κρατουµένων κατά κατηγορίες και 

η άσκηση αναµορφωτικής πολιτικής µε σκοπό την επανένταξη των κρατουµένων στο κοινωνικό 

σύνολο. Ωστόσο, στην Έκθεση της η Επίτροπος επισηµαίνει  ότι δεν θεωρεί ότι λύση του 

προβλήµατος συνιστά η ανέγερση νέων φυλακών. Είναι, κατά την άποψη της Επιτρόπου, βέβαιο 

ότι νέες, µεγαλύτερες φυλακές θα δηµιουργήσουν περισσότερους κρατούµενους και θα 

εµπέδωναν την ιδέα ότι η επιβολή της φυλάκισης είναι η µόνη απάντηση στο έγκληµα.  

 

Σε σχέση µε την απάµβλυνση των προβληµάτων και βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί 

στις φυλακές, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης έχει ήδη αποφασίσει και προωθήσει 

τη διαδικασία υλοποίησης των πιο κάτω µέτρων: 

 

• Λειτουργία σχολής εκπαίδευσης δεσµοφυλάκων που άρχισε ήδη να λειτουργεί µετά 

την πρόσφατη πρόσληψη 87 νέων δεσµοφυλάκων. 

• Εισαγωγή νέων προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

κρατουµένων 

• ∆ηµιουργία ξεχωριστών χώρων κράτησης ανηλίκων και προσώπων που εκτίουν 

πολυετείς ποινές φυλάκισης. 

• ∆ηµιουργία πολυδύναµου ιατρικού κέντρου στο οποίο θα νοσηλεύονται οι ψυχιατρικά 

ασθενείς κατάδικοι. 

 

Η πρωτοβουλία είναι οπωσδήποτε αξιοσηµείωτη. Όµως, παρά το γεγονός ότι η υλοποίηση των 

πιο πάνω µέτρων θα συµβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης, 

εντούτοις θα πρέπει να εκπονηθεί, βραχυχρόνιος και µεσοπρόθεσµος σχεδιασµός για την 

ουσιαστικά αναβάθµιση των συνθηκών κράτησης στο σωφρονιστικό ίδρυµα της Κύπρου. Ο 

σχεδιασµός θα πρέπει να διαλαµβάνει και την τροποποίηση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της 

σχετικής νοµοθεσίας και των υφιστάµενων κανονισµών.  
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Η Επίτροπος έκρινε, πάντως, µε βάση τα όσα προέκυψαν κατά την έρευνα που διενήργησε και 

τα όσα καταγράφονται στην έκθεση, ότι τα πιο κάτω, τα οποία υποβλήθηκαν µε τη µορφή 

εισηγήσεων, θα συνδράµουν στην ουσιαστική απάµβλυνση των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν οι φυλακές και την περαιτέρω κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των 

κρατουµένων: 

 

- Ουσιαστική αντιµετώπιση του προβλήµατος του υπερπληθυσµού των φυλακών και 

κατηγοριοποίησης των κρατουµένων. Σηµαντική προτεραιότητα παραµένει ο διαχωρισµός, 

τουλάχιστον, όσων κρατούνται ως υπόδικοι, των ανήλικων, τοξικοµανών και των ψυχικά 

ασθενών. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανέγερσης του 
πολυδύναµου ιατρικού κέντρου, το οποίο προορίζεται για τη θεραπεία των ψυχικά 

ασθενών και των τοξικοµανών. Είναι επίσης αναγκαίο όπως εξεταστεί το ενδεχόµενο 

ανακαίνισης και λειτουργίας της πτέρυγας αρ. 9 µε σκοπό την απάµβλυνση του 

προβλήµατος του υπερπληθυσµού.  
 

- Σε σχέση µε τη µεταχείριση των ανηλίκων η Επίτροπος έχει την άποψη ότι η ποινή της 

φυλάκισης ενός ανήλικου εκπληρώνει την αποστολή της όταν λειτουργεί ως το ύστατο 

µέσο, ως η τελευταία γραµµή άµυνας της έννοµης τάξης απέναντι στην νεανική 
παραβατική συµπεριφορά. Εισηγείται, συναφώς, τη δηµιουργία ξεχωριστού, και εκτός του 

συµπλέγµατος των φυλακών, χώρου κράτησης ανηλίκων.   

 

- Ειδικότερα, θα πρέπει να απασχολήσει και να ανησυχήσει τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες το 
θέµα της απεξάρτησης και αποθεραπείας των ατόµων που είναι χρήστες ναρκωτικών και 

κρατούνται στις φυλακές. Το θέµα αυτό αντιµετωπίζεται, δυστυχώς, αποσπασµατικά και 

αναποτελεσµατικά. Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως µελετηθεί ενδελεχώς το θέµα αυτό και 

εφαρµοστεί πρόγραµµα αποθεραπείας και στήριξης των ατόµων αυτών.  
 

- Σε θέµατα υλικοτεχνικής υποδοµής θα πρέπει να προχωρήσουν άµεσα οι διαδικασίες 

αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των πεπαλαιωµένων κτιριακών εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισµού (χώροι υγιεινής, συνεστίασης, διαµονής) των πτερύγων 1Α, 1Β, 2Α και 2Β της 
κλειστής φυλακής. Οι πτέρυγες αυτές συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό κρατουµένων 

και σηκώνουν το µεγαλύτερο βάρος του προβλήµατος του υπερπληθυσµού. Υποβοηθητική 

προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν και η άµεση λειτουργία της ήδη ανακαινισθείσας 

πτέρυγας αρ. 5. 
 

- Αναβάθµιση των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών µε τη µόνιµη απασχόληση και 

παρουσία γιατρού στις Κεντρικές Φυλακές καθώς επίσης και νοσηλευτών. Σηµαντική 
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κρίνεται επίσης η αναβάθµιση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδοµής στον τοµέα των 

υπηρεσιών αυτών και η αύξηση της συχνότητας επισκέψεων στις φυλακές γιατρών 
διαφορετικών ειδικοτήτων. 

 

- Η παρουσία ψυχίατρου στις φυλακές σε µόνιµη και καθηµερινή βάση θεωρείται ως 

εξαιρετικά αναγκαία, λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών και προβληµάτων που συνεπιφέρει ο 
εγκλεισµός στη φυλακή. Η µόνιµη παρουσία ψυχίατρου σε συνδυασµό µε την ίδρυση του 

πολυδύναµου ιατρικού κέντρου και την παρουσία νοσηλευτών ψυχιατρικής θα αναβαθµίσει 

την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλους τους 

κρατούµενους. Στα πλαίσια, µάλιστα, µιας διεπαγγελµατικής προσέγγισης θα µπορεί να 
διαδραµατίσει συντονιστικό ρόλο στην αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων όπως π.χ. 

της απεξάρτησης και θεραπείας από τα ναρκωτικά και του χειρισµού υποθέσεων ψυχικά 

ασθενών κρατουµένων.  

Μέσα στα ίδια πλαίσια σηµαντική θεωρείται η µόνιµη παρουσία και απασχόληση 
ψυχολόγου στις φυλακές για αναβάθµιση του έργου της ψυχολογικής στήριξης των 

κρατουµένων. 

 

- Στον τοµέα της επικοινωνίας και επαφής των κρατουµένων µε τις οικογένειές τους θα 
πρέπει να επιδιωχθεί η αναβάθµιση της υφιστάµενης υλικοτεχνικής υποδοµής και η αλλαγή 

της µέχρι σήµερα προσέγγισης του θέµατος που καταλήγει, τις περισσότερες φορές, στην 

αποκοπή του κρατούµενου από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον. Στα πλαίσια 

αυτά η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως αναβαθµιστεί ο υφιστάµενος χώρος του επισκεπτηρίου 
της κλειστής φυλακής, κατά τρόπο που θα επιτρέπει την άµεση επαφή των κρατούµενων 

µε όσους τους επισκέπτονται στις φυλακές. Συναφώς, αξίζει να σηµειωθεί η ανεπάρκεια 

των υφιστάµενων τηλεφωνικών θαλάµων που εξυπηρετούν τους κρατούµενους για την 

επικοινωνία µε τις οικογένειές τους. Εισήγηση της Επιτρόπου είναι όπως η διεύθυνση των 
φυλακών µεριµνήσει για την αύξηση του αριθµού των τηλεφωνικών θαλάµων που 

χρησιµοποιούν οι κρατούµενοι.  

 

Θα πρέπει επίσης να τύχει άµεσης εξέτασης το θέµα της διαµόρφωσης χώρου εκτός του 
συµπλέγµατος των φυλακών όπου οι κρατούµενοι, κυρίως ισοβίτες και βαρυποινίτες, θα 

µπορούν, υπό συνθήκες ιδιωτικότητας, να συναντούν τις οικογένειές τους.    

 

- Σε σχέση µε το θέµα των ισοβιτών κρατουµένων η Επίτροπος θεωρεί  αναγκαία την 
επίσπευση της διαδικασίας νοµοθετικής ρύθµισης του θέµατος κατά τρόπο που θα 

καθοριστεί ένα κατώτατο χρονικό όριο έκτισης της ποινής, το οποίο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 20-25 χρόνια, µετά την πάροδο του οποίου και ανάλογα µε τις συνθήκες της 
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κάθε περίπτωσης θα µπορεί να εξετάζεται το ενδεχόµενο της υπό όρους απόλυσης ενός 

ισοβίτη.   
 

- Για το σύνολο των κρατουµένων, ειδικότερα όµως για τους ισοβίτες και τους βαρυποινίτες, 

κρίνεται ως απόλυτα αναγκαία η περαιτέρω ενδυνάµωση της αναµορφωτικής λειτουργίας 

της φυλάκισης µε προαγωγή και αναβάθµιση της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής τους 
κατάρτισης. Εισήγησή της Επιτρόπου είναι ο εµπλουτισµός των προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης και εργασίας των κρατουµένων µε σύγχρονες θεµατικές, η 

σύνδεσή τους µε την κοινωνική και παραγωγική διαδικασία και η αναβάθµιση της 

υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδοµής. Αναγκαία κρίνεται επίσης η ουσιαστική αύξηση του 
υποτυπώδους επιδόµατος φιλοπονίας που παρέχεται στους κρατούµενους. 

 

- Στα πλαίσια της αναµορφωτικής διαδικασίας που ακολουθούν οι φυλακές η Επίτροπος 

διαπιστώνει ότι απουσιάζει, εν πολλοίς, η παροχή κινήτρων στους κρατούµενους, µε 
αποτέλεσµα ένας µεγάλος αριθµός από αυτούς να παραµένει αδρανής. Εισηγείται δε όπως 

συνδεθεί η παραµονή στις φυλακές και η συµµετοχή των κρατουµένων σε προγράµµατα 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την παροχή σε αυτούς ευεργετικών 

κινήτρων. Στα πλαίσια αυτά και ανάλογα µε την αναµορφωτική διαδικασία και 
συµπεριφορά του κάθε κρατούµενου θα πρέπει να παρέχονται επιπλέον δικαιώµατα και 

ευεργετήµατα, όπως άδειες, επισκέψεις µε συγγενείς κλπ. Με τον τρόπο αυτό 

ενθαρρύνεται κάθε δραστηριότητα που µπορεί να βελτιώσει την κοινωνική κατάσταση των 

κρατούµενων και να συµβάλει στην οµαλότερη επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Το 
ζήτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην περίπτωση των ισοβιτών οι οποίοι στερούνται 

µια σειρά από δικαιώµατα που απολαµβάνουν οι υπόλοιποι κρατούµενοι.  

 

- Η Επίτροπος θεωρεί ότι στήριξης, επίσης, θα πρέπει να τύχουν τα πρόσωπα που 
αποφυλακίζονται και επανεντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο. Τα άτοµα αυτά επιστρέφουν, 

συνήθως, στο κοινωνικό σύνολο χωρίς καµιά ουσιαστική βοήθεια, κουβαλώντας το στίγµα 

του εγκληµατία και βρίσκουν το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον 

αποδιοργανωµένο. ∆εν είναι δε καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα ψηλός ο 
αριθµός των ατόµων που υποτροπιάζουν, εγκληµατούν και επιστρέφουν στις φυλακές. 

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το 2002 και το 2003, αντίστοιχα, επέστρεψαν στις φυλακές 

354 και 305 άτοµα που είχαν προηγουµένως εκτίσει ποινές φυλάκισής τους. Το πρόβληµα 

αυτό θα πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. Οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, τονίζει η 
Επίτροπος, θα πρέπει να εκπονήσουν και εφαρµόσουν πρόγραµµα στήριξης το οποίο θα 

διασφαλίζει ανεκτούς όρους διαβίωσης, την παροχή βοήθειας για επαγγελµατική 

αποκατάσταση και οµαλή κοινωνική επανένταξη όσων αποφυλακίζονται. Θα πρέπει 
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περαιτέρω, κατ΄αναλογία µε ότι ισχύει για άλλες ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, να 

υιοθετηθεί και εφαρµοστεί σχεδιασµός που θα υποβοηθά την εργοδότηση των 
αποφυλακισµένων από τις υπηρεσίες του δηµόσιου ή ηµικρατικού τοµέα.   

 

- Η Επίτροπος διαπιστώνει ότι συνεχίζουν να κρατούνται στις φυλακές πρόσωπα που έχουν 

καταδικαστεί για αστικά χρέη. Θεωρεί, ότι η συνέχιση της πρακτικής αυτής, όπως αναφέρει 
και ο Επίτροπος Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης σε σχετική 

έκθεσή του, συνιστά αναχρονισµό και παραβίαση του άρθρου 1, του Πρωτοκόλλου 4, της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Εισήγησή της Επιτρόπου  είναι όπως 

προωθηθούν οι αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις για να αρθεί αυτή η πρακτική που 
παραβιάζει κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώµατα των επηρεαζόµενων.  

 

- Επιπλέον, η Επίτροπος διατυπώνει τη θέση ότι  το θέµα της φυλάκισης αλλοδαπών για 

παράνοµη είσοδο και παραµονή στην Κύπρο χρήζει άµεσης αντιµετώπισης. Άποψη της 
Επιτρόπου είναι ότι τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τη λήψη 

διοικητικών και όχι ποινικών µέτρων. Η άµεση θεσµική αντιµετώπιση του θέµατος, κρίνεται 

αναγκαία υπό τις περιστάσεις. ∆εδοµένου, µάλιστα, ότι ο αριθµός των αλλοδαπών που 

εκτίουν ποινές φυλάκισης ανέρχεται σε 30-40% του συνολικού πληθυσµού των φυλακών, 
ο εξωποινικός χειρισµός του θέµατος θα οδηγούσε, εκτός των άλλων, και σε ουσιαστική 

απάµβλυνση του προβλήµατος του υπερπληθυσµού. 

 

 

2. Προσλήψεις εκτάκτων στη δηµόσια υπηρεσία 
 

Κριτική όσον αφορά το θεσµό της πρόσληψης εκτάκτων και τον τρόπο εφαρµογής της σχετικής 

Νοµοθεσίας άσκησε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην ΄Εκθεση που υπέβαλε µετά τη διεξαγωγή 

αυτεπάγγελτης έρευνας (AYT 1/04). 

 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, η επαρκής, από άποψη αριθµού και ποιότητας, στελέχωση της 

δηµόσιας υπηρεσίας είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του κράτους, η οποία στηρίζεται κατά 

κύριο λόγο στο ανθρώπινο δυναµικό της. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως  εξέφρασε την αδυναµία της 

να κατανοήσει πως αναµένεται από τη δηµόσια υπηρεσία να ανταποκριθεί στο βαθµό που πρέπει 

στο έργο της όταν το 25% των εγκεκριµένων θέσεων παραµένουν κενές. 

 

Η προσπάθεια κάλυψης των αναγκών που υπάρχουν µε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 

µακροχρόνια δεν φαίνεται να έχει επιλύσει το πρόβληµα. Αντίθετα, φαίνεται ότι το θέµα της 

απασχόλησης εκτάκτων στη δηµόσια υπηρεσία και τα προβλήµατα που η απασχόληση αυτή 
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δηµιουργεί όχι µόνο στο δηµόσιο αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο  δεν είναι σηµερινό, 

έχει δε οδηγήσει κατά καιρούς την πολιτεία και τους επηρεαζόµενους πολίτες σε τροµερά 

αδιέξοδα.  

 

Παρά το γεγονός ότι ο περί της ∆ιαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων στη ∆ηµόσια και 

Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόµος του 1995 θεσπίστηκε για να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων 

φαινοµένων, 6-7 χρόνια µετά την ουσιαστική εφαρµογή του παρουσιάζονται τα ίδια προβλήµατα 

και το κράτος αντιµετωπίζει τα ίδια ηθικά διλήµµατα: πώς θα µεταχειριστεί τα άτοµα που 

απασχολούσε για χρόνια σε έκτακτη βάση και τα οποία πιθανόν µε την πιστή εφαρµογή του 

Νόµου και της αρχής της ισότητας,  να µην είναι δυνατό να επαναπροσληφθούν πάνω σε 

έκτακτη βάση. 

 

Στην ΄Εκθεση αναφέρεται ότι η εξεύρεση τρόπων αντιµετώπισής του καθίστατο επιτακτική 

λόγω και της επικείµενης τότε ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανάγκης 

συµµόρφωσης  προς το Κοινοτικό κεκτηµένο. 

 

Από όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί µέσα στα πλαίσια της παρούσας έρευνας αλλά και από 

τη διερεύνηση συγκεκριµένων παραπόνων η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε στο συµπέρασµα 

ότι µε την πάροδο του χρόνου, οι σκοποί για τους οποίους θεσπίστηκε η πιο πάνω νοµοθεσία 

δεν εξυπηρετούνται. Με την πρόσληψη εκτάκτων δεν ικανοποιούνται κατά κανόνα έκτακτες 

αλλά µόνιµες ανάγκες και µε τον τρόπο εφαρµογής του Νόµου οδηγηθήκαµε στο σηµείο να 

υπηρετούν πάνω σε «µόνιµη» βάση έκτακτοι υπάλληλοι, χωρίς όµως να απολαµβάνουν και τα 

ωφελήµατα των µόνιµων υπαλλήλων. 

 

Πρωταρχικός σκοπός του νόµου ήταν ο περιορισµός των προσλήψεων πάνω σε έκτακτη βάση. 

Γι΄αυτό προβλέφθηκε ιδιαίτερα γραφειοκρατική διαδικασία για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης: 

από το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού, από το Υπουργικό Συµβούλιο και από τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων. Παρά ταύτα, όµως, ο αριθµός των εκτάκτων πολλαπλασιάστηκε 20 

φορές µέσα σε 6 χρόνια, από 122 το 1997, σε 2383 το 2003. 

 

Όπως προνοείται στη σχετική νοµοθεσία για την έκτακτη απασχόληση πρέπει να καθοριστούν  

«οι συγκεκριµένες ανάγκες κατά κλάδο και ειδικότητα» και στο σχετικό Αιτιολογικό Σηµείωµα 

προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων πρέπει να καθορίζονται οι συγκεκριµένοι σκοποί και 

υπηρεσίες για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων. Κατά κανόνα, όµως, 

οι ανάγκες καθορίζονται σε συνάρτηση µε ήδη υφιστάµενες δηµόσιες θέσεις, αφού οι διορισµοί 

γίνονται για κάλυψη κενών θέσεων και όχι για έκτακτη ανάγκη και στις σχετικές ανακοινώσεις 



 59

για υποβολή αιτήσεων φαίνεται ο τίτλος της  δηµόσιας θέσης καθώς και τα προσόντα και τα 

καθήκοντα του οικείου  Σχεδίου Υπηρεσίας.  

 

Στη νοµοθεσία προβλέφθηκε η προκήρυξη κάθε χρόνο των αναγκών, η υποβολή αιτήσεων εκ 

µέρους των ενδιαφεροµένων και η ετοιµασία κάθε χρόνο νέου καταλόγου. Το σκεπτικό ήταν 

προφανώς ότι  κάθε χρόνο οι ανάγκες θα διαφοροποιούνται ενώ µε την υποβολή αιτήσεων θα 

ήταν δυνατή η εναλλαγή των προσώπων που θα απασχολούντο. 

 

Στη πράξη οι κατηγορίες εκτάκτων αυξήθηκαν µε την πάροδο του χρόνου αλλά παράλληλα 

κάποιες κατηγορίες παραµένουν οι ίδιες χρόνο µε το χρόνο. Επίσης, µε τον τρόπο καταρτισµού 

των καταλόγων, τον τρόπο δηλαδή  µοριοδότησης των προσόντων των υποψηφίων τελικά 

παρέµεναν στην υπηρεσία τα ίδια κατά κανόνα πρόσωπα. 

 

Επισηµάνθηκε, επίσης, ότι η ανάθεση στο Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 

πρωταγωνιστικού ρόλου στη διαδικασία πρόσληψης εκτάκτων και κυρίως στην αξιολόγηση των 

αιτήσεων έγινε προφανώς µε το σκεπτικό ότι ο αριθµός τέτοιων προσλήψεων θα ήταν 

περιορισµένος. Αλλιώς δεν νοείται η πολιτεία να είχε αναθέσει σε µια µόνο υπηρεσία την 

αξιολόγηση πέραν των 15,000 αιτήσεων, έργο µάλιστα που θα πρέπει να επιτελείται σε πολύ 

µικρό χρονικό διάστηµα.  

 

Γεγονός βέβαια παραµένει ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων περιορίζεται εκ των πραγµάτων στα 

τυπικά αφού είναι πρακτικά αδύνατος ο ουσιαστικός έλεγχος των προσόντων των υποψηφίων 

λόγω περιορισµένου χρόνου και ανθρώπινου δυναµικού. 

 

Ενόψει των πιο πάνω, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέφρασε την άποψη ότι η πολιτεία θα πρέπει να 

επανατοποθετηθεί στο όλο θέµα. Η πρόσληψη εκτάκτων πρέπει να περιοριστεί µόνο στις 

περιπτώσεις που όντως η ανάγκη είναι έκτακτη. Για να καταστεί τούτο δυνατό πρέπει να 

εξευρεθούν τρόποι άµεσης πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν και οι οποίες συνιστούν  

περίπου  το 25% του συνόλου των θέσεων. Είναι γνωστό ότι µε βάση τις διατάξεις του περί 

∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου (Ν 1/90) η διαδικασία πλήρωσης θέσης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.  

Γι΄αυτό και θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για τροποποίηση των σχετικών 

νοµοθετικών διατάξεων µε στόχο την απλούστευση των διαδικασιών.  

 

Η Επίτροπος εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι η πολιτεία θα µπορούσε  να αναζητήσει και  

άλλους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών της, µε τη µίσθωση για παράδειγµα υπηρεσιών ή 

την ανάθεση συγκεκριµένων έργων στον ιδιωτικό τοµέα,  εκεί όπου τούτο είναι εφικτό. 
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Επειδή οι πιο πάνω εισηγήσεις δεν θα µπορούσαν να υλοποιηθούν άµεσα, η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως προχώρησε και στην διατύπωση των απόψεών της ως προς  την εφαρµογή του 

Νόµου 108(Ι)/95 και ιδιαίτερα ως προς την µοριοδότηση της «κυβερνητικής πείρας», θέµα το 

οποίο προκάλεσε και την συγκεκριµένη αυτεπάγγελτη έρευνα ενόψει των αντιδράσεων που 

υπήρξαν λόγω των πορισµάτων συγκεκριµένης Έκθεσης και την υιοθέτηση τους από το 

Υπουργικό Συµβούλιο για όλες τις περιπτώσεις. 

 

∆ιευκρινίστηκε ότι η Έκθεση της Επιτρόπου όσον αφορά τη µοριοδότηση της «κυβερνητικής» 

πείρας αφορούσε  παράπονο πρόσληψης πάνω σε έκτακτη βάση Οδοντιάτρου. Τα 

συµπεράσµατα βασίστηκαν στα γεγονότα που αφορούσαν τη συγκεκριµένη περίπτωση. Κρίθηκε 

ότι τόσο ο Οδοντίατρος που εργαζόταν στον ιδιωτικό τοµέα όσο και ο Οδοντίατρος που είχε 

απασχοληθεί στο δηµόσιο τοµέα, ασκούσαν ουσιαστικά τα ίδια καθήκοντα, ασκούσαν και στις 

δύο περιπτώσεις Οδοντιατρική. Ως εκ τούτου κρίθηκε ότι όχι µόνο δεν δικαιολογείτο η πρόσθετη 

µοριοδότηση της «κυβερνητικής πείρας» αλλά συνιστούσε και άνιση µεταχείριση των 

υποψηφίων.  

 

Η τακτική µοριοδότησης της «κυβερνητικής πείρας»  άρχισε το 2002 και εφαρµόστηκε για όλες 

τις θέσεις το 2003. Σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή, υιοθετήθηκε δύο χρονιές και σε άλλες µόνο 

µία. 

 

Ως βασικός λόγος προβάλλεται το επιχείρηµα ότι µε την πρόσληψη εκτάκτων ικανοποιούνται 

µόνιµες ανάγκες και ως εκ τούτου µε την τακτική που ακολουθείτο εξασφαλίζετο η κατά κάποιο 

τρόπο παράταση/ανανέωση των υπηρεσιών των εκτάκτων στις Υπηρεσίες που είχαν 

αποσχοληθεί. Παράταση /ανανέωση των υπηρεσιών εκτάκτων δεν είναι όµως  δυνατή µε βάση 

τις διατάξεις της Νοµοθεσίας. Εποµένως, µε την τακτική που ακολουθήθηκε ουσιαστικά 

παραβιάζετο η σχετική Νοµοθεσία.  

 

Προβλήθηκε, επίσης, το επιχείρηµα ότι η απασχόληση έκτακτου προσωπικού στις Ανεξάρτητες 

Υπηρεσίες , περιλαµβανοµένου και του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως γίνεται µε βάση το 

Νόµο 99(Ι)/85, ο οποίος παρέχει το δικαίωµα παράτασης των υπηρεσιών των εκτάκτων. Αν 

όµως η διοίκηση έχει την άποψη ότι η σχετική πρόνοια του Νόµου του 1985 θα πρέπει να 

ισχύσει σε όλες τις περιπτώσεις, θα µπορούσε να προωθήσει τη τροποποίηση της σχετικής 

Νοµοθεσίας, ή και την κατάργηση του Νόµου του 1995 και επαναφορά του Νόµου του 1985. 

 

Όσον αφορά το τελευταίο επιχείρηµα, ότι µε τον τερµατισµό της τακτικής µοριοδότησης θα 

επηρεαστεί µεγάλος αριθµός των ήδη υπηρετούντων εκτάκτων, αφού για το 2004 θα πρέπει να 

γίνουν προσλήψεις σε 64 κατηγορίες που υπηρετούσαν και τα προηγούµενα χρόνια έκτακτοι, 
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στην Έκθεση σηµειώνεται ότι η αρχή της νοµιµότητας υπερισχύει των συµφερόντων των 

συγκεκριµένων προσώπων. 

 

Στην Έκθεση αναφέρεται ότι  το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την Απόφασή του, ηµερ. 17 

∆εκεµβρίου, 2003 αντιµετωπίζοντας την  Έκθεση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως σε ευρύτερη βάση 

αποφάσισε τον τερµατισµό της τακτικής µοριοδότησης της «κυβερνητικής πείρας» σε όλες τις 

περιπτώσεις.  

 

Με την απόφαση αυτή, πιθανόν συγκεκριµένα άτοµα που είχαν υπηρετήσει πάνω σε έκτακτη 

βάση για την εκτέλεση εξειδικευµένων καθηκόντων, για τα οποία έτυχαν σχετικής 

επιµόρφωσης/εκπαίδευσης να µην είναι δυνατό να  τύχουν διορισµού κατά το 2004 λόγω της 

σειράς τους στο κατάλογο εκτάκτων, αφού µε τον τερµατισµό της µοριοδότησης της 

«κυβερνητικής τους πείρας» δεν θα έχουν πλέον πιθανότητα διορισµού. Με τον µη διορισµό 

τους, όµως, δυνατό να επηρεαστεί και η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών.  

 

 Έχοντας  υπόψη ότι η πολιτεία επιθυµεί ουσιαστικά τη συνέχιση της απασχόλησης των ιδίων 

εκτάκτων, αφού κρίνει ότι οι υπηρεσίες τους είναι απαραίτητες και αφού έχει αποδεχθεί και την 

ικανοποίηση αριθµού αιτηµάτων που αφορούν τους όρους απασχόλησής τους, η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως εξέφρασε την άποψη ότι το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού µπορεί να 

επανεξετάσει το θέµα υπό το φως της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ και του εναρµονιστικού Νόµου, 

98(Ι)/2003. Σηµειώνεται ότι µε βάση τον εναρµονιστικό Νόµο είναι επιτρεπτή η υιοθέτηση 

ευνοϊκότερων ρυθµίσεων από αυτές που προβλέπονται στο Νόµο . 

 

Για την καλύτερη, επίσης, εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 108(Ι)/95 και για εξυπηρέτηση 

του δηµοσίου συµφέροντος η Επίτροπος ∆ιοικήσεως ανέφερε ότι ενδείκνυται και η 

διαφοροποίηση της τακτικής προκήρυξης των αναγκών σε συνάρτηση  µε συγκεκριµένες θέσεις. 

Εκεί όπου οι ανάγκες είναι εξειδικευµένες και για την ικανοποίησή τους απαιτούνται ειδικές 

γνώσεις/επιµόρφωση/εµπειρίες, το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού θα µπορούσε να 

προχωρήσει στη προκήρυξη των αναγκών χωρίς να συσχετίζει την ανάγκη µε τα καθήκοντα 

συγκεκριµένης θέσης  έτσι ώστε να έχει την ευχέρεια να απαιτεί και την κατοχή των πιο πάνω 

εξειδικεύσεων. Για παράδειγµα, αν υπάρχει ανάγκη για άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε µια 

υπηρεσία όπου απαιτούνται εξειδικευµένες νοµικές γνώσεις και κατάρτιση, υπάρχει βάσει του 

Νόµου 108(Ι)/1995 η ευχέρεια να προκηρυχθεί η συγκεκριµένη ανάγκη και όχι θέση ∆ιοικητικού 

Λειτουργού όπου τόσο τα καθήκοντα όσο και τα προσόντα καθορίζονται µε βάση το Σχέδιο 

Υπηρεσίας του ∆ιοικητικού Λειτουργού.  
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ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

 

1. Εισαγωγή 
 

Ο Τοµέας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων επιλαµβάνεται υποθέσεων των οποίων το αντικείµενο 

συνδέεται µε την άσκηση ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. 

 

Από το Μάιο του 2004, µε την ανάθεση στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως των αρµοδιοτήτων της 

Ανεξάρτητης Εθνικής  Αρχής για Καταπολέµηση του Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων µε βάση το 

Κοινοτικό Κεκτηµένο, ο Τοµέας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων διεκπεραιώνει και τις αρµοδιότητες 

της νεοσύστατης Αρχής. 

 

Περιπτώσεις κακοδιοίκησης  ή άλλης παραβίασης της αρχής της νοµιµότητας από διοικητικά 

όργανα αντιµετωπίζονται από τη σκοπιά  της προσβολής που τέτοια φαινόµενα συνεπάγονται 

για τα προστατευµένα από το Σύνταγµα, διεθνείς συµβάσεις ή νόµο, δικαιώµατα των πολιτών. 

Οι υποθέσεις που ερευνήθηκαν κατά το 2004 από τον τοµέα ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα της δηµόσιας διοίκησης.  

 

Από τα παράπονα που χειρίστηκε ο τοµέας ανθρωπίνων δικαιωµάτων µπορούν να συναχθούν 

ορισµένα γενικά συµπεράσµατα για τη στάση της δηµόσιας διοίκησης απέναντι στα  ανθρώπινα 

δικαιώµατα. 

 

Αυτό που καταρχήν πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι  ενώ το καθεστώς των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων στην Κύπρο είναι  αρκετά φιλελεύθερο, παρουσιάζει συγκεκριµένες αντιφάσεις. 

Από τη µια πλευρά το Σύνταγµα, οι διεθνείς συµβάσεις και η εγχώρια νοµοθεσία διαµορφώνουν 

ένα κατά βάση προωθηµένο νοµικό πλαίσιο, ευνοϊκό για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. Από την άλλη, όµως, η πρακτική διοικητικών οργάνων, των φορέων που 

καλούνται να εφαρµόσουν τις ρυθµίσεις αυτές, εµφανίζει σηµαντικές ελλείψεις, καθυστερήσεις 

και αντιφάσεις. Παρά τις επιµέρους προόδους που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, το 

χάσµα µεταξύ νοµικών ρυθµίσεων και καθηµερινής διοικητικής πρακτικής εξακολουθεί να 

υφίσταται σε πολλούς τοµείς δυσχεραίνοντας την εφαρµογή των αρχών του κράτους δικαίου.  

 

Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι µια πρώτη βασική αιτία των προβληµάτων  που παρουσιάζονται  σε 

συγκεκριµένους τοµείς ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι η  επικράτηση της λογικής της 

διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης. Ασφαλώς, η άποψη ότι η δηµόσια τάξη και τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα είναι εξ ορισµού µεγέθη αντιθετικά είναι λανθασµένη. Σε µια δικαιοκρατούµενη  
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κοινωνία, η διαφύλαξη της δηµόσιας τάξης, όχι µόνο δεν επιτρέπεται να αντιβαίνει στα 

ανθρώπινα δικαιώµατα αλλά δεν µπορεί παρά να υπηρετεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 

Η εµπειρία που αποκτήθηκε µέσα από ένα µεγάλο αριθµό παραπόνων που υποβλήθηκε στην 

Επίτροπο δείχνει ότι η επίκληση της διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης αποτελεί συχνή πρακτική 

δηµοσίων αρχών που ασκούν τις αρµοδιότητες µε ένα ευρύ πλαίσιο διακριτικής εξουσίας όπως οι 

αστυνοµικές και οι µεταναστευτικές αρχές. 

 

Σε µια δεύτερη κατηγορία περιπτώσεων, η διοίκηση παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώµατα των 

πολιτών  επειδή στερείται της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής ή είναι ανεπαρκώς (ποιοτικά 

και ποσοτικά) στελεχωµένη ή λειτουργεί ανορθολογικά. Ενδεικτική είναι η, καθόλου ασυνήθης, 

τακτική ορισµένων δηµοσίων υπηρεσιών να µην απαντούν σε επιστολές πολιτών µε το 

επιχείρηµα ότι  δεν επαρκούν τα µέσα ή το ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτουν. Πέρα από το 

ότι η στάση αυτή υποδηλώνει περιφρόνηση προς τον πολίτη, η παράλειψη απάντησης δεν 

παραβιάζει µόνο το συνταγµατικό δικαίωµα της αναφοράς προς τις δηµόσιες αρχές, αλλά 

υπονοµεύει και άλλα δικαιώµατα των οποίων η άσκηση ενδεχοµένως εξαρτάται από την 

απάντηση που αναµένει ο πολίτης από τη διοίκηση.  

 

 

2. Αστυνοµία 

 

Το θέµα της αντιµετώπισης των µαζικών εκδηλώσεων εκ µέρους της Αστυνοµίας τέθηκε ενώπιον 

της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως απó διαδηλωτή που έλαβε µέρος σε εκδήλωση κοντά στην 

Αµερικανική Πρεσβεία στις 20 Μαρτίου, 2003 (Α/Π 340/03). Ο παραπονούµενος πρόβαλε τον 

ισχυρισµό ότι  κακοποιήθηκε από την Αστυνοµία κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης µε 

αποτέλεσµα να υποστεί σωµατικές κακώσεις. 

 

Στην έκθεση της η Επίτροπος αναφέρει ότι το άρθρο 21 του Συντάγµατος, διασφαλίζει το 

δικαίωµα του συνέρχεσθαι ειρηνικά, το δικαίωµα, δηλαδή, της συνάθροισης. Το δικαίωµα αυτό 

αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα δικαιώµατα συλλογικής δράσης, και συνεπάγεται αξίωση για 

αποχή της κρατικής εξουσίας από κάθε απόπειρα παρεµπόδισης της άσκησής του. 

 

Επειδή ακριβώς η άσκηση του δικαιώµατος αποτελεί µία διαδικασία έκφρασης, το δικαίωµα της 

συνάθροισης, παρά τον αυτόνοµο ρόλο του, πρέπει να εξετάζεται υπό το φως της ελευθερίας 

της έκφρασης. Η ελευθερία της έκφρασης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 του Συντάγµατος, 

απολαµβάνει προνοµιακής µεταχείρισης στο σύγχρονο δίκαιο, εξαιτίας της συµβολής της στην 

ελεύθερη και πλουραλιστική διαµόρφωση της κοινής γνώµης και κατ΄επέκταση της δηµοκρατίας. 
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Χαρακτηριστικά, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων έχει τονίσει ότι ‘’η 

ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ένα από τα πιο βασικά θεµέλια µιας δηµοκρατικής κοινωνίας’’, 
η οποία υπάρχει µόνο αν υπάρχει ‘’πλουραλισµός, ανεκτικότητα και ανοιχτοµυαλοσύνη’’1. 

 

Μόλαταυτα, κανένα από τα δύο αυτά δικαιώµατα δεν τυγχάνει απόλυτης προστασίας. Ειδικά 

όσον αφορά στο δικαίωµα της συνάθροισης, καθοριστικός παράγοντας για την άσκησή του 

αποτελεί ο ειρηνικός χαρακτήρας της συνάθροισης, που µπορεί να λεχθεί ότι συντρέχει όταν η 

πλειοψηφία των συµµετεχόντων δεν επιδίδεται σε βιαιοπραγίες κατά προσώπων και πραγµάτων. 

Περαιτέρω, το δικαίωµα µπορεί να περιοριστεί εφόσον ο περιορισµός του προβλέπεται από το 

νόµο, εξυπηρετεί κάποιο σκοπό δηµοσίου συµφέροντος ή την προστασία δικαιωµάτων τρίτων, 

και είναι αναγκαίος και ανάλογος προς το σκοπό που εξυπηρετεί (Άρθρο 21.3 του Συντάγµατος). 

 

Εν πάση περιπτώσει, όπως συµβαίνει µε όλα τα ατοµικά δικαιώµατα, οι περιορισµοί στην άσκησή 

τους δεν µπορούν να είναι τέτοιοι που να αναιρούν την ουσία – τον “πυρήνα” – τους. Ειδικά, δε, 

όσον αφορά τα δικαιώµατα που συνδέονται µε την ελεύθερη έκφραση, η προνοµιακή 

µεταχείρισή τους επιβάλλει όπως οι περιορισµοί τίθενται µε φειδώ, αιτιολογούνται επαρκώς και 

ερµηνεύονται στενά2. 

 

Με βάση τα πιο πάνω, η απόφαση της Αστυνοµίας για περιφρούρηση του χώρου γύρω από την 

Αµερικάνικη Πρεσβεία ήταν δικαιολογηµένη, στο µέτρο που είχε σκοπό τη διαφύλαξη της 

δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων. 

Εντούτοις, όπως προέκυψε από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτρόπου, η Αστυνοµία 

δεν περιορίστηκε µόνο στην περιφρούρηση του χώρου, αλλά διείσδυσε στο χώρο της 

διαδήλωσης, κινούµενη προς το µέρος οµάδας διαδηλωτών.  

 

Στην έκθεση της η Επίτροπος σηµειώνει ότι η επέµβαση της Αστυνοµίας στο χώρο της 

διαδήλωσης ήταν αχρείαστη και περιττή και συνιστούσε ταυτόχρονα αδικαιολόγητη επέµβαση 

στο δικαίωµα των παρευρισκοµένων να διαδηλώνουν ελεύθερα.  

 

Η Αστυνοµία πρόβαλε το επιχείρηµα ότι η επέµβαση της αποσκοπούσε στο να ελέγξει 

διαδηλωτή, ο οποίος φάνηκε να κρύβει κάτι ύποπτο κάτω από το µπουφάν του. Όµως,  η 
Επίτροπος διαπιστώνει  ότι ο διαδηλωτής αυτός δεν είχε τελικά στην κατοχή του οτιδήποτε 

επικίνδυνο ή παράνοµο. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα του είχε αποδοθεί σχετική κατηγορία, 

δεδοµένου ότι ήταν ένα από τα τέσσερα πρόσωπα που συνελήφθηκαν και κατηγορήθηκαν για 

τα επεισόδια. Φαίνεται, εποµένως, ότι η Αστυνοµία, στηριζόµενη σε µια απλή υποψία στην οποία 
                                                 
1  Υπόθεση Handyside v. United Kingdom 
2  Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Υπόθεση Zana v. Turkey 
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δεν προσδόθηκε οποιαδήποτε βαρύτητα, αποφάσισε να πλησιάσει και να ελέγξει ένα διαδηλωτή, 

τη στιγµή που αυτός συµµετείχε ειρηνικά σε µία ειρηνική συνάθροιση.  

 

Με βάση τα πιο πάνω, η Επίτροπος θεωρεί ότι η Αστυνοµία έδρασε κατά τρόπο αδικαιολόγητο 

και αυθαίρετο, αφού η επέµβασή της εκτός του ότι αποδείχθηκε, εντέλει, εσφαλµένη δεν 

στηρίχτηκε σε ισχυρούς και βάσιµους λόγους που την καθιστούσαν αναπόφευκτη τη στιγµή που 

διαδραµατίστηκαν τα γεγονότα. Αντί να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και σύνεση και να 

χειριστούν το θέµα µε την εξάντληση των ηπιότερων δυνατών µέτρων, τα µέλη της Αστυνοµίας, 

προτίµησαν να διεισδύσουν στο χώρο της διαδήλωσης και να κινηθούν εναντίον συγκεκριµένων 

διαδηλωτών, περιορίζοντας ανεπίτρεπτα και αδικαιολόγητα τα δικαιώµατά τους. Με τη 

συµπεριφορά τους προκάλεσαν την αντίδραση και άλλων διαδηλωτών, οδηγώντας τα πράγµατα 

σε αναπόφευκτη συµπλοκή. Με τον τρόπο δε που έγινε, η αστυνοµική παρέµβαση µετατόπισε 

και ενδεχοµένως επιδείνωσε την κατάσταση αντί να αποκαταστήσει την ηρεµία.   

 

Όσον αφορά ειδικότερα στο θέµα της βίας που ασκήθηκε από αστυνοµικούς η Επίτροπος τονίζει 

ότι  η ελευθερία της έκφρασης και της συνάθροισης, υποχρεώνει όλα τα κρατικά όργανα να 

απέχουν από κάθε προσπάθεια παρεµπόδισης της δράσης των φορέων τους. Ιδιαίτερα, όσον 

αφορά στην Αστυνοµία, ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Αστυνοµικής ∆εοντολογίας3 του Συµβουλίου της 

Ευρώπης, έχει θέσει ως κατευθυντήρια γραµµή για την αστυνοµική δράση/παρέµβαση, την 

υποχρέωση της Αστυνοµίας “στην εκτέλεση των καθηκόντων της, να λαµβάνει πάντα υπόψη τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα του καθενός», όπως την ελευθερία έκφραση και ειρηνικής συνάθροισης.  

 

Θεµελιώνει, επίσης, την αρχή ότι “η αστυνοµία µπορεί να χρησιµοποιεί βία µόνο όταν είναι 

απολύτως αναγκαία και µόνο στο βαθµό που απαιτείται για επίτευξη νόµιµου σκοπού’’, 

υποδηλώνοντας ότι η χρήση βίας από την Αστυνοµία πρέπει πάντα να θεωρείται ως η εξαίρεση. 

Στην περίπτωση, πάντως, που η προσφυγή στη βία κριθεί απολύτως αναγκαία, πρέπει να 

χρησιµοποιείται µόνο σε όσο βαθµό είναι απολύτως απαραίτητη και να µην υπερακοντίζει το 

σκοπό που επιδιώκει να εξυπηρετήσει. Εν ολίγοις, η αρχή αυτή επαναλαµβάνει την αρχή της 

αναλογικότητας, που πρέπει να τηρείται σε κάθε περιορισµό ατοµικού δικαιώµατος.  

 

Στην υπόθεση που εξετάστηκε η Επίτροπος κατέληξε στο ότι όχι µόνο η επέµβαση της 

Αστυνοµίας κατά την ώρα της διαδήλωσης ήταν απρόσφορη, αλλά και η βία που ασκήθηκε δεν 

ήταν ανάλογη. ∆εν αναζητήθηκαν δε οποιεσδήποτε άλλες µορφές δράσης που δεν θα περιόριζαν 

ή θα περιόριζαν λιγότερα αισθητά τα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών. Το ίδιο συµπέρασµα 

θα εξαγόταν και σε περίπτωση που η επέµβαση εθεωρείτο δικαιολογηµένη ή σε περίπτωση που 

                                                 
3  Σύσταση (2001) 10 της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη µέλη, 
Στρασβούργο, 19 Σεπτεµβρίου 2001 
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γινόταν δεκτό ότι ήταν οι διαδηλωτές αυτοί που επιτέθηκαν πρώτοι. Το γεγονός που παραµένει 

είναι ότι οι διαδηλωτές ήταν άοπλοι, ενώ οι αστυνοµικοί κουβαλούσαν πλαστικές ασπίδες και 

ρόπαλα και ήταν σε θέση όχι µόνο να αµυνθούν, αν χρειαζόταν, αλλά και να επαναφέρουν την 

τάξη, χωρίς να προκαλέσουν σωµατικές βλάβες. Ο τραυµατισµός οποιουδήποτε άοπλου 

προσώπου στο κεφάλι, όπως στην περίπτωση του παραπονούµενου, αποδεικνύει ότι ασκήθηκε 

δυσανάλογα επιθετική, και όχι απλώς αµυντική, βία.  

 

Στην Έκθεση σηµειώνεται, επίσης, ότι σ΄ένα κράτος δικαίου, δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια 

της Αστυνοµίας ο σεβασµός και η προστασία των δικαιωµάτων, αλλά υποχρέωσή της. 

Περαιτέρω, η Αστυνοµία στα πλαίσια της επιτέλεσης του έργου της δεν υποχρεούται µόνο να 

απέχει από αυθαίρετες επεµβάσεις στο χώρο της ελεύθερης δράσης των πολιτών και της 

άσκησης των δικαιωµάτων τους, αλλά οφείλει και να τον προασπίζει. Οποιαδήποτε αντίθετη 

συµπεριφορά είναι αδικαιολόγητη και ενδεχοµένως συνιστά κατάχρηση εξουσίας.  

 

Εντέλει η Επίτροπος εισηγήθηκε  όπως ο Αρχηγός της Αστυνοµίας δώσει σαφείς και αυστηρές 

οδηγίες προς την Αστυνοµία για αποφυγή στο µέλλον παρόµοιων περιστατικών και για 

υιοθέτηση, σε τέτοιες περιπτώσεις, συµπεριφοράς, που να συνάδει µε τα δικαιώµατα και τις 

ελευθερίες των πολιτών. 

 

∆υστυχώς, µέχρι σήµερα δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης της 

Επιτρόπου. 

 

Σε µια άλλη περίπτωση (A/Π 848/03) τέθηκε ενώπιον της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως παράπονο σε 

σχέση µε τον τρόπο που επιχείρησε να συλλάβει πολίτη η Αστυνοµία. Συγκεκριµένα, πολίτης 

ισχυρίστηκε ότι στις 21 Ιουνίου 2003 δύο αστυνοµικοί µε πολιτικά, ενώ βρίσκονταν εκτός 

υπηρεσίας, προσέγγισαν µε ιδιωτικό αυτοκίνητο τη σύζυγό του έξω από την κατοικία του στη 

Μέσα Γειτονιά και επιχείρησαν να τη συλλάβουν επειδή εκκρεµούσαν εις βάρος της εντάλµατα 

προστίµων και σύλληψης.  

 

Μετά από τη διερεύνηση της υπόθεσης η Επίτροπος διαπίστωσε ότι οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες επιχειρήθηκε η σύλληψη της συζύγου του παραπονούµενου και πιο συγκεκριµένα, η 

παρουσία άγνωστου για τους παραπονούµενους άνδρα που επέβαινε σε ιδιωτικό αυτοκίνητο 

συνοδεύοντας τον Αστυνοµικό που πραγµατοποίησε την επιχείρηση σύλληψης, δεν συνάδει µε 

τον επιβαλλόµενο τρόπο διενέργειας της συγκεκριµένης επιχείρησης. Αυτό, βέβαια, δεν 

καθιστούσε δικαιολογηµένη  την ενέργεια του παραπονούµενου να αποτρέψει τη σύλληψη της 

συζύγου του, προβαίνοντας στην απειλή χρήσης βίας από το σκύλο του προς τον Αστυνοµικό.  
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Με δεδοµένο ότι οι Αστυνοµικοί έχουν το δικαίωµα να ασκούν τα καθήκοντά τους και εκτός 

ωρών υπηρεσίας, είναι προφανές, σηµειώνει η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, ότι το δικαίωµα αυτό θα 

πρέπει να ασκείται απολύτως κατ΄εξαίρεση και µε φειδώ, αφού προηγουµένως έχουν εξαντληθεί 

όλα τα εναλλακτικά µέσα επιδίωξης του στόχου της Αστυνοµίας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα των πολιτών. ∆ιαφορετικά, µπορεί να παρουσιαστεί 

στους πολίτες η εικόνα της διολίσθησης από το κράτος δικαίου σε ένα αστυνοµικό καθεστώς και 

να αφεθούν περιθώρια αυθαιρεσίας στα αστυνοµικά όργανα. 

 

Εν προκειµένω, το άρθρο 14 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Αστυνοµικής ∆εοντολογίας4, ορίζει ότι 

“...η Αστυνοµία και το ένστολο προσωπικό της, θα πρέπει να είναι συνήθως εύκολα 

αναγνωριζόµενοι’’, ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 45, “…το αστυνοµικό προσωπικό κατά τη 

διάρκεια της παρέµβασης, πρέπει να είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για το αστυνοµικό του 

καθεστώς και την επαγγελµατική του ταυτότητα’’. Επιπλέον, κατά το άρθρο 43, “…η Αστυνοµία, 

στην εκτέλεση των καθηκόντων της, πρέπει πάντοτε να λαµβάνει υπόψη τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα του καθενός....”.  

 

Από τα πιο πάνω, αναφέρει η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, συνάγεται ότι η αρχή της εύκολης 

αναγνωρισιµότητας τόσο του ένστολου προσωπικού της Αστυνοµίας, όσο και του εξοπλισµού 

που χρησιµοποιείται (αυτοκίνητα, κ.λ.π.), είναι σηµαντική σε µια δηµοκρατική κοινωνία που 

διέπεται από τους κανόνες δικαίου. Αφενός, το αστυνοµικό προσωπικό που επεµβαίνει, πρέπει 

κατά κανόνα, να είναι σε θέση να δώσει αποδεικτικά στοιχεία ότι ανήκει στην Αστυνοµία, πριν, 

κατά τη διάρκεια ή µετά από την επέµβαση. Αφετέρου, οι αστυνοµικοί πρέπει να είναι σε θέση 

να προσδιορίζουν την ταυτότητά τους, ως µέλη της Αστυνοµίας (“επαγγελµατική ταυτότητα”), 

χωρίς, έστω, να είναι απαραίτητη η αποκάλυψη του ονόµατός τους. Χωρίς µια τέτοια 

δυνατότητα αναγνώρισης του Αστυνοµικού, η υπευθυνότητα της αστυνοµίας, θα εκλαµβάνεται 

από το κοινό, ως µια κενή έννοια.  

 

∆εν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής  ότι η Αστυνοµία έχει µία ιδιαίτερα ευαίσθητη 

κοινωνική λειτουργία και αντιµετωπίζει πράγµατι δυσκολίες και προβλήµατα στην επιτέλεση του 

έργου της. ΄Οµως, η υπάρχουσα πίεση για εκπλήρωση των στόχων της δεν θα πρέπει να 

παρωθεί τα µέλη της αστυνοµίας στη χρήση µέσων, που δεν συνάδουν µε τις αρχές προστασίας 

των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων των πολιτών. Τέτοια φαίνεται ότι ήταν και  η 

περίπτωση του παραπονούµενου, δεδοµένου, µάλιστα, ότι οι αλλεπάλληλες αναστολές 

εκτέλεσης των ενταλµάτων προστίµων από το Γενικό Εισαγγελέα βασίστηκαν προφανώς στο 

γεγονός ότι ο ίδιος και η οικογένειά του λαµβάνουν βοήθεια από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευηµερίας.  
                                                 
4  Σύσταση (2001) 10 της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης προς τα Κράτη Μέλη. 
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Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, εισηγήθηκε, όπως σε παρόµοιες περιπτώσεις στο µέλλον, επιδεικνύεται 

από την πλευρά της Αστυνοµίας µεγαλύτερη προσοχή κατά την άσκηση των καθηκόντων του 

αστυνοµικού προσωπικού εκτός ωρών υπηρεσίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σηµειώνει η 

Επίτροπος,  η Αστυνοµία θα πρέπει να ενεργεί µε γνώµονα τον πλήρη σεβασµό στα ανθρώπινα 

δικαιώµατα των πολιτών και αφού προηγουµένως έχει διασφαλιστεί ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα 

διαθέσιµα εναλλακτικά µέσα για επίτευξη του στόχου της. 

 

Επαγγελµατίας οδηγός ταξί προσέφυγε στην Επίτροπο (A/Π 1604/04) κατά της απόφασης της 

Αρχής Αδειών και της Αστυνοµίας να του αποστερήσει την άδεια οδηγού ταξί για εννιά χρόνια 

λόγω καταδίκης του από δικαστήριο σε πρόστιµο 200 λιρών για κλοπή κινητού τηλεφώνου. 

Ήταν ισχυρισµός του παραπονούµενου ότι η απόφαση αυτή αποτελούσε επιβολή δεύτερης 

ποινής για το ίδιο αδίκηµα και ότι η στέρηση της επαγγελµατικής του άδειας για τόσο µεγάλο 

χρονικό διάστηµα ήταν εξοντωτική για τον ίδιο και την οικογένειά του.  

 

Από την έρευνα προέκυψε ότι από αδικαιολόγητες παραλείψεις της Αστυνοµίας και της Αρχής 

Αδειών και ειδικότερα από την απροθυµία συµµόρφωσης της Αστυνοµίας σε υποδείξεις του 

Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας παραβιάστηκαν, τα δικαιώµατα του παραπονούµενου και 

ταλαιπωρήθηκε ο ίδιος αδικαιολόγητα. 

 

Η Επίτροπος επισηµαίνει ότι παρά τις κατ΄αρχήν δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην εφαρµογή της 

σχετικής νοµοθεσίας, οι υποδείξεις του Γενικού Εισαγγελέα υπήρξαν σαφείς και συνεπώς, η 

Αστυνοµία όφειλε να τις ακολουθήσει. Εξάλλου, πέραν από τις γνωµατεύσεις, η Αστυνοµία, 

όπως και κάθε διοικητικό όργανο που καλείται να εφαρµόσει µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

νόµιµων λύσεων, έχει την υποχρέωση να επιλέξει τη λύση που για το διοικούµενο είναι η 

λιγότερο επαχθής. Αυτό εξάλλου επιτάσσει η αρχή της αναλογικότητας την οποία και ο Γενικός 

Εισαγγελέας είχε επισηµάνει.  

 

Η παράλειψη της Αστυνοµίας να συµµορφωθεί άµεσα µε τις υποδείξεις του Γενικού Εισαγγελέα 

επέτρεψε στην Αρχή Αδειών να αποστείλει στον παραπονούµενο επιστολή η οποία του 

γνωστοποιούσε ότι µετά από την καταδίκη του είχε στερηθεί και την επαγγελµατική άδεια 

οδηγού που κατείχε. Αργότερα δε και παρά το ότι το νοµοθετικό πλαίσιο είχε στο µεταξύ 

τροποποιηθεί τον ενηµέρωσε ότι η στέρηση της άδειας του θα ίσχυε για εννέα χρόνια.  

 

Η Επίτροπος σηµειώνει στην Έκθεση της ότι ο χειρισµός που έτυχε η περίπτωση του 

παραπονούµενου από πλευράς Αστυνοµίας αλλά και από µέρους της Αρχής Αδειών, υπήρξε 

ατυχής και αψυχολόγητος. Η αποστέρηση της άδειας οδηγού που κατείχε ο παραπονούµενος για 
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εννιά χρόνια, εύλογα του προκάλεσε αναστάτωση αφού το αυστηρό αυτό διοικητικό µέτρο 

επηρέασε δραστικά την επαγγελµατική και οικονοµική του κατάσταση.  

 

Επιπλέον, η Επίτροπος έκρινε ακατανόητη  τη στάση της Αστυνοµίας, η οποία αφενός επέλεξε 

να µην ακολουθεί τις υποδείξεις του Γενικού Εισαγγελέα παράλληλα όµως συνέχισε να 

απευθύνεται στον ίδιο και να ζητά διευκρινήσεις και γνωµατεύσεις για ένα θέµα για το οποίο µε 

σαφήνεια της είχε υποδείξει τον τρόπο µε τον οποίο όφειλε να το προσεγγίσει και να το χειριστεί. 

 

Η Επίτροπος διατυπώνει επίσης, στην Έκθεσή της, ερωτηµατικά  για  τη λογική των αποφάσεων 

και των ενεργειών των δύο υπηρεσιών που κατέληξαν ώστε το διοικητικό µέτρο που προέκυψε 

για τον παραπονούµενο ως συνέπεια της καταδίκης του, να είναι περισσότερο επαχθές από την 

ποινή που το δικαστήριο είχε επιβάλει για το συγκεκριµένο αδίκηµα.  

 

Εξ΄ αφορµής όµως αυτού του περιστατικού, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως, η Αστυνοµία αλλά 

και η Αρχή Αδειών, ως όργανα που ασκούν εξουσία, οι ενέργειες και οι αποφάσεις των οποίων 

γίνονται άµεσα αισθητές, φροντίσουν στο µέλλον να συµµορφώνονται πλήρως και χωρίς 

καθυστέρηση µε τις εκάστοτε γνωµατεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα, έστω και εάν για ζητήµατα 

τα οποία θέτουν ενώπιόν του έχουν διαφορετικές εκτιµήσεις ή απόψεις.      

 

Ο τρόπος µε τον οποίο η Αστυνοµία προέβη σε διερεύνηση συγκεκριµένης υπόθεσης που 

καταγγέλθηκε ενώπιόν της αποτέλεσε το αντικείµενο παραπόνου (Α/Π 1018/03) που 

υποβλήθηκε στην Επίτροπο. Στο παράπονο προβλήθηκε ο ισχυρισµός ότι τον Αύγουστο του 

2001 πολίτης κατήγγειλε στην Αστυνοµία υπόθεση παράνοµης εισόδου και χρήσης του 

διαµερίσµατός της στην Αγία Νάπα. ΄Οµως, µε βάση τους προβληθέντες ισχυρισµούς η 

Αστυνοµία δεν προέβη στη δέουσα διερεύνηση της υπόθεσης ούτε και σε σχετική ενηµέρωση 

του δικηγόρου της παραπονούµενης.  

 

Στην ΄Εκθεσή της η Επίτροπος επισηµαίνει την ολιγωρία που επέδειξε η Αστυνοµία για 

διερεύνηση της συγκεκριµένης υπόθεσης. Τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι  η έρευνα που η 

Αστυνοµία διενήργησε για την εξιχνίαση της υπόθεσης παρουσίαζε κενά, ελλείψεις και αδυναµίες. 

Χαρακτηριστικά, η Επίτροπος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η βασική ύποπτος στην υπόθεση δεν 

κλήθηκε να καταθέσει παρά πέντε µήνες µετά την υποβολή της καταγγελίας και αφού ο 

θεωρούµενος ως ενοικιαστής προέβη στην εξόφληση των ενοικίων και έδωσε και σχετική 

συµπληρωµατική κατάθεση στην Αστυνοµία. Η Επίτροπος επισηµαίνει ότι η Αστυνοµία, µε τις 

καταθέσεις που έλαβε συµπληρωµατικά µετά από οδηγίες για διεξαγωγή έρευνας σε βάθος, αντί 

να προσπαθήσει να συγκεντρώσει µαρτυρίες για τα γεγονότα που επεσυνέβησαν έκρινε σκόπιµο 
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να περιλάβει εκτιµήσεις σε σχέση µε τις πιθανές προθέσεις της ύποπτης υπαλλήλου οι οποίες, σε 

ότι αφορά στην τεκµηρίωση των καταγγελιών, ήσαν εντελώς περιττές και αχρείαστες.  

 

Η Επίτροπος θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις και εφόσον από τις κατ΄αρχήν εξετάσεις τα όσα η 

παραπονούµενη κατάγγειλε δεν τέθηκαν υπό αµφισβήτηση  ή αµφιβολία, η Αστυνοµία είχε την 

υποχρέωση να συγκεντρώσει όλο το αναγκαίο για την στοιχειοθέτηση της υπόθεσης µαρτυρικό 

υλικό και να το θέσει ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για να αποφασίσει. Πράγµα που τελικά 

όµως δεν έπραξε και προχώρησε στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης, ως ανεξιχνίαστης.  

 

Επειδή η έρευνα που έχει διενεργηθεί υπήρξε πληµµελής, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως ο 

Αρχηγός Αστυνοµίας ζητήσει την επαναφορά και συµπλήρωση του ανακριτικού φακέλου στη 

βάση των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης και όπως αυτός τεθεί υπόψη του Γενικού 

Εισαγγελέα για λήψη τελικής απόφασης. 

 

Σε µια άλλη περίπτωση εξετάστηκε το θέµα του χειρισµού, εκ µέρους της Αστυνοµίας, αίτησης 

για έκδοση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου µε αφορµή παράπονο (Α/Π 926/04) που 

υποβλήθηκε από ελλαδίτη Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης. Ο παραπονούµενος ισχυρίστηκε 

ότι η Αστυνοµία αρνήθηκε να δεχτεί την αίτησή του για να του χορηγηθεί το πιστοποιητικό για 

σκοπούς εξασφάλισης επαγγελµατικής άδειας οδηγού. Αποτέλεσε ισχυρισµό του 

παραπονούµενου ότι η Αστυνοµία ζήτησε αρχικά την προσκόµιση βεβαίωσης από την υπηρεσία 

του ότι δεν έφερε ένσταση στην έκδοση του πιστοποιητικού και όταν το έπραξε του ζητήθηκε 

επιπρόσθετα ανάλογη βεβαίωση του Υπουργείου ΄Αµυνας.  

 

Στην ΄Εκθεσή της η Επίτροπος επισηµαίνει ότι η έκδοση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου σε 

κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση και πληροί τα κριτήρια που έχει θέσει ο νοµοθέτης 

αποτελεί υποχρέωση που η Αστυνοµία οφείλει να εκπληρεί. Το πιστοποιητικό αυτό είναι 

βεβαιωτικού χαρακτήρα και αναγράφει τυχόν ποινική καταδίκη του αιτητή.  

 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο παραπονούµενος αφού εξασφάλισε όλα τα στοιχεία που 

αναγράφονται στο έντυπο υποβολής αίτησης και κατέβαλε το νενοµισµένο τέλος ανέµενε 

δικαιολογηµένα ότι η Αστυνοµία θα του εξέδιδε χωρίς άλλες απαιτήσεις ή διατυπώσεις το 

σχετικό πιστοποιητικό. Οι πρόσθετες βεβαιώσεις που η Αστυνοµία εκ των υστέρων ζήτησε από 

τον παραπονούµενο να υποβάλει ήταν, κατά την άποψη της Επιτρόπου, αχρείαστες και  

αδικαιολόγητες. 

 

Στην Έκθεση της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµειώνει ότι η επίκληση των πειθαρχικών 

κανονισµών της Εθνικής Φρουράς από µέρους της Αστυνοµίας για να δικαιολογήσει την άρνησή 
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της να εκδώσει στον παραπονούµενο το εν λόγω έγγραφο δεν βρίσκει έρεισµα στο νόµο. Ο 

πειθαρχικός έλεγχος µελών του στρατού δεν αποτελεί ευθύνη της Αστυνοµίας αλλά της Εθνικής 

Φρουράς. Ως εκ τούτου, αναφέρει η Επίτροπος, η απλή και µόνο υποψία ή έστω το ενδεχόµενο 

ο παραπονούµενος να ασκήσει δεύτερη εργασία δεν µπορούσε σε καµία περίπτωση να κριθεί ως 

παράπτωµα από ένα αναρµόδιο όργανο, όπως ήταν στη συγκεκριµένη περίπτωση η Αστυνοµία, 

για να του στερήσει ένα δικαίωµα που είναι νοµικά κατοχυρωµένο.  

 

Για επανόρθωση του πληµµελούς χειρισµού που έτυχε το θέµα και της αχρείαστης ταλαιπωρίας 

του παραπονούµενου, η Επίτροπος εισηγήθηκε  όπως αµέσως µετά τη λήψη της ΄Εκθεσής, το 

αρµόδιο Τµήµα της Αστυνοµίας επικοινωνήσει µαζί του και τον καλέσει να υποβάλει, εάν 

επιθυµεί, την αίτησή του ώστε το πιστοποιητικό ποινικού µητρώου να του εκδοθεί.  

 

Εντέλει, για αποφυγή παρόµοιων χειρισµών η Επίτροπος εισηγήθηκε  όπως η Αστυνοµία εκδίδει 

τα πιστοποιητικά σε όλους τους αιτητές που πληρούν τα σχετικά κριτήρια που θέτει ο νόµος 

χωρίς πρόσθετους όρους ή προϋποθέσεις.    

 

 

3. Σεξουαλική παρενόχληση και προσβολή της προσωπικότητας 
εργαζόµενου στην Αστυνοµία 

 

Μέλος της Αστυνοµίας προσέφυγε στην Επίτροπο (Α/Π 224/03) ισχυριζόµενη ότι υπέστη 

σεξουαλική παρενόχληση από τον προϊστάµενό της σε Αστυνοµικό Σταθµό στις 31 ∆εκεµβρίου 

2002. Ισχυρίστηκε µάλιστα ότι το περιστατικό που καταγγέλθηκε ήταν το αποκορύφωµα 

συστηµατικών, ανεπιθύµητων και απρόκλητων σεξουαλικών παρενοχλήσεων που δεχόταν από 

τον υπό αναφορά αξιωµατικό για αρκετό καιρό προηγουµένως. Αποτέλεσε, επίσης, ισχυρισµό 

της παραπονούµενης ότι η διοίκηση της Αστυνοµίας απέτυχε να την προστατεύσει µετά την 

υποβολή σχετικής καταγγελίας και να εξετάσει την υπόθεση µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια. 

Σηµειώνεται ότι η παραπονούµενη, µετά την υποβολή της σχετικής καταγγελίας µετατέθηκε σε 

άλλο Αστυνοµικό Σταθµό.  

 

Στην Έκθεσή της η Επίτροπος κάνει αναφορά στο µαρτυρικό υλικό που συγκέντρωσε κατά την 

έρευνά της. Σηµειώνει δε ότι  από τα όσα προέκυψαν µε βάση τις βαρύνουσες και συγκλίνουσες 

µαρτυρίες, τη συνοχή που απορρέει από αυτές και το σύνολο των δεδοµένων που συνθέτουν 

την προκειµένη περίπτωση,  δεν στερούνται ερείσµατος και βασιµότητας οι ισχυρισµοί της 

παραπονούµενης για σεξουαλική παρενόχλησή της. 

  



 73

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε στο συµπέρασµα αυτό αφού έλαβε σωρευτικά υπόψη τα πιο 

κάτω στοιχεία: 

 

• Με εξαίρεση την αργία που είχε µεσολαβήσει από την ηµέρα του συµβάντος, η 

παραπονούµενη κατήγγειλε το περιστατικό της παρενόχλησης σε λιγότερο από 48 ώρες. 

 

• Στην περιγραφή που έδωσε για το περιστατικό άλλα και για τα γεγονότα που είχαν 

προηγηθεί, δεν υπήρχαν ούτε ανακολουθίες ούτε οποιεσδήποτε κρίσιµες για την ουσία 

των καταγγελιών αντιθέσεις ή αντιφάσεις. Αν και τα όσα υποστήριξε η  παραπονούµενη  

χρειάστηκε να τα επαναλάβει αρκετές φορές τόσο σε στελέχη της Αστυνοµίας, πριν αλλά 

και κατά την διάρκεια της έρευνας, όσο και σε λειτουργούς του Γραφείου της Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως, η µαρτυρία της και η περιγραφή της για ότι είχε συµβεί υπήρξε σε µεγάλο 

βαθµό και παρά το χρονικό διάστηµα που είχε µεσολαβήσει συνεπής και ακριβής.  

 

• Η πλειοψηφία των αστυνοµικών επιβεβαιώνουν τον ισχυρισµό της παραπονούµενης ότι η 

συµπεριφορά του εν λόγω αξιωµατικού έναντι των υφισταµένων του γυναικών 

αστυνοµικών υπήρξε κατά τρόπο συστηµατικό και επαναλαµβανόµενο, εκτός των 

πλαισίων που µπορεί επαγγελµατικά να θεωρηθεί επιτρεπτός. Η συνήθης και καθηµερινή 

χρήση ‘’γλυκόλογων’’ έναντι των γυναικών αστυνοµικών δεν ήταν σύµφωνη µε τη 

συµπεριφορά και το σεβασµό που ο εν λόγω αξιωµατικός όφειλε να δείχνει ως 

προϊστάµενος προς όλους τους υπαλλήλους.  

 

• Ενισχυτική των καταγγελιών της παραπονούµενης ήταν η µαρτυρία της συνάδελφου της, 

κ. Κ.Χ, η οποία διατύπωσε βαρύνουσες αιτιάσεις, που συγκλίνουν απόλυτα µε αυτές της 

παραπονούµενης, κατά του υπό αναφορά αξιωµατικού. Παρόλο που η περίπτωσή της 

δεν είχε την ίδια ή παρόµοια κατάληξη εντούτοις είναι σηµαντικό το ότι µε τα όσα 

ανέφερε σκιαγραφούνταν το ίδιο προφίλ συµπεριφοράς, για τον εν λόγω αξιωµατικό, 

που περιέγραψε και η παραπονούµενη. Από αυτά σηµειώθηκε η συχνή χρήση ανοίκειων 

χαρακτηρισµών, οι επαναλαµβανόµενες και απρόκλητες αντιεπαγγελµατικές προτάσεις 

και η δηµιουργία αρνητικού κλίµατος και εχθρικού περιβάλλοντος λόγω της ιεραρχικά 

ανώτερης του θέσης. Αξιοπρόσεκτο για να αναφερθεί ήταν  ότι τα γνωρίσµατα αυτά 

συνέπιπταν µε τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται ως κλασσικά σε έρευνες σε σχέση 

µε τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. 

 

• Η παραπονούµενη, για όσα χρόνια υπηρετούσε στην Αστυνοµία, δεν είχε διαπράξει 

οποιοδήποτε παράπτωµα και δεν είχε σε βάρος της οποιαδήποτε καταγγελία. ΄Οσοι την 

γνωρίζουν και έτυχε να συνεργαστούν µαζί της, ακόµα και ο υπό κατηγορία αξιωµατικός, 
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συνηγορούσαν ότι στην εργασία της διατηρούσε πάντοτε σωστή και επαγγελµατική 

συµπεριφορά.  

 
Όσον αφορά στην έρευνα που διεξήγαγε  η  ίδια η  Αστυνοµία για το συµβάν αυτή είχε σκοπό 

να συγκεντρώσει µαρτυρικό υλικό και στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν τον 

ισχυρισµό της κοινής και άσεµνης επίθεσης εναντίον της παραπονούµενης µε βάση τις πρόνοιες 

του Ποινικού Κώδικα.  

 

Με την παράλειψη να εξεταστεί και η τυχόν διάπραξη του αδικήµατος της παρενόχλησης, 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση 

και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευσης [Ν. 205(I)/2002] Νόµου, η αστυνοµική έρευνα δεν 

κάλυψε επαρκώς και µε πληρότητα το µαρτυρικό υλικό που είχε στη διάθεσή του ο ερευνών 

λειτουργός και το οποίο, θα του επέτρεπε να καταλήξει µε µεγαλύτερη ασφάλεια σε οριστικά και 

πειστικά συµπεράσµατα. Είναι προφανές ότι ενώ υπήρχαν πρόσωπα που στις καταθέσεις τους 

έκαναν αναφορά στη σχετική υπόθεση, τα πρόσωπα αυτά δεν κλήθηκαν για µαρτυρία. Οι 

µαρτυρίες των προσώπων αυτών θα ήταν καθοριστικές στη διαπίστωση της αξιοπιστίας των 

υπολοίπων και η λήψη τους θα συνέτεινε στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παρόλαυτα, είναι 

σηµαντικό να τονιστεί ότι για τη βασικότητα της καταγγελίας ο ερευνών λειτουργός στην 

προτελευταία παράγραφο των συµπερασµάτων του δεν παρέλειψε να αναφέρει, “....ότι και µόνο 

η µαρτυρία της παραπονούµενης είναι ικανοποιητική... 

 

Η Επίτροπος τονίζει στην Έκθεση της ότι τόσο η έλλειψη αντίδρασης από πλευράς της 

παραπονούµενης, όσο και το γεγονός ότι αυτή δεν άφησε να φανούν οποιαδήποτε 

συναισθήµατα στη συνάδελφό της που τη περίµενε έξω απο το χώρο όπου διαδραµατίστηκε το 

περιστατικό  είναι γνωρίσµατα που συνάδουν πλήρως µε τα όσα βιώνουν γυναίκες σε 

αντίστοιχες περιπτώσεις. Συνακόλουθα είναι εξάλλου και τα αισθήµατα σύγχυσης, αβεβαιότητας 

αλλά και απόκρυψης του γεγονότος που είχαν καταλάβει την παραπονούµενη αµέσως µετά το 

περιστατικό.  

 

Σε ότι αφορά στις ασάφειες/αντιφάσεις που εντόπισε  ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνοµίας 

συγκρίνοντας τη κατάθεση της παραπονούµενης µε τα όσα είχε δηλώσει ο υπό κατηγορία 

αξιωµατικός και η συνάδελφός της που την ανέµενε, η Επίτροπος εκτιµά  ότι αυτές δεν αφορούν 

στην ουσία της υπόθεσης και ότι παρόµοιες επουσιώδεις αποκλίσεις/αντιφάσεις µπορούσαν να 

θεωρηθούν ως φυσιολογικές και εντοπίστηκαν  σε όλες σχεδόν τις καταθέσεις.  

 

Εν πάση περιπτώσει όµως, µε την καταληκτική εισήγησή του, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνοµίας 

διέκρινε την ύπαρξη εύλογης υποψίας για επιλήψιµη συµπεριφορά του εν λόγω αξιωµατικού και 
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γι΄αυτό πρότεινε όπως το θέµα τεθεί υπόψη του Γενικού Εισαγγελέα. Η εισήγησή του όµως, αν 

και ορθή, δεν έγινε αποδεκτή από τον τότε Αναπληρωτή Αρχηγό της Αστυνοµίας και ο φάκελος 

αρχειοθετήθηκε. 

  

Η απόφαση για αρχειοθέτηση του φακέλου και ‘’κλείσιµο’’ της υπόθεσης υπήρξε κατά την άποψή 

της Επιτρόπου πληµµελής και βεβιασµένη. Η σοβαρότητα των καταγγελιών της 

παραπονούµενης και οι συγκλίνουσες µαρτυρίες θα έπρεπε να οδηγούσαν σε αποδοχή της 

εισήγησης του Βοηθού Αρχηγού της Αστυνοµίας ενώ ο φάκελος έπρεπε να αποσταλεί στο Γενικό 

Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. Μια τέτοια ενέργεια, σε αντίθεση µε την άποψη που υιοθετήθηκε, 

θα επενεργούσε θετικά στη διαφύλαξη του κύρους της Αστυνοµίας και θα εξάλειφε τις 

οποιεσδήποτε υποψίες για συγκάλυψη εκ των έσω που είχαν δηµιουργηθεί  

 

Αναφορικά µε τη λήψη του µέτρου της υποχρεωτικής µετάθεσης της παραπονούµενης σε άλλο 

αστυνοµικό σταθµό, η Επίτροπος παρατηρεί στην Έκθεση της ότι η απόφαση για µετάθεση  

επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της ηγεσίας της Αστυνοµίας, είτε για κάλυψη των αναγκών 

που προκύπτουν στα διάφορα τµήµατα και υπηρεσίες είτε ως πειθαρχικό µέτρο.  

 

Παρόλο που η µετακίνηση της παραπονούµενης κρίθηκε σκόπιµη και αναγκαία µε τη δική της 

συγκατάθεση, εντούτοις, ο χρόνος και ο τρόπος µε τον οποίο έγινε ήταν δυνατό να εκληφθεί ότι 

αυτή άφηνε εκτεθειµένη την παραπονούµενη. Η Επίτροπος κατέληξε στη θέση αυτή αφού έλαβε 

υπόψη  ότι ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Λευκωσίας αγνοώντας πλήρως τα µηνύµατα που 

ενδεχοµένως να άφηνε η µετάθεση της παραπονούµενης πριν αρχίσει η έρευνα προχώρησε στη 

µετακίνησή της.  

 

Συµπερασµατικά, η Επίτροπος έκρινε ότι οι καταγγελίες της παραπονούµενης εναντίον του υπό 

αναφορά αξιωµατικού για πράξη και επίδειξη συµπεριφοράς που συνιστούν σεξουαλική 

παρενόχληση είναι ιδιαίτερα σοβαρές και το µαρτυρικό υλικό που έχει συλλεγεί για την υπόθεση 

έχρηζε περαιτέρω εξέτασης για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

 

Για το λόγο αυτό εισηγήθηκε όπως η Αστυνοµία προχωρήσει στην υποβολή του σχετικού 

φακέλου της υπόθεσης στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, όπως ήταν άλλωστε η εισήγηση 

του Βοηθού Αρχηγού της Αστυνοµίας, για µελέτη και λήψη απόφασης.  

 

Με βάση την εισήγηση της Επιτρόπου ο φάκελος της υπόθεσης επανεξετάστηκε από το Γενικό 

Εισαγγελέα  και δόθηκαν οδηγίες για άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του εµπλεκόµενου 

αξιωµατικού της Αστυνοµίας. 
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4. Φυλακές 
 

Μητέρα κρατούµενου στις Φυλακές προσέφυγε στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως (Α/Π 1314/04) 

ισχυριζόµενη ότι η ∆ιεύθυνση των Φυλακών επέβαλε στον γιο της την πειθαρχική ποινή της 

αποµόνωσης επειδή αυτός κατήλθε σε απεργία πείνας. Ο παραπονούµενος κατήλθε σε απεργία 

πείνας µετά την µεταφορά του στις Κεντρικές Φυλακές και λόγω της απεργίας η ∆ιεύθυνση των 

Φυλακών προέβη σε αποµόνωσή του.  

 

Στην ΄Εκθεσή της η Επίτροπος σηµειώνει ότι από τους Κανονισµούς των Φυλακών δεν 

προκύπτει ότι η αποµόνωση σε ειδικό κελί αποµόνωσης και η ταυτόχρονη στέρηση του 

δικαιώµατος επισκέψεων, αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας, είναι το µόνο µέτρο 

που µπορεί να ληφθεί σε περίπτωση κρατούµενου απεργού πείνας. Αντίθετα, αυτή η ποινή, η 

οποία είναι η πιο αυστηρή που µπορεί να επιβληθεί σε κρατούµενο και που µπορεί να έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία, πρέπει να εφαρµόζεται µε φειδώ και µόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες η ασφάλεια των φυλακών, των άλλων κρατουµένων ή και 

του ιδίου του κρατούµενου που αποµονώνεται να µην µπορεί να διαφυλαχθεί άλλως πως.  

 

Στην περίπτωση της απεργίας πείνας είναι προφανές, σηµειώνει η Επίτροπος, ότι κανένας 

τέτοιος λόγος δε δικαιολογεί την επιβολή αυτής της ποινής. Αντίθετα, σε τέτοιες περιπτώσεις, 

είναι νοητή η λήψη τέτοιων µέτρων που να κατατείνουν πρωτίστως στην προστασία της υγείας 

και στη διασφάλιση του δικαιώµατος του απεργού, χωρίς, ωστόσο, να αποβλέπουν, άµεσα ή 

έµµεσα, στην άσκηση πίεσης για τερµατισµό της απεργίας πείνας. Άλλωστε, οι ισχύοντες 

Κανονισµοί δίνουν στις Αρχές των Φυλακών τη δυνατότητα να περιορίσουν τον κρατούµενο στο 

κανονικό κελί του, χωρίς αποστέρηση των άλλων δικαιωµάτων του. Αυτή η λύση προβάλλει και 

ως προτιµότερη, αφού σέβεται, ως ένα βαθµό, το δικαίωµα του κρατούµενου να απέχει από τη 

λήψη τροφής και παράλληλα δεν επιδεινώνει επικίνδυνα την ήδη διαταραγµένη, εξαιτίας της 

ασιτίας, υγεία του.  

 

Ενόψει όλων των πιο πάνω, η Επίτροπος κατέληξε ότι ο τρόπος που χειρίστηκαν οι Αρχές των 

Φυλακών το θέµα που εξετάστηκε ήταν πληµµελής. Θα µπορούσε δε εύλογα να θεωρηθεί ότι οι 

συνθήκες αποµόνωσης του παραπονούµενου συνιστούσαν εν δυνάµει άσκηση πίεσης για 

τερµατισµό της απεργίας πείνας. Ως εκ τούτου, η Επίτροπος εισηγήθηκε  τον άµεσο τερµατισµό 

της αποµόνωσης και της στέρησης των άλλων δικαιωµάτων του, καθώς επίσης και τον σύµφωνο 

µε τις παρατηρήσεις της χειρισµό παρόµοιων περιστατικών στο µέλλον. 

 

Με βάση την εισήγηση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως η ∆ιεύθυνση των Φυλακών προχώρησε σε 

άρση της  αποµόνωσης του κρατούµενου απεργού πείνας.      
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Σε µια άλλη περίπτωση (A/Π 1619/04) τέθηκε ενώπιον της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως το θέµα 

των συνθηκών κράτησης εγκύου στις Κεντρικές Φυλακές. Η Επίτροπος σηµειώνει εµφαντικά ότι 

θα πρέπει να προβληµατίσει τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες το γεγονός ότι µία έγκυος γυναίκα 

εκτίει ποινή φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές, ελλείψει νοµικού και θεσµικού πλαισίου που θα 

επέτρεπε τη µε εναλλακτικούς της φυλάκισης τρόπους τιµωρία της και την εν γένει 

εξατοµικευµένη µεταχείρισή της κατά τρόπο που να συνάδει µε την αρχή της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας.  

 

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος υπέβαλε την Έκθεση της  στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας 

Τάξης µε την εισήγηση όπως µελετηθεί η Σύσταση 1469 (2000) της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης και προωθηθούν τρόποι για την πρακτική εφαρµογή 

της. Ιδιαίτερα σηµαντικής αξίας έκρινε η Επίτροπος την αναγκαιότητα εφαρµογής του θεσµού 

της κοινωνικής εργασίας, σε αντικατάσταση του θεσµού της φυλάκισης που χρησιµοποιείται σε 

περιπτώσεις µητέρων και εγκύων καταδικασθεισών.  

 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η Επίτροπος σηµειώνει ότι δεν είχε αντικειµενικά και λόγω 

αρµοδιοτήτων τη δυνατότητα να προβεί σε συγκεκριµένες εισηγήσεις, παρά µόνο προς την 

κατεύθυνση της καλυτέρευσης των συνθηκών κράτησης της παραπονούµενης. Εισηγήθηκε δε 

τη συνέχιση της λήψης µέτρων για την παροχή κάθε δυνατής φροντίδας προς την κρατούµενη. 

Επίσης, εισηγήθηκε, όπως όταν η παραπονούµενη συµπληρώσει το ένα τρίτο της ποινής της, 

δεδοµένου ότι πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις,  της χορηγηθεί άδεια εξόδου, 

σύµφωνα µε το άρθρο 119 των περί των Φυλακών (Γενικών) Κανονισµών, για σκοπούς 

επανένωσής της µε το παιδί της και για λόγους υγείας. 

 

 

5. Λειτουργία θερινού κινηµατογράφου Κωνστάντια 
 

Το θέµα της λειτουργίας του θερινού κινηµατογράφου ‘’Κωνστάντια’’ στην Παλουριώτισσα έθεσε 

ενώπιον της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως ο Κοινοτάρχης της ενορίας ‘’Παναγιάς’’ (A/Π 211/04) ο 

οποίος ισχυρίστηκε ότι η λειτουργία του κινηµατογράφου προκαλούσε οχληρία στους κατοίκους 

της περιοχής.  

 

΄Εχοντας προβεί στη διερεύνηση του θέµατος η Επίτροπος υπέβαλε σχετική έκθεση στην οποία 

σηµείωσε εξαρχής ότι η επαναλειτουργία του θερινού κινηµατογράφου ‘’Κωνστάντια’’ στη 

Λευκωσία συνιστούσε ένα αξιόλογο πολιτιστικό γεγονός αφού ο συγκεκριµένος κινηµατογράφος 

είναι ο µοναδικός που διενεργούσε θερινές προβολές στην πρωτεύουσα. Ο κινηµατογράφος 
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άρχισε να λειτουργεί από τα µέσα της δεκαετίας του 1960 και αποτελούσε ζωντανή µαρτυρία 

της ιστορικής εξέλιξης της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης.  

 

Υπό την έννοια αυτή, ο θερινός κινηµατογράφος ‘’Κωνστάντια’’ αποτελεί µοναδικό στοιχείο 

πολιτισµού και αντιπροσωπευτική µαρτυρία για τον πολιτισµό της πρωτεύουσας και του τόπου. 

Εποµένως, η διατήρηση και η λειτουργία του, µε τον τρόπο που αρµόζει, στο πλαίσιο των 

σηµερινών κοινωνικών συνθηκών, δεν συνιστούσε παρά µια στοιχειώδη υποχρέωση της 

αρµόδιας δηµοτικής και κρατικής αρχής. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται µε τη διατήρηση της 

µνήµης της πόλης και την προβολή στο µέλλον των συστατικών της πολιτιστικής της διαδροµής.  

 

Ωστόσο, η γειτνίαση του κινηµατογράφου µε παρακείµενες κατοικίες, οι οποίες κτίστηκαν µετά 

την ανέγερση και λειτουργία του κινηµατογράφου, προκάλεσε τις διαµαρτυρίες των κατοίκων 

και οργανωµένων κοινωνικών συνόλων της περιοχής που αποτάθηκαν κατ΄επανάληψη στην 

αρµόδια δηµοτική αρχή θέτοντας τα προβλήµατα οχληρίας που δηµιουργεί η λειτουργία του 

κινηµατογράφου κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως αναφέρει στην 

Έκθεση της ότι χωρίς να παραβλέπονται καθόλου τα επιχειρήµατα που προβάλλουν οι περίοικοι, 

θα πρέπει ταυτόχρονα να τονιστεί ότι ο πολεοδοµικός σχεδιασµός που θέτει το Τοπικό Σχέδιο 

Λευκωσίας είναι προσανατολισµένος στην υιοθέτηση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης. Με 

βάση την αρχή αυτή, η ανάπτυξη της πόλης θα πρέπει να διατηρεί και ενσωµατώνει το σύνολο 

των πολιτιστικών στοιχείων της πρωτεύουσας,  προσαρµοσµένων, βέβαια, στις ανάγκες και 

ιδιοµορφίες της κάθε εποχής και περιοχής. ΄Ενα τέτοιο συστατικό στοιχείο της πολιτιστικής 

φυσιογνωµίας της Λευκωσίας είναι και ο θερινός κινηµατογράφος ‘’Κωνστάντια’’. 

 

Στα πλαίσια αυτά, η διατήρηση και λειτουργία του κινηµατογράφου θα πρέπει, να συνεπάγεται, 

υπό τις παρούσες συνθήκες, τη λιγότερο δυνατή κατ΄ένταση και διάρκεια επιβάρυνση των όρων 

και συνθηκών διαβίωσης των περιοίκων.  

 

Η Επίτροπος εκτιµά ότι δεν είναι ανέφικτη η συνέχιση της λειτουργίας του θερινού 

κινηµατογράφου µε την παράλληλη διασφάλιση άνετων συνθηκών διαβίωσης των περιοίκων. 

Κατά συνέπεια, εισηγήθηκε, όπως ο ∆ήµος Λευκωσίας συνεκτιµήσει τα όσα αναφέρονται πιο 

πάνω και προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων που θα διασφαλίζουν τη 

λειτουργία του θερινού κινηµατογράφου ‘’Κωνστάντια’’ υπό συνθήκες και όρους που δεν θα 

επιδεινώνουν τους όρους διαβίωσης των περιοίκων. Τέλος, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως ο 

∆ήµος Λευκωσίας προβεί σε ενδελεχή µελέτη του θέµατος και µεριµνήσει για τη λήψη 

αποτελεσµατικών µέτρων για επίλυση των προβληµάτων της ηχητικής οχληρίας όσων 

γειτνιάζουν άµεσα µε τον κινηµατογράφο και της στάθµευσης των αυτοκινήτων των επισκεπτών.  
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ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 
 

 

1. Εισαγωγή 
 

Το 2004 ήταν µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον Τοµέα Αλλοδαπών, όπως εξάλλου και για 

τους άλλους τοµείς, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των παραπόνων. Συγκεκριµένα, ενώ το 

2003 είχαν υποβληθεί 133 παράπονα αλλοδαπών κατά των µεταναστευτικών αρχών ή αρχών 

που εµπλέκονται σε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, το 2004 ο αριθµός αυτών των 

παραπόνων ανήλθε στα 301. Σηµειώθηκε δηλαδή µία αύξηση κατά 121% σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος.  
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Η αύξηση των παραπόνων δεν συνοδεύτηκε µε την αναγκαία αύξηση των λειτουργών που 

απασχολούνται στον Τοµέα Αλλοδαπών. Όπως και το 2003, το 2004, στον Τοµέα Αλλοδαπών 

απασχολήθηκε, εκτός από την Υπεύθυνη του Τοµέα, µόνο µία Λειτουργός. Επιπρόσθετα, στην 

Υπεύθυνη του Τοµέα ανατέθηκε να προΐσταται από την 1η Μαΐου του 2004 και της Αρχής 

ισότητας, στη δε Λειτουργό που διεκπεραίωνε παράπονα αλλοδαπών ανατέθηκε, επίσης από την 
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1η Μαΐου του 2004 και η διεκπεραίωση καταγγελιών που υποβάλλονταν στην Αρχή κατά του 

Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων5.  

 

Λόγω της ελλιπούς στελέχωσης του Τοµέα και προκειµένου να µπορέσει να συνεχίσει να 

ανταποκρίνεται άµεσα και έγκαιρα, αυξήθηκαν οι περιπτώσεις άµεσης και προσωπικής 

παρέµβασης της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, µε απευθείας επαφή µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, 

κυρίως σε σχέση µε παράπονα ιδιαιτέρως σοβαρά και επείγουσας φύσεως. 

 

Το 2004, ο µεγαλύτερος αριθµός παραπόνων υποβλήθηκε από αιτούντες άσυλο (136 παράπονα). 

Τα πλείστα από αυτά στρεφόντουσαν κατά του Αστυνοµικού Σταθµού Πύλης Πάφου και των 

Κλιµακίων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνοµίας και αφορούσαν καταγγελίες για 

παρεµπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, συλλήψεις, κρατήσεις και 

κακοµεταχειρίσεις των αιτητών.  

 

Σε αριθµό, ακολουθούν τα παράπονα κατά του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και 

Μετανάστευσης αναφορικά µε απελάσεις (38 παράπονα) τα οποία αφορούσαν τόσο την ουσία 

της απόφασης για απέλαση όσο και τις ακολουθούµενες κατά την απέλαση διαδικασίες.  

 

Την τρίτη θέση κατέχουν τα σχετικά µε τις άδειες παραµονής παράπονα (32 παράπονα), και 

ακολουθούν τα παράπονα των οικονοµικών µεταναστών (28 από αλλοδαπούς εργάτες και 5 από 

οικιακές βοηθούς) που αφορούσαν κυρίως τη διοικητική εξέταση των εργασιακών σχέσεων και 

την εξέταση αιτήσεων τους να τους επιτραπεί η αλλαγή εργοδότη. Παρατίθεται κυκλική γραφική 

παράσταση των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά κατηγορία. 

Απόκτηση Κυπριακής 
Ιθαγένειας 9

Απελάσεις 38

Μικτοί Γάµοι  2

Αλλοδαποί Εργάτες 28

Τοποθέτηση στο Στοπ Λιστ 
14

΄Εκδοση ∆ιαβατηρίων 1

∆ιάφορα άλλα Θέµατα 
Αλλοδαπών 32

΄Αδεια Παραµονής 32
Καλλιτέχνιδες 4

Οικιακές Βοηθοί 5

Πολιτικό ΄Ασυλο 136

 
                                                 
5  Από 1η Μαΐου 2004 οι αρµοδιότητες της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως διευρύνθηκαν µε τη δηµιουργία των δύο Αρχών, σε 
σχέση µε τις οποίες θα υποβληθούν δύο ξέχωρες Ετήσιες Εκθέσεις. 
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Σηµειώνεται ότι κατά το 2004 υποβλήθηκαν, επιπρόσθετα, 31 παράπονα από αλλοδαπούς, 

αναφορικά µε τις συνθήκες κράτησης τους είτε στις Κεντρικές Φυλακές είτε στα Αστυνοµικά 

Κρατητήρια. Τα παράπονα αυτά διερευνήθηκαν από τον Τοµέα Ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η δε 

υποβολή της σχετικής Έκθεσης αναµενόταν να γίνει στις αρχές του 2005. Άλλα 50 παράπονα 

αλλοδαπών διοχετεύθηκαν για έρευνα στη νεοσύστατη Αρχή κατά των ∆ιακρίσεων και του 

Ρατσισµού. 

 

 

2. Αιτητές ασύλου 
 

Το κύριο πρόβληµα που εντοπίσθηκε σε σχέση µε τους αιτούντες άσυλο ήταν αυτό της 

παρατεταµένης, για µήνες, κράτησης τους. Από τη διερεύνηση σχετικών µε αυτό το θέµα 

παραπόνων διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις, όταν οι παραπονούµενοι εξέτιαν την ποινή 

φυλάκισης που τους είχε επιβληθεί για την παράνοµη κατά κανόνα είσοδο ή παραµονή τους στο 

έδαφος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και παρά το ότι είχαν είτε πριν την καταδίκη τους είτε στη 

διάρκεια της φυλάκισης τους υποβάλει αίτηση ασύλου, δεν αποφυλακίζονταν.  

 

Η πρακτική που η διοίκηση εφάρµοσε στις πλείστες από αυτές της περιπτώσεις ήταν να εκδίδει 

εναντίον τους διατάγµατα κράτησης και απέλασης, να εκτελεί αµέσως το διάταγµα κράτησης και 

να αναστέλλει την εκτέλεση του διατάγµατος απέλασης, παρατείνοντας  έτσι την κράτηση τους 

µέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης τους για άσυλο. ∆ιαπιστώθηκε ότι η υπό 

αναφορά πρακτική ήταν απόρροια της αδυναµίας της διοίκησης να ανταπεξέλθει στον έξω από 

κάθε πρόβλεψη µεγάλο αριθµό αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονταν καθώς και στο γεγονός της 

καταχρηστικής σε πολλές περιπτώσεις άσκησης του δικαιώµατος υποβολής αιτήσεων ασύλου. 

 

Για το πιο πάνω θέµα η Επίτροπος υπέβαλε δύο Εκθέσεις (Α/Π 2024/04 και Α/Π 2191/04) 

µετά από τη διερεύνηση σχετικών παραπόνων που υποβλήθηκαν από τρεις αιτήτριες ασύλου. 

Κρίθηκε ότι η παρατεταµένη κράτηση των παραπονούµενων είχε χαρακτήρα σκοπιµότητας και 

όχι νόµιµης και εύλογης δράσης, αφού απoσκοπούσε στη διασφάλιση και µόνο της παρουσίας 

τους και της δυνατότητας άµεσης απέλασης τους σε ενδεχόµενη απόρριψη τη αίτησης τους για 

άσυλο. Στην εισήγηση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για τερµατισµό της κράτησης των 

παραπονούµενων δεν υπήρξε συµµόρφωση. Ας σηµειωθεί ότι ενώ η µία από τις 

παραπονούµενες είχε ιστορικό αυτοκτονίας δεν είχαν ληφθεί τα στοιχειώδη µέτρα ψυχολογικής 

ή άλλης στήριξης της για όσο διάστηµα τελούσε υπό κράτηση. 
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Από αιτούντες άσυλο υποβλήθηκαν παράπονα και κατά του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευηµερίας, αναφορικά µε το χειρισµό των αιτήσεων τους για δηµόσιο βοήθηµα. Το κύριο 

πρόβληµα που εντοπίσθηκε ήταν οι καθυστερήσεις στην εξέταση αυτών των αιτήσεων και οι 

δυσκολίες για τον εντοπισµό τους στις δηλωθείσες από τους ίδιους διευθύνσεις τους κατά το 

στάδιο της έρευνας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αιτητή ασύλου (Α/Π 1742/03) του 

οποίου το αίτηµα να του χορηγηθεί δηµόσιο βοήθηµα εκκρεµούσε για πέντε µήνες. Στο 

διάστηµα αυτό δεν είχε καν ενηµέρωση για την έκβαση της υπόθεσης του. Η εµπλεκόµενη 

υπηρεσία είχε παραλείψει, επίσης, να απαντήσει σε δύο επιστολές µη κυβερνητικής οργάνωσης 

η οποία είχε παρέµβει για να βοηθήσει τον παραπονούµενο. Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως στο 

µέλλον το Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας εφαρµόζει διαδικασίες που να διασφαλίζουν 

την όσο το δυνατό ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων και την αποστολή στους αιτητές της 

οφειλόµενης έγγραφης ενηµέρωσης τους. 

 

Τα πλείστα από τα παράπονα των αιτούντων άσυλο αφορούσαν καθυστερήσεις στο στάδιο 

υποβολής των αιτήσεων τους στον Αστυνοµικό Σταθµό Πύλης Πάφου ή στα κατά Επαρχία 

Κλιµάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑ&Μ)6. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι αιτούντες 

να τους αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα επισκέπτονταν για εβδοµάδες ή και µήνες τα 

αρµόδια γραφεία χωρίς να γίνεται κατορθωτή η κατάθεση/υποβολή της αίτησης τους. Στο 

µεσοδιάστηµα ορισµένοι συλλαµβάνονταν για παράνοµη είσοδο ή παραµονή στην Κύπρο ή για 

σκοπούς εξακρίβωσης των στοιχείων τους. Ενόσω οι αλλοδαποί προσπαθούσαν να υποβάλουν 

την αίτηση τους δεν είχαν κανένα έγγραφο στην κατοχή τους που να επιβεβαιώνει το καθεστώς 

παραµονής τους µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να απελαθούν. 

 

Λόγω του µεγάλου αριθµού παραπόνων που υποβλήθηκαν αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα 

διεξήχθη δύο φορές επιτόπια έρευνα στον Αστυνοµικό Σταθµό Πύλης Πάφου. Έρευνα διεξήχθη 

και µε αλληλογραφία της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως µε τον Αρχηγό Αστυνοµίας. ∆ιαπιστώθηκε ότι η 

πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου ήταν εξαιρετικά δυσχερής και ότι αυτό οφειλόταν σε 

αντικειµενικούς κυρίως παράγοντες: 

 

• Αφότου συστάθηκε η Αρχή Προσφύγων τα εµπλεκόµενα στη διαδικασία ασύλου τµήµατα 

και υπηρεσίες δεν επανδρώθηκαν επαρκώς. 

• Ενώ το 2002 οι αιτητές ασύλου ανέρχονταν σε 400 περίπου, το 2004 υποβλήθηκαν 

10.000 περίπου αιτήσεις.  

                                                 
6  Α/Π 976/03, 1872/04, 1515/04,1495/04, 1472/04, 1715/04, 1528/04, 1592/04, 1530/04, 1561/04, 

170/0 2063/04, 2130/04,2062/04, 342/04, 758/04, 1414/04, 169/04, 1647/04, 327/04, 895/04, 
1799/04, 742/04, 343/04 και 372/04. 
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• Στα Κλιµάκια της Αστυνοµίας στα οποία ανατέθηκε να δέχονται τις αιτήσεις δεν 

τοποθετήθηκαν Λειτουργοί της Υπηρεσίας Ασύλου για να παρακολουθούν τη διαδικασία 

και να συµβουλεύουν ή και να παρεµβαίνουν ώστε να αποφεύγονται παραβιάσεις του 

Προσφυγικού ∆ικαίου. 

• ∆εν αξιοποιήθηκε πλήρως η ταχύρρυθµη διαδικασία εξέτασης των προδήλως αβάσιµων 

αιτήσεων που προβλέπει το άρθρο 12 των περί Προσφύγων Νόµων του 2000 έως 2004. 

Σηµειώνεται, ότι παρατηρήθηκε το φαινόµενο να υποβάλλονται µαζικά αιτήσεις ασύλου 

από αλλοδαπούς φοιτητές, οικονοµικούς µετανάστες των οποίων η άδεια εργασίας έληξε 

και αλλοδαπούς που είχαν παραµείνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην Κύπρο χωρίς 

άδεια παραµονής. 

 

Από το περιεχόµενο των καταγγελιών που έγιναν στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και τα 

στοιχεία της διερεύνησης των σχετικών παραπόνων προκύπτει ότι η διοίκηση, που δεν ήταν 

έτοιµη να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του υπερβολικά µεγάλου αριθµού αιτήσεων ασύλου, στην 

προσπάθεια της να µειώσει τον αριθµό τους εφάρµοσε πρακτικές αµφιβόλου συνταγµατικότητας, 

όπως αδικαιολόγητες συλλήψεις, παρατεταµένες κρατήσεις και άσκησης από την Αστυνοµία 

πίεσης για την απόσυρση αιτήσεων ασύλου. Η όλη κατάσταση είχε αναπόφευκτα αρνητικό 

αντίκτυπο και στις γνήσιες περιπτώσεις των αιτούντων άσυλο. 

 

 

3. Αναγνωρισµένοι Πρόσφυγες 
 

Από αναγνωρισµένους πρόσφυγες ελάχιστα παράπονα υποβλήθηκαν. Αυτά αφορούσαν κυρίως 

τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στην άσκηση των δικαιωµάτων τους. Από τη διερεύνηση 

αυτών των παραπόνων διαφάνηκε ότι υπάρχει ελλιπής ενηµέρωση των υπηρεσιών ως προς το 

καθεστώς του αναγνωρισµένου πρόσφυγα και ως προς το ότι η αναγνώριση αλλοδαπού ως 

πρόσφυγα συνεπάγεται την εξοµοίωση του µε Κύπριο πολίτη σε σχέση µε την άσκηση 

ορισµένων δικαιωµάτων. 

 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση αναγνωρισµένου πρόσφυγα (Α/Π 144/04) ο οποίος στην 

προσπάθεια του να ασκήσει το κατοχυρωµένο µε τον περί Προσφύγων Νόµο  δικαίωµα για 

εργασία, αποτάθηκε στο Τµήµα Εργασίας. Η λειτουργός που χειρίσθηκε την περίπτωση του τον 

παρέπεµψε στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας για να εγγραφεί ως άνεργος µε αποτέλεσµα να του 

προσφερθεί εργασία ανειδίκευτου εργάτη. Σηµειώνεται ότι στη χώρα καταγωγής του ο 

παραπονούµενος εργαζόταν ως στρατιωτικός ή δε σύζυγος του είναι νοµικός. Η λειτουργός της 

εµπλεκόµενης υπηρεσίας αγνοούσε ότι οι αναγνωρισµένοι πρόσφυγες υπέχουν θέση Κύπριου 
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πολίτη σε σχέση µε την άσκηση του δικαιώµατος για εργασία και χειρίσθηκε την περίπτωση του 

ως να επρόκειτο για αιτούντα άσυλο. 

 

Παρόµοια ήταν η αντιµετώπιση του παραπονούµενου και από το Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευηµερίας. Συγκεκριµένα, η εµπλεκόµενη υπηρεσία, διέκοψε τη χορήγηση σ΄ αυτόν δηµόσιου 

βοηθήµατος όταν απέρριψε θέση ανειδίκευτου εργάτη για το λόγο ότι ο µισθός που του είχε 

προσφερθεί ήταν χαµηλότερος από το ποσό που λάµβανε ως δηµόσιο βοήθηµα. Η αρµόδια 

λειτουργός παρέλειψε να τον ενηµερώσει ότι είχε τη δυνατότητα να αποδεχθεί τη συγκεκριµένη 

θέση εργασίας και ταυτόχρονα να λαµβάνει συµπληρωµατικό δηµόσιο βοήθηµα για την κάλυψη 

των βασικών αναγκών της οικογένειας του. Το αποτέλεσµα ήταν για ορισµένους µήνες ο 

παραπονούµενος να µη λαµβάνει δηµόσιο βοήθηµα παρά το ότι ήταν άνεργος. Άνεργη ήταν και 

η σύζυγος του η οποία λόγω της µαντίλας που φοράει στο κεφάλι (είναι Μουσουλµάνα) δεν 

έβρισκε δουλειά.  

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε στο Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας να 

καταβληθούν στον παραπονούµενο αναδροµικά τα ποσά που αντιστοιχούσαν µε το δηµόσιο 

βοήθηµα που αδικαιολόγητα δεν του είχε δοθεί. Η εµπλεκόµενη υπηρεσία συµµορφώθηκε 

άµεσα. 

 

 

4. Απελάσεις 
 

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το 2004, σηµαντικός αριθµός παραπόνων αφορούσε τις 

απελάσεις αλλοδαπών που βρίσκονταν νόµιµα στην Κύπρο. Η διερεύνηση αυτών των 

παραπόνων επικεντρώθηκε στις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εκτέλεση των 

διαταγµάτων απέλασης και τις ισχύουσες ρυθµίσεις ως προς την άσκηση του κατοχυρωµένου µε 

διεθνή δεσµευτικά κείµενα 7  δικαιώµατος για προβολή από τον υπό απέλαση αλλοδαπό 

αντιρρήσεων και υποβολή αίτησης για δευτεροβάθµιο διοικητικό έλεγχο της ορθότητας της 

απόφασης για απέλαση.  

 

∆ιαπιστώθηκε ότι η ισχύουσα νοµοθετική ρύθµιση, παρά τις βελτιώσεις που έγιναν µε την 

τροποποίηση το 2001 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεων Νόµου, εξακολουθεί να µην 

είναι ικανοποιητική. Συγκεκριµένα, ενώ ο νοµοθέτης καθόρισε ότι το πρόσωπο εναντίον του 

οποίου εκδίδεται διάταγµα απέλασης θα πρέπει να ενηµερώνεται γραπτώς και σε γλώσσα 

                                                 
7  ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, άρθρο 13 και Έβδοµο Πρωτόκολλο της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, άρθρο 1.  
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κατανοητή από αυτό τους λόγους της απέλασης 8 , δεν προχώρησε στη σαφή ρύθµιση του 

δικαιώµατος προβολής αντιρρήσεων και δεν όρισε διαδικασία δευτεροβάθµιου διοικητικού 

ελέγχου των διαταγµάτων απέλασης. 

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, µε σχετική Έκθεση της (Α/Π 704/04) επισήµανε την ανάγκη άµεσης 

νοµοθετικής ρύθµισης του δικαιώµατος προβολής αντιρρήσεων των υπό απέλαση αλλοδαπών. 

Εισηγήθηκε, επίσης, στη ∆ιευθύντρια Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης να 

εκδώσει εγκύκλιο, µε την οποία να ενηµερώνει όλες τις εµπλεκόµενες µε τη διαδικασία απέλασης 

υπηρεσίες για την υποχρέωση που έχουν να πληροφορούν κάθε υπό απέλαση πρόσωπο για το 

δικαίωµα προβολής αντιρρήσεων και να του παρέχουν κάθε εύλογο µέσο για την άσκηση του.  

 

Στην πιο πάνω εισήγηση υπήρξε θετική ανταπόκριση. Συγκεκριµένα, µε οδηγίες της 

∆ιευθύντριας Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης ετοιµάσθηκε νέου τύπου 

επιστολή η οποία επιδίδεται στους υπό απέλαση αλλοδαπούς, µε την οποία ενηµερώνονται, 

µεταξύ άλλων, ότι έχουν δικαίωµα να αντιπροσωπευθούν ενώπιον της ή ενώπιον οποιασδήποτε 

άλλης αρχής για να εκφράσουν τυχόν αντιρρήσεις τους σε σχέση µε την απέλαση τους και να 

ζητήσουν τη βοήθεια µεταφραστή. Επιπρόσθετα, η ∆ιευθύντρια Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού 

και Μετανάστευσης ενηµέρωσε γραπτώς την Επίτροπο ∆ιοικήσεως ότι στον νέο περί Αλλοδαπών 

και Μετανάστευσης Νόµο που ετοιµάζεται θα ρυθµίζεται και το θέµα του δευτεροβάθµιου 

διοικητικού ελέγχου των διαταγµάτων απέλασης9. 

 

Ως προς τις διαδικασίες απέλασης, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις είναι 

συνοπτικές και γι΄ αυτό επισφαλείς, υποβλήθηκαν δύο Εκθέσεις. Η πρώτη  (Α/Π 704/04) 

αφορούσε την περίπτωση δύο αλλοδαπών φοιτητών. Μετά από ενδείξεις ότι ενέχονταν σε 

απόπειρα παροχής ασύλου σε παράνοµους αλλοδαπούς συνελήφθησαν και µέσα σε δύο ηµέρες 

απελάθηκαν χωρίς οι ενδείξεις ή οι υποψίες της Αστυνοµίας να τεκµηριωθούν και χωρίς να 

ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη. Η ταχύτητα µε την οποία οι δύο φοιτητές απελάθηκαν δεν 

τους  άφησε περιθώριο αποτελεσµατικής αντίδρασης. Ενδεικτικό το ότι το υπό αναφορά 

παράπονο υποβλήθηκε εκ των υστέρων, αµέσως µετά την απέλαση τους. 

 

Η δεύτερη Έκθεση (Α/Π 334/03) αφορούσε την απέλαση µελών του πληρώµατος υπό 

Ουκρανική σηµαία πλοίου το οποίο ήταν ελλιµενισµένο (τελούσε υπό κράτηση) για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα στο Λιµάνι της Λεµεσού. Το παράπονο είχε διαβιβαστεί στην Επίτροπο 

∆ιοικήσεως από την Κοινοβουλευτική Επίτροπο για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα της Ουκρανίας. 

                                                 
8  Άρθρο 14, του Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµου. 
9  Αναµένεται να ψηφισθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αρχές του 2006. 
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∆ιαπιστώθηκε ότι η απόφαση έκδοσης των διαταγµάτων απέλασης στερούνταν οποιουδήποτε 

νοµικού ερείσµατος. Προβληµατικός ήταν και ο τρόπος εκτέλεσης των διαταγµάτων απέλασης. 

Οι παραπονούµενοι ουδέποτε ενηµερώθηκαν γραπτώς για την απόφαση που είχε ληφθεί 

εναντίον τους, µε αποτέλεσµα να παραβιασθεί το κατοχυρωµένο δικαίωµα της πληροφόρησης, 

προβολής αντιρρήσεων και ακρόασης και αναζήτησης δικαστικής ή εξωδικαστικής προστασίας. 

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι η Αστυνοµία, γνωρίζοντας ότι δεν είχε δικαίωµα επέµβασης στο 

πλοίο φρόντισε να συγκεντρώσει τα µέλη του πληρώµατος εναντίον των οποίων εκκρεµούσαν 

διατάγµατα απέλασης σε χώρο στο Λιµάνι Λεµεσού, µε την πρόφαση ότι θα τους έβγαζαν 

φωτογραφίες για σκοπούς έκδοσης νέων αδειών αποβίβασης. Εκεί οι παραπονούµενοι 

συνελήφθησαν αιφνιδιαστικά ως να επρόκειτο για κοινούς εγκληµατίες και έτυχαν εξευτελιστικής 

µεταχείρισης. Κατά τη σύλληψη τους δεν τους επετράπη να επικοινωνήσουν µε δικηγόρο ή µε 

την Πρεσβεία τους και τους αφαιρέθηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Στη συνέχεια οι 

παραπονούµενοι µεταφέρθηκαν βεβιασµένα στο Αεροδρόµιο Λάρνακας υπό εξευτελιστικές και 

βάναυσες συνθήκες ιδίως για τους άνδρες (µε χειροπέδες σε κλούβα). Οι παραπονούµενοι 

επέστρεψαν στη χώρα τους χωρίς καν να τους επιτραπεί να µαζέψουν τα προσωπικά τους 

αντικείµενα και έγγραφα από το πλοίο, µε εξαίρεση µόνο µια γυναίκα µέλος του πληρώµατος η 

οποία είχε βρέφος.  

 

Λόγω των σοβαρών και κατά συρροή παραβιάσεων του Νόµου και των στοιχειωδών 

δικαιωµάτων των παραπονούµενων, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπέβαλε την Έκθεση της στο 

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας µε την παράκληση να εξετάσει κατά πόσο ενδείκνυται η 

λήψη των κατά την κρίση του ενδεδειγµένων µέτρων δυνάµει του άρθρου 8(3) των περί 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµων του 1991 έως 2004. 

 

 

5. Άδειες παραµονής 
 

Τα παράπονα που αφορούν τις άδειες παραµονής αλλοδαπών κατέχουν αριθµητικά την τρίτη 

θέση. Το ζήτηµα που κατά κύριο λόγο απασχόλησε τον Τοµέα Αλλοδαπών κατά τη διερεύνηση 

παραπόνων αυτού του θεµατικού κύκλου είναι άµεσα συνυφασµένο µε τους λεγόµενους 

«µικτούς γάµους» και συγκεκριµένα µε την συχνά απόρριψη από τη διοίκηση των αιτήσεων για 

ανανέωση της άδειας παραµονής αλλοδαπών, παντρεµένων µε Κύπριους/ες, µόλις διαπιστωθεί 

ότι το ζεύγος βρίσκεται σε διάσταση και πριν τη λύση του γάµου µε διαζύγιο. 

 

Η διοίκηση εµφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική στο να ανανεώνει τις άδειες παραµονής των 

αλλοδαπών ενόσω εκκρεµεί στο ∆ικαστήριο η αίτηση διαζυγίου τους και αυτό οφείλεται όχι µόνο 

στο µεγάλο αριθµό των εικονικών γάµων αλλά και στο γεγονός ότι οι σχετικές δικαστικές 
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διαδικασίες δεν είναι σύντοµες. Στην πράξη, µόλις γίνει αντιληπτό ότι το ζεύγος έπαψε να συζεί 

πλέον, στέλνεται γραπτή ειδοποίηση στον/την αλλοδαπό/ή σύζυγο µε την οποία καλείται να 

αναχωρήσει από την Κύπρο και ταυτόχρονα ειδοποιείται ότι σε αντίθετη περίπτωση θα ληφθούν 

τα αναγκαία µέτρα για την απέλαση του/της από την Κύπρο. Στα πλαίσια της ίδιας πρακτικής, 

είναι σύνηθες φαινόµενο, αιτήσεις αλλοδαπών για ανανέωση της άδειας παραµονής τους για το 

διάστηµα που εκκρεµεί η αίτηση διαζυγίου στο ∆ικαστήριο να µην εγκρίνονται και ταυτόχρονα η 

διοίκηση να ανέχεται σιωπηρά την «παράνοµη» πλέον παραµονή τους στην Κύπρο µέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου. Το αποτέλεσµα είναι οι αλλοδαποί να 

διακατέχονται από ανασφάλεια ως προς το καθεστώς παραµονής τους ενόψει του κινδύνου να 

συλληφθούν ανά πάσα στιγµή από την Αστυνοµία και να απελαθούν. 

 

Για το πιο πάνω θέµα υποβλήθηκε Έκθεση µετά από τη διερεύνηση τριών παραπόνων (Α/Π 

87/04, Α/Π 1084/04, ΑΠ 1302/04). Τα γεγονότα των τριών περιπτώσεων δεν διέφεραν 

ουσιωδώς. Οι παραπονούµενοι, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, είχαν παντρευτεί µε Κύπριους/α 

και λόγω του γάµου τους άρχισε να τους χορηγείται άδεια προσωρινής παραµονής η οποία 

ανανεωνόταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Σε κάποιο στάδιο και οι τρεις υπέβαλαν αίτηση για 

ανανέωση της άδειας παραµονής τους, τουλάχιστον µέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση από το 

∆ικαστήριο της αίτησης για λύση του γάµου τους. Η αιτήσεις τους απορρίφθηκαν µε την 

αιτιολογία ότι θα µπορούσαν να έρθουν στην Κύπρο αφού εξασφαλίσουν σχετική άδεια όταν και 

εφόσον κριθεί από το ∆ικαστήριο ότι η παρουσία τους κατά την ακροαµατική διαδικασία είναι 

αναγκαία.  

 

Την Επίτροπο προβληµάτισε το κατά πόσο η πιο πάνω απόφαση οδηγεί είτε άµεσα είτε έµµεσα 

σε παραβίαση του δικαιώµατος της δίκαιης δίκης και των παρεπόµενων µε αυτό δικαιωµάτων 

της παρουσίας του διάδικου κατά τη δίκη του, της αντιπαράθεσης τόσο µαρτυρίας όσο και 

επιχειρηµατολογίας προς τις θέσεις του αντίδικου και του σχολιασµού της µαρτυρίας που 

κατατίθεται στο ∆ικαστήριο.  

 

Στη σχετική Έκθεση επισηµάνθηκε ότι κατά το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δεν αρκεί απλώς  η 

θεωρητική δυνατότητα πρόσβασης σε δικαστήριο αλλά απαιτείται και δυνατότητα πρόσβασης 

στην Πράξη. Επισηµάνθηκε, επίσης, ότι οι πλείστοι αλλοδαποί σύζυγοι Κυπρίων έρχονται σε 

πρώτο στάδιο στην Κύπρο ως οικονοµικοί µετανάστες, προέρχονται δηλαδή από τις φτωχότερες 

τάξεις των χωρών τους. Με αυτό το δεδοµένο, όταν εκδιώχνονται εκκρεµούσας της υπόθεσης 

διαζυγίου τους, το δικαίωµα της δίκαιης δίκης διασφαλίζεται µεν θεωρητικά, νοούµενου ότι θα 

τους δοθεί άδεια εισόδου για να παραστούν στην ακροαµατική διαδικασία, στην πράξη όµως το 

δικαίωµα αυτό σε πολλές περιπτώσεις εξουδετερώνεται. Η Επίτροπος εισηγήθηκε την 
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επανεξέταση των αιτήσεων των παραπονούµενων για ανανέωση της άδειας παραµονής τους, 

πράγµα το οποίο και έγινε µε θετικό αποτέλεσµα. 

 

Τον Τοµέα Αλλοδαπών απασχόλησαν και παράπονα που αφορούσαν το διοικητικό χειρισµό 

αιτήσεων για ανανέωση αδειών παραµονής. Στην περίπτωση ανήλικης αλλοδαπής (17 ετών) η 

οποία ήρθε στην Κύπρο ως φιλοξενούµενη της αδελφής της που είναι παντρεµένη µε Κύπριο, 

διαπιστώθηκε ότι ενώ της είχε χορηγηθεί άδεια εισόδου και άδεια παραµονής δυόµιση µηνών 

από το Επαρχιακό γραφείο Αλλοδαπών Λεµεσού, στη συνέχεια το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού 

και Μετανάστευσης απέρριψε την αίτηση της για παράταση της άδειας παραµονής της µε την 

αιτιολογία ότι επειδή είναι ανήλικη απαιτείται η προηγούµενη συγκατάθεση των γονέων της. Στη 

σχετική Έκθεση (Α/Π 1484/03) επισηµάνθηκε ότι διαφορετικά διοικητικά όργανα εφάρµοσαν 

διαφορετικά κριτήρια για το ίδιο ζήτηµα, γεγονός που αµφισβητεί την αρχή της ενότητας της 

αρµοδιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών και του «ενιαίου της διοίκησης». Η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως εισηγήθηκε στο Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης όπως υιοθετήσει µια 

οµοιόµορφη πρακτική χειρισµού των θεµάτων παραµονής των ανήλικων αλλοδαπών, για την 

οποία να ενηµερώσει όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες. 

 

Αναφορά γίνεται, τέλος, σε παράπονο αλλοδαπού, αναφορικά µε την καθυστέρηση στην 

εξέταση αίτησης του να του χορηγηθεί άδεια παραµονής υπό το καθεστώς φοιτητή (Α/Π 

729/04). Η Επίτροπος στη σχετική Έκθεση της υπογράµµισε ότι όταν ο διοικούµενος εξαρτά 

σηµαντικής φύσης δικαιώµατα του από την έκδοση απόφασης, όπως το ίδιο το δικαίωµα 

παραµονής του στη χώρα, η διοίκηση οφείλει να προβαίνει τάχιστα στη λήψη απόφασης. Σε 

αντίθετη περίπτωση, εξουδετερώνεται ο σκοπός υποβολής του αιτήµατος και συντηρείται στο 

διοικούµενο ένα αίσθηµα ανασφάλειας και αβεβαιότητας άρρηκτα συνδεδεµένο µε το αβέβαιο 

καθεστώς παραµονής του. 

 

 

6. Ακύρωση Θεωρήσεων Εισόδου 
 

Μια νέα κατηγορία παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά το 2004 αφορούσε τις θεωρήσεις 

εισόδου που εκδίδονται από τις προξενικές ή διπλωµατικέ αρχές και την ακύρωση τους στα 

σηµεία εισόδου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία από τις µεταναστευτικές αρχές. Ως προς το θέµα 

αυτό η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µε την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κλήθηκε να 

εφαρµόσει την Κοινή Προξενική Εγκύκλιο προς τις διπλωµατικές και έµµισθες προξενικές αρχές 

των συµβαλλοµένων µερών της Συµφωνία Σένγκεν. Με την θεώρηση εισόδου που παραχωρείται 

επιτρέπεται στον αλλοδαπό να εµφανισθεί στα σηµεία εισόδου των εξωτερικών συνόρων του 

κράτους για να ζητήσει, ανάλογα µε το είδος της θεώρησης, τη διέλευση ή την παραµονή. 
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∆ιαπιστώθηκε ότι µε βάση την υπό αναφορά Προξενική Εγκύκλιο, η κατοχή θεώρησης εισόδου 

δεν παρέχει αµετάκλητο δικαίωµα εισόδου αλλά τον τελευταίο λόγο για την είσοδο 

εξακολουθούν να τον έχουν οι µεταναστευτικές αρχές.  

 

Παρατηρήθηκε, εν τούτοις, ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι µεταναστευτικές 

αρχές αµφισβητούν στα σηµεία εισόδου (Κέντρα Ελέγχου ∆ιαβατηρίων)  την ορθότητα της 

απόφασης των προξενικών ή διπλωµατικών αρχών να εκδώσουν τη θεώρηση εισόδου και 

αποφασίζουν την ακύρωση της χωρίς επαρκή αιτιολογία ή και χωρίς να συντρέχει λόγος που να 

δικαιολογεί µια τέτοια απόφαση. Από τη διερεύνηση σχετικών µε αυτό το θέµα παραπόνων 

διαφάνηκε να υπάρχει µια γενικότερη αµφισβήτηση από τις µεταναστευτικές αρχές της 

ικανότητας των προξενικών αρχών για διενέργεια σωστού ελέγχου πριν την έκδοση των 

θεωρήσεων εισόδου. ∆ιαφάνηκε, επίσης, ότι οι µεταναστευτικές αρχές δεν περιορίζονται στο 

ρόλο που τους έχει ανατεθεί, αυτόν του συµπληρωµατικού ελέγχου, αλλά υποκαθιστούν συχνά 

το ρόλο των προξενικών αρχών ασκώντας σε ορισµένες περιπτώσεις εξαρχής έλεγχο όλων των 

προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση της θεώρησης εισόδου. Το αποτέλεσµα αυτής 

της σιωπηρής διαµάχης είναι να κλονίζεται η δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των ξένων πολιτών 

προς το κράτος, οι οποίοι βασιζόµενοι στη θεώρηση εισόδου που τους χορηγείται προβαίνουν σε 

προετοιµασίες και έξοδα ταξιδιού και στη συνέχεια µε την ακύρωση της θεώρησης ζηµιώνονται 

και ταλαιπωρούνται είτε λόγω της ανεπάρκειας των προξενικών αρχών είτε λόγω του 

υπερβάλλοντος ζήλου των µεταναστευτικών αρχών. 

 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση δύο αλλοδαπών στους οποίους το Κέντρο Ελέγχου ∆ιαβατηρίων 

του Αεροδροµίου Λάρνακας δεν επέτρεψε την είσοδο και ακύρωσε τις θεωρήσεις εισόδου τους 

µε τη δικαιολογία ότι δεν είχαν αρκετά χρήµατα µαζί τους (Α/Π 45/04). Από τη διερεύνηση 

του παραπόνου διαπιστώθηκε ότι οι παραπονούµενοι είχαν κατά την άφιξη τους δικαιολογητικά 

που εξηγούσαν το σκοπό του ταξιδιού τους και εισιτήριο επιστροφής. Επιπρόσθετα το 

ξενοδοχείο στο οποίο θα διέµεναν ήταν προπληρωµένο και είχαν µαζί τους εκτός από µετρητά 

και πιστωτικές κάρτες. 

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπέβαλε την σχετική Έκθεση της τόσο στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και 

∆ηµόσιας Τάξεως όσο και στον Υπουργό Εξωτερικών µε εισήγηση να υπάρξει συνεργασία και 

συντονισµός µεταξύ των δύο Υπουργείων ώστε να διασφαλίζεται όχι µόνο η κρατική κυριαρχία 

αλλά και να αποτρέπονται οι διοικητικές καταχρήσεις και αυθαιρεσίες.   
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7. Απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας 
 

Σχεδόν όλα τα παράπονα που αφορούν την απόρριψη αίτησης για απόκτηση της Κυπριακής 

ιθαγένειας ή την καθυστέρηση στην εξέταση της υποβλήθηκαν από αλλοδαπούς που είναι 

παντρεµένοι µε Κύπριους πολίτες και που για αυτό το λόγο έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο.  

 

Ως προς τις καθυστερήσεις διαφάνηκε ότι οφείλονται κυρίως σε αντικειµενικούς παράγοντες, 

όπως, ο υπερβολικός όγκος εργασίας, η µη επαρκής στελέχωση του Τµήµατος Αρχείου 

Πληθυσµού και Μετανάστευσης παρά το ότι του έχουν ανατεθεί νέες και ιδιαιτέρως σηµαντικές 

αρµοδιότητες, η χρονοβόρα διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για χορήγηση της Κυπριακής 

ιθαγένειας (ζητούνται διαδοχικά οι απόψεις διαφόρων υπηρεσιών). Στις καθυστερήσεις συντείνει 

και  η πρακτική της αναβολής της λήψης απόφασης από έτος σε έτος µε αποτέλεσµα να 

υπάρχουν φάκελοι οι οποίοι εκκρεµούν για χρόνια. 

 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση αλλοδαπού του οποίου η αίτηση για πολιτογράφηση διαπιστώθηκε 

ότι εκκρεµούσε από το 2001 (Α/Π 1357/03). Από την Επίτροπο επισηµάνθηκε ότι θεµελιώδης 

αρχή η οποία διέπει το σύγχρονο διοικητικό δίκαιο είναι η αρχή της δράσης και µάλιστα της 

έγκαιρης δράσης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Νόµος τις περισσότερες φορές τάσσει 

προθεσµία µέσα στην οποία η διοίκηση οφείλει να ενεργεί. Ακόµη και στην περίπτωση που δεν 

ορίζεται προθεσµία, η αρχή της έγκαιρης δράσης της διοίκησης συνεχίζει να ισχύει, ορίζοντας ότι 

κάθε διοικητική ενέργεια πρέπει να πραγµατοποιείται µέσα σε εύλογο χρόνο. Κατ΄ αυτό τον 

τρόπο όχι µόνο εξασφαλίζεται η µη καταχρηστική και αυθαίρετη άσκηση της δηµόσιας εξουσίας, 

αλλά και ενδυναµώνεται η δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος. 

 

Από τη διερεύνηση αλλού παρόµοιου παραπόνου (Α/Π 369/04) διαπιστώθηκε ότι αλλοδαπή 

παντρεµένη από το 1996 µε Κύπριο, µε τον οποίο απέκτησε ένα παιδί, υπέβαλε το 2001 αίτηση 

για εγγραφή της ως Κύπρια πολίτης. Το 2004, µετά από επανειληµµένες επισκέψεις της 

παραπονούµενης στην εµπλεκόµενη υπηρεσία, της αναφέρθηκε ότι ο φάκελος της είχε χαθεί και 

ότι θα έπρεπε να υποβάλει νέα αίτηση. Μετά από την παρέµβαση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, 

ανοίχθηκε νέος φάκελος και επετράπη στην παραπονούµενη να υποβάλει νέα αίτηση χωρίς να 

καταβάλει ξανά τα προβλεπόµενα τέλη. Η αίτηση της εξετάσθηκε στη συνέχεια χωρίς 

καθυστέρηση και της χορηγήθηκε η Κυπριακή ιθαγένεια. 

 

Ως προς τα παράπονα που αφορούσαν την απόρριψη αιτήσεων για απόκτηση της Κυπριακής 

ιθαγένειας υποβλήθηκαν δύο Εκθέσεις. 
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Η πρώτη περίπτωση (Α/Π 167/04) αφορούσε αλλοδαπό παντρεµένο από το 1995 µε Κύπρια 

µε την οποία απόκτησε τρία παιδιά. Η αίτηση του να εγγραφεί ως Κύπριος πολίτης απορρίφθηκε 

λόγω προηγούµενης καταδίκης του σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. ∆ιαπιστώθηκε ότι κατά το 

στάδιο εξέτασης της αίτησης ο τότε Αν. Λειτουργός Μετανάστευσης ενώ δέχθηκε ότι ο 

παραπονούµενος πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις του Νόµου εισηγήθηκε την απόρριψη της 

βασιζόµενος στον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόµο του 1981, δυνάµει του οποίου 

η ποινή φυλάκισης πέραν των δύο ετών αποκλείει την αποκατάσταση ενώ σε περίπτωση 

φυλάκισης µέχρι δύο ετών η περίοδος αποκατάστασης είναι εννέα έτη.  

 

Στην Έκθεση της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επισήµανε ότι οι σύγχρονες τάσεις του ποινικού 

δικαίου, όπως έχουν διαµορφωθεί µε την παράλληλη ανάπτυξη του δικαίου των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, συνηγορούν υπέρ µιας περιορισµένης χρήσης του ποινικού µητρώου, ώστε η 

τιµωρία ενός προσώπου να ολοκληρώνεται µε την έκτιση της ποινής του και να µην 

αναπαράγεται επ΄άπειρον10. Συνεχίζοντας, η Επίτροπος, υπογράµµισε ότι δεν είναι νοµικά ορθή 

η ταύτιση της «αποκατάστασης», όπως αυτή καθορίζεται στον περί Αποκατάστασης 

Καταδικασθέντων Νόµο, µε τον «καλό χαρακτήρα» που σύµφωνα µε τον περί του Πολίτου της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Νόµου αποτελεί µία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της κυπριακής 

ιθαγένειας. Μια τέτοια πλήρης ταύτιση, όχι µόνο εκφεύγει του νοήµατος των δύο 

νοµοθετηµάτων, αλλά και οδηγεί σε παράλογες και ανεπιεικείς λύσεις. Μετά από εισήγηση της 

Επιτρόπου για εξέταση της αίτησης λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών παρατηρήσεων της 

στον παραπονούµενο χορηγήθηκε η ιδιότητα του πολίτη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 

Η δεύτερη Έκθεση αφορούσε αλλοδαπή, µε τουρκική ιθαγένεια, παντρεµένη µε Τουρκοκύπριο 

από το 2001, µε τον οποίο ζει στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Α/Π  

809/04). ∆ιαπιστώθηκε ότι η αίτηση της παραπονούµενης να εγγραφεί ως Κύπρια πολίτης 

καθυστερούσε για ένα χρόνο χωρίς καν σε αυτό το διάστηµα να έχει αρχίσει η εξέταση της. 

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου η Αν. ∆ιευθύντρια Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και 

Μετανάστευσης ενηµέρωσε την Επίτροπο ότι η αίτηση επρόκειτο να απορριφθεί επειδή ο γάµος 

που η παραπονούµενη είχε τελέσει µε το σύζυγο της δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρος από την 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία (τελέσθηκε από τον Εκπρόσωπο της Ισλαµικής Κοινότητας στην Κύπρο 

δυνάµει του Ισλαµικού Νόµου) . ∆ιαπιστώθηκε ότι το 2001, έτος κατά το οποίο η 

παραπονούµενη παντρεύτηκε το σύζυγο της, δεν υπήρχε µε βάση το ισχύον νοµοθετικό 

καθεστώς η δυνατότητα τέλεσης έγκυρου για την πολιτεία γάµου εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι για το θέµα αυτό Τουρκοκύπριος προσέφυγε 

στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο µε Ατοµική Προσφυγή, µε αποτέλεσµα η Κυπριακή ∆ηµοκρατία να 

                                                 
10  Σχετική η Σύσταση (84)10 της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε τίτλο «Το 
ποινικό µητρώο και η επανένταξη των καταδικασθέντων». 
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θεσπίσει το 2003 τον νέο περί Γάµου Νόµο και τον περί Εφαρµογής του περί Γάµου Νόµου του 

2003 σε µέλη της Τουρκικής κοινότητας (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµο. Η παραπονούµενη 

αµέσως µετά τη θέσπιση του νέου Νόµου τέλεσε και νοµικά έγκυρο πλέον για την πολιτεία γάµο 

µε το σύζυγο της. 

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έκρινε ότι τυχόν απόρριψη της αίτησης της παραπονούµενης θα 

συνιστούσε νοµικό παράδοξο, µε την έννοια ότι η ∆ηµοκρατία θα εµφανίζεται να απαιτεί ως 

προϋπόθεση για την απόκτηση της Κυπριακής ιθαγένειας τη συµµόρφωση σε Νόµο τον οποίο η 

ίδια δεν είχε κατά τον ουσιώδη χρόνο θεσπίσει. Έγινε εισήγηση για προώθηση της αίτησης και 

λήψη απόφασης το συντοµότερο δυνατό. 

 

 

8. Παρεµπόδιση δικηγόρων να επικοινωνούν µε αλλοδαπούς πελάτες τους 
που είναι κρατούµενοι 

 

Το 2004 υποβλήθηκαν παράπονα από δικηγόρους, αναφορικά µε την άρνηση της Αστυνοµίας να 

τους επιτρέψει να έχουν άµεση επικοινωνία µε αλλοδαπούς πελάτες τους που κρατούνταν στα 

Αστυνοµικά κυρίως Κρατητήρια. Ενδεικτικά γίνεται αναφορά στο παράπονο δικηγόρου (Α/Π 

1725/03) ο οποίος κατάγγειλε ότι αλλοδαπός ο οποίος κρατούνταν για πέντε µήνες στα 

Αστυνοµικά Κρατητήρια Λευκωσίας ζήτησε από φίλο του να µεσολαβήσει ώστε να τον 

επισκεφθεί δικηγόρος για να τον βοηθήσει να υποβάλει αίτηση ασύλου. Όταν ο δικηγόρος πήγε 

στα Αστυνοµικά Κρατητήρια ο Υπεύθυνος δεν του επέτρεψε να µιλήσει µε τον αλλοδαπό µε τη 

δικαιολογία ότι ο τελευταίος δεν είχε ζητήσει να δει δικηγόρο. Την επόµενη ηµέρα ο δικηγόρος 

πληροφορήθηκε ότι ο αλλοδαπός υπέγραψε κάτω από ύποπτες συνθήκες κατάθεση µε την 

οποία δήλωνε ότι δεν επιθυµούσε να δει δικηγόρο. Στο µεταξύ, όµως, ο ίδιος αλλοδαπός 

ειδοποίησε ξανά το δικηγόρο ότι ήθελε να του µιλήσει. 

 

Στην Έκθεση που η Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπέβαλε, µετά από τη διερεύνηση του πιο πάνω 

παραπόνου, σηµείωσε ότι η εκ των προτέρων έκφραση επιθυµίας ή συγκατάθεσης των 

κρατουµένων για επικοινωνία µε δικηγόρο είναι δύσκολο να αποδεικνύεται. Εξάλλου, είναι 

περιπτώσεις στις οποίες µέλη του στενού οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος του 

κρατούµενου ζητούν τη συνδροµή δικηγόρου, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, κάτι το οποίο δεν 

απαγορεύεται. Η Επίτροπος εξέφρασε την άποψη ότι δεδοµένης της αρχής της διαφάνειας που 

διέπει τη δράση της διοίκησης σε ένα κράτος δικαίου, πρέπει ως θέµα αρχής να µη 

δηµιουργούνται προσκόµµατα στην ελεύθερη πρόσβαση δικηγόρου µε κρατούµενο πελάτη του. 

Στην Έκθεση προστίθεται ότι µε τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης δικηγόρων προς 

παροχή συνδροµής σε κρατούµενους διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη 
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καθώς και η εµπιστοσύνη του προς το κράτος. Έγινε εισήγηση όπως στο µέλλον αποφεύγεται η 

παρεµβολή οποιονδήποτε εµποδίων στο δικαίωµα επικοινωνίας των κρατουµένων µε δικηγόρο. 

 

Σε σχέση µε την πιο πάνω εισήγηση ο Αναπλ. Αρχηγός Αστυνοµίας, ενηµέρωσε γραπτώς την 

Επίτροπο ∆ιοικήσεως ότι θα ετοιµάζονταν Εγκύκλιος µε στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 

επικοινωνίας των δικηγόρων µε κρατούµενους πελάτες τους. Εντούτοις από παράπονα που 

υποβλήθηκαν στη συνέχεια στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως έγινε αντιληπτό ότι η Αστυνοµία στην 

πράξη δεν είχε υιοθετήσει τις εισηγήσεις της (Α/Π1363/04, Α/Π 1373/04 και Α/Π 

1455/04). Ενόψει αυτής της εξέλιξης η Επίτροπος απέστειλε νέα επιστολή στον Αρχηγό 

Αστυνοµίας επαναλαµβάνοντας τις θέσεις της ως προς το δικαίωµα των κρατουµένων για 

επικοινωνία µε δικηγόρο και την ανάγκη διασφάλισης του, ζητώντας τις σχετικές απόψεις και τα 

σχόλια του. Με επιστολή του, ο Αναπλ. Αρχηγός Αστυνοµίας, ενηµέρωσε την Επίτροπο ότι 

ετοιµάσθηκε σχετική Εγκύκλιος η οποία στάλθηκε στους Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές όλων των 

Επαρχιών. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι µε την πιο πάνω Εγκύκλιο το θέµα της επικοινωνίας των δικηγόρων µε 

κρατούµενους δεν ρυθµιζόταν ικανοποιητικά και ότι µ΄ αυτή τέθηκαν προϋποθέσεις και 

περιορισµοί που δυνατόν να οδηγούν σε αποδυνάµωση του. Συγκεκριµένα, µε την υπό αναφορά 

Εγκύκλιο οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές των Επαρχιών καθοδηγούνται να επιτρέπουν επισκέψεις 

δικηγόρων στα Αστυνοµικά Κρατητήρια σε καθορισµένες ώρες και να µη γίνονται δεκτοί οι 

δικηγόροι εάν ο κρατούµενος δεν εκφράσει προηγουµένως επιθυµία να µιλήσει µε δικηγόρο ή 

δεν δώσει εκ των υστέρων σχετική συγκατάθεση.  

 

Σηµειώνεται ότι εκκρεµεί από το 2003 Νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση των δικαιωµάτων των 

προσώπων που τελούν υπό κράτηση11. 

 

 

9. Κατάλογος προσώπων στα οποία απαγορεύεται η είσοδος στην Κύπρο 
(Stop - list) 

 

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, κατά το 2004 τον Τοµέα Αλλοδαπών απασχόλησε και το 

θέµα του καταλόγου των απαγορευµένων να εισέλθουν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία Προσώπων 

(Stop - list). Το κύριο πρόβληµα που έχει εντοπισθεί σε αυτή τη θεµατική ενότητα είναι η 

                                                 
11  Πρόκειται για το Νοµοσχέδιο µε τίτλο «ο περί Προσώπων που Συλλαµβάνονται (∆ικαιώµατα σε 
Επικοινωνία και Ιατρική Εξέταση) Νόµος του 2003. Μετά από συζήτηση του ετοιµάσθηκε νέο 
αναθεωρηµένο κείµενο µε τίτλο «ο περί των ∆ικαιωµάτων Προσώπων που Συλλαµβάνονται και Τελούν 
υπό Κράτηση». Μέχρι και την υποβολή της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης το Νοµοσχέδιο δεν προωθήθηκε 
στην Ολοµέλεια της Βουλής για ψήφιση. 
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ανυπαρξία νοµοθετικής ρύθµισης. Ούτε ο  περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµος, Κεφ. 

105, ούτε οι Κανονισµοί που θεσπίστηκαν κατ΄εξουσιοδότηση του προβλέπουν αρµοδιότητα και 

διαδικασία για κατάρτιση καταλόγου τύπου Stop – list και έκδοση διοικητικής πράξης. Η εξουσία 

δηλαδή λήψης απόφασης για την τοποθέτηση ονοµάτων αλλοδαπών στον κατάλογο των 

προσώπων στα οποία απαγορεύεται η είσοδος στην Κύπρο ασκείται χωρίς αρµοδιότητα που να 

έχει νοµοθετική βάση. Το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει αφενός ανασφάλεια δικαίου και 

αφετέρου κίνδυνος  καταχρηστικής άσκησης αυτής της εξουσίας. Επιπρόσθετα, η ανυπαρξία 

νοµοθετικής ρύθµισης έχει ως αποτέλεσµα η απόφαση για τοποθέτηση ονόµατος στον 

απαγορευτικό κατάλογο εισόδου να µην µπορεί να προσβληθεί µε Προσφυγή στο Ανώτατο 

∆ικαστήριο, να εκφεύγει δηλαδή του δικαστικού ελέγχου12. 

 

Από τη διερεύνηση σχετικών παραπόνων διαπιστώθηκε ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

τοποθέτησης του ονόµατος αλλοδαπών στο Stop – list χωρίς να συντρέχει λόγος που να το 

δικαιολογεί. Για το θέµα αυτό υποβλήθηκαν τρεις Εκθέσεις. 

 

Η πρώτη (Α/Π 655/03) αφορούσε Ελληνοπόντιο του οποίου το όνοµα τοποθετήθηκε το 1998 

στο Stop – list, µετά την απέλαση του από την Κύπρο. Το αίτηµα του για αφαίρεση των 

στοιχείων του από τον απαγορευτικό κατάλογο εισόδου απορρίφθηκε κατά επανάληψη χωρίς να 

ληφθεί υπόψη το λευκό ποινικό του µητρώο, το ότι η σύζυγος και το παιδί του ζουν στην Κύπρο 

και το γεγονός ότι τα στοιχεία άλλου προσώπου που είχε απελαθεί για τον ίδιο λόγο για τον 

οποίο απελάθηκε και ο ίδιος, είχαν διαγραφεί από τον κατάλογο των απαγορευµένων προσώπων. 

Στην Έκθεση της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε την επανεξέταση της περίπτωσης 

συνυπολογιζοµένων όλων των περιστατικών που τη συνθέτουν. 

 

Η δεύτερη Έκθεση (Α/Π 60/03 και Α/Π 31/04) αφορούσε Αιγύπτιο ο οποίος ήρθε µε τη 

σύζυγο και τα δύο παιδιά του στην Κύπρο το 1990. Το 1996 απέκτησε τρίτο παιδί το οποίο 

γεννήθηκε εδώ. Το 1998 το όνοµα του τοποθετήθηκε στο Stop – list µετά από πληροφορίες που 

δόθηκαν από την Αστυνοµία για παράνοµη εισαγωγή κάρβουνων από την Αίγυπτο. Ο 

παραπονούµενος υποστήριξε ότι το µέτρο αυτό ελήφθη µετά από ψευδείς καταγγελίες εναντίον 

του που έγιναν λόγω επαγγελµατικών αντιζηλιών. Από την έρευνα διαπιστώθηκε εν πάση 

περιπτώσει ότι οι πληροφορίες της Αστυνοµίας δεν είχαν τεκµηριωθεί, ούτε και είχε ασκηθεί 

δίωξη του παραπονούµενου, του οποίου το ποινικό µητρώο για το διάστηµα που έζησε στην 

Κύπρο παρέµεινε λευκό. Για πέντε χρόνια ο παραπονούµενος επισκεπτόταν την οικογένεια του 

στην Κύπρο δύο φορές το χρόνο αφού προηγούµενα εξασφάλιζε άδεια εισόδου και ολιγοήµερης 

                                                 
12  Αρ. προσφυγής 567/97, στην οποία κρίθηκε ότι η απόφαση τοποθέτησης ονόµατος στο Stop list 
δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα (ως ανυπόστατη) και µόνο όταν εφαρµοσθεί στην πράξη 
µεταβάλλεται σε εκτελεστή απόφαση. 
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παραµονής µε το καθεστώς του επισκέπτη. Το όνοµα του παραπονούµενου αφαιρέθηκε τελικά 

από τον απαγορευτικό της εισόδου κατάλογο το 2003 µετά την υποβολή από αυτόν του 

παραπόνου του. 

 

Αναφορά γίνεται τέλος στην περίπτωση αλλοδαπής της οποίας το όνοµα τοποθετήθηκε στο Stop 

– list λόγω των υποψιών που είχε η Αστυνοµία ότι είχε πρόθεση να έρθει στην Κύπρο για να 

τελέσει «ευκαιριακό» γάµο (Α/Π 1652/03). ∆ιαπιστώθηκε ότι η παραπονούµενη είχε έρθει για 

πρώτη φορά στην Κύπρο το 2000 ως οικονοµικός µετανάστης. Το 2001 παντρεύτηκε µε Κύπριο 

µε τον οποίο χώρισε το 2003. Στη συνέχεια αναχώρησε για τη χώρα της οικιοθελώς και µέσα 

στα χρονικά πλαίσια που της έθεσε το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης. Παρόλον 

τούτο το όνοµα της τοποθετήθηκε στον κατάλογο των προσώπων στα οποία απαγορεύεται η 

είσοδος στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Η απόφαση αυτή βασίσθηκε σε ατεκµηρίωτη υποψία ότι ο 

πρώτος γάµος της ήταν εικονικός και σε αόριστες πληροφορίες της Αστυνοµίας ότι είχε πρόθεση 

να τελέσει δεύτερο γάµο «ευκαιρίας». 

 

 

10. Σεξουαλική εκµετάλλευση αλλοδαπών γυναικών 
 

Από τη διερεύνηση παραπόνων αλλοδαπών γυναικών που υποστήριζαν ότι υπήρξαν θύµατα 

σεξουαλικής εκµετάλλευσης ή παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας τους διαπιστώθηκε ότι ο 

διοικητικός χειρισµός αυτών των περιπτώσεων είναι ελλιπής και στερείται της αναγκαίας 

ευαισθησίας. 

 

Ενδεικτικό είναι το παράπονο που υποβλήθηκε από δύο νεαρές αλλοδαπές γυναίκες κατά του 

Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας και κατά του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και 

Μετανάστευσης (Α/Π 1216/03). Οι παραπονούµενες ανέφεραν ότι όταν κατάγγειλαν τους 

εργοδότες τους για σεξουαλική παρενόχληση και εξώθηση στην πορνεία, το µεν Τµήµα Αρχείου 

Πληθυσµού και Μετανάστευσης αρνήθηκε να τους χορηγήσει άδεια προσωρινής διαµονής και 

εργασίας σε άλλο εργοδότη µέχρις ότου η καταγγελία τους ερευνηθεί, το δε Τµήµα Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευηµερίας αρνήθηκε να τους παράσχει βοήθεια παρά το ότι δεν είχαν οποιοδήποτε 

εισόδηµα. Η δεύτερη παραπονούµενη ανέφερε, επίσης, ότι το Τµήµα Υπηρεσιών κοινωνικής 

Ευηµερίας την έστειλε να µείνει σε ξενώνα στην εντός των τειχών Λευκωσία όπου ασκείται 

πορνεία. 

 

Και οι δύο παραπονούµενες αναγκάσθηκαν να επιστρέψουν στη χώρα τους λόγω της έλλειψης 

οικονοµικών πόρων για να επιβιώσουν και της παράλειψης των αρµόδιων αρχών να 

διευθετήσουν µε πρακτικά µέτρα το θέµα της παραµονής τους µέχρι τη διερεύνηση των 
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καταγγελιών τους. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα όσα οι παραπονούµενες κατάγγειλαν 

ανταποκρινόντουσαν στην πραγµατικότητα. 

 

Τον Τοµέα Αλλοδαπών απασχόλησε και η περίπτωση αλλοδαπής οικιακής βοηθού (Α/Π 

581/04). Η παραπονούµενη υποστήριξε ότι ο γαµπρός του εργοδότη της την κακοποιούσε 

συστηµατικά σεξουαλικά. Προκειµένου να ζητήσει συµβουλή και καθοδήγηση αποτάθηκε σε µη 

κυβερνητική οργάνωση. Λειτουργός της µη κυβερνητικής οργάνωσης επικοινώνησε αµέσως µε 

το Κλιµάκιο Αλλοδαπών Λεµεσού ενηµερώνοντας το για την όλη περίπτωση. Όταν την επόµενη 

ηµέρα η παραπονούµενη παρουσιάσθηκε στο υπό αναφορά Κλιµάκιο υπέβαλε καταγγελία για 

εργατική διαφορά µε τον εργοδότη της χωρίς να αναφέρει το θέµα της σεξουαλικής 

κακοποίησης από φόβο, όπως υποστήριξε, ότι δεν θα µπορούσε να το αποδείξει. Στο Κλιµάκιο 

εµφανίσθηκε και ο γαµπρός του εργοδότη της ο οποίος ανέφερε ότι ο εργοδότης ήταν 

σύµφωνος να επιτραπεί στην παραπονούµενη να εργασθεί σε άλλο εργοδότη, τον οποίο όµως 

θα της υποδείκνυε ο ίδιος. Μετά από δύο εβδοµάδες η παραπονούµενη εγκαταστάθηκε στο σπίτι 

του νέου εργοδότη που της υποδείχθηκε. Μία εβδοµάδα αργότερα, ο γαµπρός του πρώην 

εργοδότη της την µετέφερε για γραφειοκρατικούς δήθεν λόγους στο Κλιµάκιο Αλλοδαπών 

Λεµεσού, όπου την συνέλαβαν, την κατηγόρησαν για παράνοµη παραµονή και την απέλασαν 

την ίδια ηµέρα χωρίς να της επιτραπεί να τηλεφωνήσει σε οποιονδήποτε. ∆ιαπιστώθηκε ότι λόγω 

της σοβαρότητας των καταγγελιών η ∆ιευθύντρια Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και 

Μετανάστευσης είχε δώσει οδηγίες στην Αστυνοµία να ληφθεί από την παραπονούµενη 

κατάθεση ως προς τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψε την εργασία της. Στις οδηγίες 

αυτές δεν υπήρξε από την Αστυνοµία συµµόρφωση.  
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ΙV. ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

1. Εισαγωγή 
 

Το θεµατικό αντικείµενο του τοµέα αυτού, επικεντρώνεται στα ζητήµατα που αναφύονται 

µεταξύ ∆ιοίκησης και πολιτών και αφορούν στην ακίνητη ιδιοκτησία,  την ανάπτυξη και το 

περιβάλλον. Η συσσωρευµένη εµπειρία από τη διερεύνηση σχετικών παραπόνων, έχει καταδείξει 

την συνάφεια των διαφορετικών εκ πρώτης όψεως αντικειµένων, την ανάγκη  σφαιρικής 

αντιµετώπιση τους και την εξαγωγή ευρύτερων συµπερασµάτων αναφορικά µε την ποιότητα 

ζωής και τις σχέσεις ∆ιοίκησης - πολιτών το επίπεδο των οποίων καθορίζεται και προσδιορίζεται 

σε µεγάλο βαθµό από την συνέπεια και το σεβασµό έναντι των θεσµικών µέτρων και των αρχών 

της ορθής διοικητικής συµπεριφοράς και δράσης.   

 

Κατά το 2004 υποβλήθηκαν συνολικά 459 παράπονα που εµπίπτουν στο τοµέα Ακίνητης 

Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο η αύξηση 

έφθασε το 16%. 
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Η συνεχής αύξηση των παραπόνων του τοµέα, επιβεβαιώνει ότι η διοικητική απροθυµία 

προσαρµογής στις σύγχρονες πολύπλοκες αναπτυξιακές συνθήκες, η αδυναµία της 

γραφειοκρατικής δοµής να ανταποκριθεί στα ολοένα αυξανόµενα αιτήµατα των πολιτών, η 
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ελλειµµατική περιβαλλοντική ευαισθησία, η περιορισµένη ικανότητα ελέγχου των αναπτύξεων, 

εξακολουθούν να θέτουν σε αµφισβήτηση την αξιοπιστία της ∆ιοίκησης και να δρουν 

ανασταλτικά στη διαµόρφωση εποικοδοµητικών σχέσεων µεταξύ της και των πολιτών.  

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως ως ανεξάρτητος ελεγκτικός θεσµός, κατά τη διερεύνηση των 

παραπόνων επιδιώκει να διεισδύει στις αιτίες της παθογένειας του διοικητικού µηχανισµού, στην 

ανάδειξη της κακοδιοίκησης και της παραβίασης της νοµοθεσίας, όπου εκδηλώνονται, χωρίς να 

παραµένει στην επίλυση µόνο των ατοµικών προβληµάτων, επειδή, είναι σηµαντικό να 

οριοθετηθούν τα διορθωτικά / βελτιωτικά πλαίσια και να αναδιαµορφωθεί η διοικητική πολιτική 

και πρακτική, ενδεχοµένως να εκσυγχρονιστεί, όπου επιβάλλεται, η ισχύουσα νοµοθεσία, να 

υποβοηθηθεί το έργο των αρµοδίων αρχών, να τύχουν προστασίας τα συνταγµατικά δικαιώµατα 

και εν τέλει να επιτυγχάνονται η συνεργασία µε τους πολίτες, η υπευθυνότητα στην 

εξυπηρέτηση τους, η διαφάνεια, η ευελιξία και η διαρκής διοικητική προσαρµογή στις ραγδαίες 

και πολυσύνθετες κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις και απαιτήσεις του δηµοσίου συµφέροντος.  

 

Ωστόσο, ιδιαίτερα στα ζητήµατα του περιβάλλοντος και του επιπέδου διαβίωσης, η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως αντιµετωπίζει συχνά παγιωµένες καταστάσεις, τετελεσµένες παραβιάσεις της 

νοµιµότητας ακόµα και µη αναστρέψιµες περιβαλλοντικές βλάβες που βιώνονται από τους 

πολίτες και προκαλούν τις αντιδράσεις τους. 

 

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υιοθέτηση νέων νοµοθετηµάτων στα πλαίσια 

της προσαρµογής στο Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο και η ενεργητική δραστηριότητα των πολιτών που 

εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια, διανοίγουν θετικές προοπτικές, νοουµένου ότι η ∆ιοίκηση θα 

υιοθετήσει νέες αποτελεσµατικές µορφές δράσεις, θα υπερβεί τη γραφειοκρατική αντίληψη, την 

αδράνεια και τους συµβιβασµούς που την διακρίνουν. 

 

Στις επόµενες παραγράφους, µε αναφορά στις δηµόσιες αρχές εναντίον των οποίων 

υποβλήθηκαν παράπονα που εµπίπτουν στο τοµέα Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος και διερευνήθηκαν κατά το 2004, παρατίθενται τα επιµέρους προβλήµατα που 

αντιµετωπίζονται, οι παρατηρήσεις και εισηγήσεις του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως.  

 

 

2. Υπουργείο Εσωτερικών  
 

Το εύρος των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών του προσδίδει πρωτεύοντα ρόλο σε 

σηµαντικά ζητήµατα άµεσα συνυφασµένα µε την ποιότητα ζωής και τους πολίτες. Στο πλαίσιο 

αυτό, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έθεσε υπόψη του Υπουργού Εσωτερικών, αντίγραφο έκθεσης της 
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για το παράπονο µε αρ. Α/Π 88/04, κατά τη διερεύνηση του οποίου διαπιστώθηκε ότι το 

Κοινοτικό Συµβούλιο Φρενάρους παρέµενε προσηλωµένο στην αρχή ότι δεν ενδείκνυτο η 

παραχώρηση πολεοδοµικής άδειας λατοµείου χαβάρας εντός των ορίων του, εξαιτίας των 

περιβαλλοντικών συνεπειών που θα επέφερε η λειτουργία του. Οι αρνητικές εµπειρίες του 

παρελθόντος, από άλλες όµοιου τύπου αναπτύξεις, υπήρξαν καθοριστικές στη διαµόρφωση της 

θέσης του Κοινοτικού Συµβουλίου. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επεσήµανε στην έκθεση της ότι η 

εξέλιξη της οικονοµίας και της κοινωνίας επιβάλλει την ανάπτυξη, η ισχύουσα νοµοθεσία περιέχει 

ασφαλιστικές δικλείδες που αποσκοπούν αφενός στη λειτουργία λατοµείων, αφετέρου στη 

προστασία, διαφύλαξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όµως ακόµα δεν εµπεδώθηκε η 

εµπιστοσύνη έναντι του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου και κυρίως έναντι των αρχών στις οποίες 

ανατέθηκε η εφαρµογή του. Εποµένως, σύµφωνα µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως, εναπόκειται στη 

∆ιοίκηση να ανατρέψει τις γενικότερες αρνητικές τάσεις που διαµορφώθηκαν και να αναδείξει 

την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα της περιβαλλοντικής διαχείρισης µε την αυστηρή, συνεπή 

και αντικειµενική εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας και την άσκηση προληπτικού 

ελέγχου στις αναπτύξεις που επιτρέπει. Για την αντιµετώπιση του αδιεξόδου που επήλθε σε 

σχέση µε τη προτεινόµενη ανάπτυξη, η οποία είχε εξεταστεί σε επίπεδο Υπουργικής Επιτροπής 

στα πλαίσια Ιεραρχικής Προσφυγής, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, εισηγήθηκε στον Υπουργό 

Εσωτερικών να µεριµνήσει για την επανεξέταση της Ιεραρχικής Προσφυγής, ώστε να µελετηθεί 

κατά πόσον θα έπρεπε µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία να διεξαχθεί περιβαλλοντική µελέτη και 

να επανεκτιµηθούν όλες οι παράµετροι και οι εκατέρωθεν απόψεις των µερών.  

 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1970, άρχισε η λειτουργία τουβλοποιείου στο ∆άλι. Τα απαραίτητα 

υποστατικά ανεγέρθηκαν νόµιµα. Ωστόσο, κατά τη περίοδο 1978 – 1980, επεκτάθηκαν 

παράνοµα. Το 1981, η περιοχή εντάχθηκε στην οικιστική ζώνη. Οι ιδιοκτήτες του τουβλοποιείου 

κατά το 1986, εξασφάλισαν από τον Υπουργό Εσωτερικών χαλάρωση, µε βάση την οποία 

εξουσιοδοτήθηκε η αρµόδια αρχή, να τους παραχωρήσει καλυπτική των επεκτάσεων άδεια µέχρι 

79% του όγκου των υφιστάµενων και εγκριµένων οικοδοµών. Όµως, η σχετική τους αίτηση 

στην αρµόδια αρχή απορρίφθηκε επειδή οι επεκτάσεις στις οποίες είχαν προβεί υπερέβαιναν την 

επιτρεπόµενη χαλάρωση.  

 

Στο µεταξύ, η περιοχή αναπτύχθηκε οικιστικά και οι περίοικοι διαµαρτυρήθηκαν κατ΄ 

επανάληψη για οχληρία από τη λειτουργία του τουβλοποιείου, εξαιτίας της οποίας η διαβίωση 

τους καθίστατο δυσχερής. Τότε ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέτασε σχετικό παράπονο τους κατά 

το 1996 και εισηγήθηκε ότι υπό τις περιστάσεις ενδείκνυτο η µετακίνηση του τουβλοποιείου σε 

άλλη κατάλληλη περιοχή. Παρόµοια εισήγηση έγινε και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Περιβάλλοντος, η οποία επιλήφθηκε του ζητήµατος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

επέφερε η λειτουργία του τουβλοποιείου εντός της οικιστικής περιοχής. Οι ενέργειες του 
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Υπουργείου Εσωτερικών προς την κατεύθυνση αυτή τερµατίστηκαν, επειδή το Υπουργικό 

Συµβούλιο µε απόφαση του κατά το 2000, υπέδειξε τη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον των 

ιδιοκτητών του τουβλοποιείου αναφορικά µε τις παράνοµες επεκτάσεις τους. Τότε, οι ιδιοκτήτες 

ζήτησαν από τον ∆ήµο Ιδαλίου να εγκρίνει αίτηση τους για καλυπτική άδεια οικοδοµής βάσει της 

χαλάρωσης που είχαν εξασφαλίσει κατά το 1986 από τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο ∆ήµος 

υποστήριξε ότι δεν ήταν δυνατό κάτι τέτοιο. Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος, 

επέβαλλε όπως εξασφαλιστεί κατ΄αρχήν καλυπτική πολεοδοµική άδεια. Την εν λόγω άποψη του 

∆ήµου Ιδαλίου, το Υπουργείο Εσωτερικών την εξέλαβε ως παράλειψη του να ανταποκριθεί στην 

άσκηση των καθηκόντων του και µε έγγραφο του εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο να 

διατάξει το ∆ήµο Ιδαλίου να θεραπεύσει την παράλειψη του εντός 60 ηµερών, διαφορετικά να 

ενεργήσει προς την κατεύθυνση αυτή ο Έπαρχος Λευκωσίας. Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε 

την εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, όµως ο ∆ήµος Ιδαλίου δεν συµµορφώθηκε και ο 

σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε στον Έπαρχο Λευκωσίας. Οι ιδιοκτήτες του τουβλοποιείου 

αποτάθηκαν στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως, για καθυστέρηση του Επάρχου να αποφασίσει στην 

αίτηση τους για καλυπτική άδεια, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (Α/Π 

1810/03). 

 

Από την έρευνα που διεξήγαγε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως διαπιστώθηκε ότι ο Έπαρχος κατά τη 

µελέτη της αίτησης προσέκρουσε σε εξαιρετικά δύσκολα ζητήµατα, τα οποία ενδεχοµένως να 

µην ήταν πρακτικά εφικτό να διευκρινιστούν, ούτε ακόµα και σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Υπέδειξε δε στο Υπουργείο Εσωτερικών, ότι οι χειρισµοί στους 

οποίους προέβη και αποσκοπούσαν κυρίως στο να αποφασιστεί η αίτηση των ιδιοκτητών του 

τουβλοποιείου, δεν ήταν οι ενδεδειγµένοι. Μεταξύ άλλων, ακόµα και αν εγκρινόταν η αίτηση για 

καλυπτική άδεια, θα συνυπήρχαν στην περιοχή πλήρως ασύµβατες χρήσεις και θα συνεχιζόταν η 

ταλαιπωρία των περιοίκων. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επεσήµανε ότι στη σύγχρονη εποχή, µε 

δεδοµένες τις ευθύνες της ∆ιοίκησης για ουσιαστική περιβαλλοντική πολιτική, αλλά και για 

προαγωγή και ανάπτυξη της βιοµηχανίας, οι πρωτοβουλίες για απαλλαγή των οικιστικών 

περιοχών από βιοµηχανικές χρήσεις αυξηµένου βαθµού οχληρίας και ένταξης τους σε 

κατάλληλες περιοχές όπου θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις περαιτέρω αναβάθµισης των εργασιών 

τους, θα έπρεπε να προέρχονται από την ίδια, µε την εισαγωγή και εφαρµογή συγκεκριµένων 

σχεδίων. ∆ιαφορετικά, επιτυγχάνεται µόνο η συντήρηση υφιστάµενων πραγµατικοτήτων, σε 

βάρος της ποιότητας ζωής και ευρύτερα του δηµοσίου συµφέροντος. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως 

εισηγήθηκε τη συνολική επανεξέταση του όλου προβλήµατος υπό το φως του συνόλου των 

παρατηρήσεων της.  

 

Στο παράπονο µε αρ. Α/Π 839/03, διατυπώθηκε από τον παραπονούµενο ο ισχυρισµός ότι 

κάτοικοι της τουρκοκυπριακής συνοικίας Λεµεσού ταλαιπωρούνταν καθηµερινά από την 
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οχλαγωγία που προκαλούσαν οι Αθίγγανοι της περιοχής. Από την έρευνα που διεξήγαγε η 

Επίτροπος ∆ιοικήσεως επιβεβαιώθηκαν τα ευρήµατα των εµπλεκοµένων υπηρεσιών, σύµφωνα 

µε τα οποία, δεν προκαλούταν ουσιαστική οχληρία από τους Αθίγγανους. ∆ιαπιστώθηκε, όµως, 

συσσώρευση άχρηστων αντικειµένων και σε αρκετές περιπτώσεις παράνοµη κατάληψη από 

Αθίγγανους εγκαταλειµµένων υποστατικών στα οποία συγκατοικούσαν δυο ή και περισσότερες 

οικογένειες µε αποτέλεσµα το συνωστισµό σε ακατάλληλους χώρους χωρίς επαρκείς 

διευκολύνσεις υγιεινής, νερό και ηλεκτρισµό.  

 

Παρατηρήθηκε δε ότι οι αρµόδιες αρχές ήταν ανέτοιµες να αντιµετωπίσουν τη µαζική έλευση 

Αθιγγάνων και επίσης δεν διακρίνονταν από βούληση κατάρτισης ενός ολοκληρωµένου σχεδίου 

σφαιρικής αντιµετώπισης του ζητήµατος που θα αποσκοπούσε στην οµαλή συµβίωση όλων σε 

ικανοποιητικές και ασφαλείς συνθήκες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, την κωλυσιεργία, τις 

αποσπασµατικές και χωρίς συντονισµό ενέργειες καθώς και τον εγκλωβισµό τους στις κάποτε 

υπερβολικές αντιδράσεις των περιοίκων.  

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, υπέδειξε στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα έπρεπε να µεριµνήσει για 

την εκπόνηση ενός εµπεριστατωµένου σχεδίου πολιτικής, το οποίο θα µπορούσε να 

περιλαµβάνει ρυθµίσεις που υιοθετήθηκαν επιτυχώς σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, ως προς την 

ικανοποιητική στέγαση των Αθιγγάνων, την χορήγηση σ αυτούς πιστοποιητικών της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, την παρακίνηση τους να εγγράψουν τα παιδιά τους σε δηµόσια σχολεία, την 

καθιέρωση ενισχυτικής διδασκαλίας, τη δηµιουργία πολυδύναµου κέντρου δικοινοτικού 

χαρακτήρα, βάσει σχετικής εισήγησης του Γραφείου Ευηµερίας, την υλοποίηση προγραµµάτων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, την πραγµατοποίηση σεµιναρίων προκειµένου οι Αθίγγανοι να 

αρχίσουν να εµπιστεύονται τις δηµόσιες υπηρεσίες και να συνεργάζονται µαζί τους και 

εκστρατεία ενηµέρωσης τόσο των ίδιων όσο και των κατοίκων των περιοχών που διαβιούν, για 

τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στο νέο πολυπολιτισµικό περιβάλλον που 

διαµορφώνεται µε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 603/03, διαπιστώθηκε ότι µε παρέµβαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών, παραχωρήθηκε κατοικία σε κυβερνητικό οικισµό σε πρόσωπο που ήδη 

κάλυπτε τις στεγαστικές του ανάγκες σε ισόγειο διαµέρισµα του ίδιου οικισµού. ∆ιαπιστώθηκε 

ότι  η σοβαρότητα των λόγων για τους οποίους έγινε η διευθέτηση αυτή, αντί να προσφερθεί η 

κατοικία στη παραπονούµενη, δεν χαρακτηριζόταν για τη σηµαντικότητα τους. Ενδεχοµένως να 

υποστηρίζετο το ίδιο και σε σχέση µε τους λόγους που προέβαλε η παραπονούµενη για τη 

στέγαση της αποκλειστικά στο συγκεκριµένο οικισµό. Ωστόσο, όπως ανέφερε η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως, η παραπονούµενη βρισκόταν σε δυσµενέστερη θέση από όσα πρόσωπα ήδη 

κάλυπταν τις στεγαστικές τους ανάγκες στον οικισµό. Η εξεύρεση µιας δίκαιης ισορροπίας στις 
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παρόµοιες περιπτώσεις, χαρακτηρίστηκε από την Επίτροπο ∆ιοικήσεως επιβεβληµένη βάσει των 

αρχών της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης και όπως ανέφερε στην έκθεση της,  

καθίσταται δυνατή όταν οι υποκειµενικοί παράγοντες που προβάλλονται από τους 

ενδιαφερόµενους προς ικανοποίηση των αιτηµάτων τους αξιολογούνται µε περισσότερη 

προσοχή και αντικειµενικότητα. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε  οι παρατηρήσεις αυτές να  

καθοδηγούν στο µέλλον τις αποφάσεις που λαµβάνονται.  

 

Τεµάχιο παραπονούµενης στο Πωµό, απαλλοτριώθηκε κατά το 1971, µαζί µε άλλα τεµάχια, µε 

σκοπό να διαχωριστούν σε οικόπεδα και να παραχωρηθούν στους κατοίκους του χωριού 

Παλιάµπελα. Μέρος του τεµαχίου της παραπονούµενης δεν χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό που 

απαλλοτριώθηκε και το Ανώτατο ∆ικαστήριο την 1η Αυγούστου 1990, ακύρωσε την απόφαση 

του Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία απορρίφθηκε αίτηµα της να της επιστραφεί βάσει των 

διατάξεων της σχετικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, παρήλθαν 13 χρόνια χωρίς το Υπουργείο 

Εσωτερικών να συµµορφωθεί µε την εν λόγω απόφαση, σύµφωνα µε την οποία το µέρος του 

τεµαχίου της παραπονούµενης που παρέµεινε αχρησιµοποίητο θα έπρεπε να της επιστραφεί.  

 

∆ιαπιστώθηκε δε ότι ουσιαστικές σχετικές ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή, άρχισαν κατά 

το 2003 και παρ όλον ότι η εργασία που θα έπρεπε να συµπληρωθεί ήταν αρκετή, η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως εισηγήθηκε την επίσπευση της, επειδή ήδη υπήρξε σοβαρή καθυστέρηση 

συµµόρφωσης µε την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, δεδοµένου  ότι σύµφωνα µε  το 

άρθρο 146 του Συντάγµατος, οι αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου υποχρεώνουν τις 

αρµόδιες αρχές σε ενεργό συµµόρφωση (Α/Π 263/03). 

 

 

3. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού  
 

Το παράπονο µε αρ. Α/Π 1320/02 αφορούσε στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισµού να ανεγείρει σχολικό κτίριο λυκειακής εκπαίδευσης σε τεµάχιο στην Αγία Φύλα. Το 

τεµάχιο που επιλέγηκε, στο ύψωµα της οικιστικής περιοχής, µε απρόσκοπτη θέα στη θαλάσσια 

ζώνη της Λεµεσού, θα µπορούσε να προσφέρει ένα αξιόλογο σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο, 

παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήµατα και αντίστοιχες δυσχέρειες αντιµετώπισης τους, που 

έθεταν σε αµφισβήτηση την επιλογή του τεµαχίου ως κατάλληλου. Η ανέγερση του σχολείου 

επιτεύχθηκε µε τη διενέργεια σηµαντικών εκσκαφών, οι οποίες ενδεχοµένως να επέφεραν 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όµως το θέµα αυτό φαίνεται ότι δεν αποτέλεσε αντικείµενο 

οποιουδήποτε προβληµατισµού. Από τη συνολική εκτίµηση των δεδοµένων, προέκυψε ότι 

επιδιώχθηκε άνευ ετέρου η ανέγερση του σχολείου προφανώς επειδή το απαιτούσαν οι 
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εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς να δοθεί η δέουσα βαρύτητα  σε όλες τις παραµέτρους της 

ανάπτυξης.  

 

Το σχολείο βρίσκεται εντός της οικιστικής περιοχής, αλλά εξυπηρετεί και µαθητές της υπαίθρου 

και θα έπρεπε να υπάρχει πολύ καλή προσπέλαση προς και από αυτό,  ώστε η διακίνηση να 

επιτυγχάνεται απρόσκοπτα. Το  δευτερεύον και δαιδαλώδες υφιστάµενο οδικό δίκτυο κρίθηκε 

ικανοποιητικό αλλά  προοριζόταν µόνο για την εξυπηρέτηση αυτής καθ αυτής της οικιστικής 

περιοχής και όχι ενός σχολείου στο ύψωµα της και εκεί που τερµατίζεται. Για το λόγο αυτό, ο 

∆ήµος Λεµεσού υπέβαλε αίτηµα διάνοιξης νέου δρόµου το οποίο, όµως, απορρίφθηκε.   

 

Επίσης το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού προώθησε την ανέγερση του σχολείου χωρίς να 

υπεισέλθει σε ιδιαίτερο προβληµατισµό ως προς το ότι ο χώρος του γειτνιάζει µε τους πυλώνες 

εναέριας γραµµής µεταφοράς ηλεκτρισµού, σε µια εποχή που είναι ευρέως γνωστές οι ανησυχίες 

που διατυπώνει το κοινό για τυχόν επιπτώσεις των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων που παράγουν οι 

γραµµές στη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.  

 

Αν και καµία έρευνα δεν απέδειξε µέχρι σήµερα ότι τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία επηρεάζουν 

πράγµατι την υγεία, εξακολουθεί να υφίσταται η επιστηµονική αβεβαιότητα στο θέµα και 

ακριβώς για το λόγο αυτό, υιοθετήθηκε στο Πρωτογενές Κοινοτικό ∆ίκαιο µε τις Συνθήκες του 

Μαάστριχτ και του Άµστερνταµ η Αρχή της Προφύλαξης, σύµφωνα µε την οποία, η έλλειψη 

πλήρους επιστηµονικής βεβαιότητας αναφορικά µε την επέλευση σοβαρής ή µη αναστρέψιµης 

βλάβης, δεν µπορεί να δικαιολογεί αναβολή λήψης µέτρων, αλλά επιβάλλει, για σκοπούς 

πρόληψης ενδεχόµενων κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία, τη λήψη κατάλληλων µέτρων.  

 

Συνεπώς, όπως ανέφερε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της για το παράπονο αυτό, το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, όφειλε, ενόψει της ύπαρξης των πυλώνων δίπλα από το 

τεµάχιο, να απεµπλακεί από τον µονοµερή προσανατολισµό να το αξιοποιήσει οπωσδήποτε και 

να προσεγγίσει τον διεθνή προβληµατισµό µε την ευαισθησία που υπαγορεύει το καθήκον του 

να προσφέρει ποιοτικό σχολικό περιβάλλον, απαλλαγµένο ακόµα και από πιθανολογούµενους 

κινδύνους.  

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως συνεκτιµώντας το σύνολο των ευρηµάτων της έρευνας που διεξήχθη, 

κατέληξε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού εξασφάλισε µεν υποδοµή για τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά ετέθη ενώπιον σοβαρών προβληµάτων που θα έπρεπε να 

αντιµετωπίσει. Προς τη κατεύθυνση αυτή αποσκοπούσαν οι εισηγήσεις που υπέβαλε η 

Επίτροπος ∆ιοικήσεως. Σύµφωνα µε πρόσφατη επιστολή της Γενικής ∆ιευθύντριας του 

Υπουργείου, άρχισε η υλοποίηση τους.  



 108

 

4. Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  
 

Στο Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας, µεταξύ άλλων, το τεµάχιο των παραπονούµενων εντάχθηκε στη 

ζώνη προστασίας των Αλυκών και η ανάπτυξη του, όπως και άλλων γειτονικών που βρίσκονται 

στη ίδια ζώνη, κατέστη αδύνατη. Για το λόγο αυτό, τα γειτονικά τεµάχια απαλλοτριώθηκαν µε 

απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, στα πλαίσια του προγράµµατος προστασίας των Αλυκών. 

Αντίθετα το σχετικό αίτηµα των παραπονούµενων απορρίφθηκε, χωρίς να τεθεί υπόψη τους από 

το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ικανοποιητική αιτιολογία.  

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της ανέφερε ότι η παράλειψη του Υπουργείου να  

ενηµερώσει τους παραπονούµενους για τους λόγους απόρριψης τους αιτήµατος τους, ενίσχυσε 

την εντύπωση τους ότι έτυχαν διαφορετικής µεταχείρισης σε σχέση µε τους ιδιοκτήτες των 

απαλλοτριωθέντων τεµαχίων και τις απόψεις που διατυπώνονται γενικότερα, για σκοπιµότητες, 

έρεισµα των οποίων αποτελεί σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη διαφάνειας, που ως πρακτική 

ενδείκνυται να εγκαταλειφθεί όχι µόνο επειδή δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, αλλά και επειδή 

παραβιάζει συνταγµατικές διατάξεις.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Συντάγµατος, η υποχρέωση των αρµοδίων αρχών να απαντούν 

στα αιτήµατα ή παράπονα των πολιτών δεν εξαντλείται σε γενικού και αόριστου περιεχόµενου 

επιστολές. Απαιτείται όπως περιλαµβάνουν πλήρη αιτιολογία, που στη προκειµένη, θα ήταν οι 

εξηγήσεις αναφορικά µε τους λόγους για τους οποίους το τεµάχιο των παραπονούµενων 

εξαιρέθηκε από την απαλλοτρίωση.  

 

Περαιτέρω, το δικαίωµα των παραπονούµενων να τύχουν ενηµέρωσης όχι µόνο για τη πτυχή 

αυτή, αλλά και για τις παραµέτρους βάσει των οποίων µελλοντικά θα εξεταστεί το ενδεχόµενο 

απαλλοτρίωσης και του δικού τους τεµαχίου, προκύπτει και από το άρθρο 19 του Συντάγµατος. 

Το άρθρο αυτό, όπως και το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 

κατοχυρώνει το δικαίωµα της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης και το δικαίωµα 

πρόσβασης στις πληροφορίες, τα οποία µπορούν να τεθούν σε διατυπώσεις, όρους ή 

περιορισµούς, µόνο για λόγους εθνικής και δηµόσιας ασφάλειας, πρόληψης εγκληµάτων, 

προστασίας της υγείας και της ηθικής, προστασίας των δικαιωµάτων τρίτων και παρεµπόδισης 

κοινοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών.  

 

Με σκοπό δε τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε το άρθρο 10 της Σύµβασης, η Επιτροπή 

Υπουργών των κρατών µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης στις 21 Φεβρουαρίου 2002, 

εξέδωσε τη σύσταση υπ. Αρ. (2002) 2, µε την οποία υπέδειξε στα κράτη µέλη ότι οι διοικητικές 
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αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν το δικαίωµα πρόσβασης των πολιτών στις πληροφορίες και ότι 

περιορισµοί µπορούν να τεθούν µόνο στις πιο πάνω περιπτώσεις.  

 

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να ενηµερώσει τους παραπονούµενους για τους λόγους που 

δεν προωθήθηκε η απαλλοτρίωση του τεµαχίου τους (Α/Π 90/04).  

 

 

5. Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως   
 

Από το 1990, όταν τέθηκε σε εφαρµογή ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος, το Τµήµα 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως ανέλαβε τη σηµαντικότατη ευθύνη της ρύθµισης και του ελέγχου της 

ανάπτυξης, η οποία ήδη από τη δεκαετία του 1980 µέχρι και σήµερα εξακολουθεί να είναι 

ραγδαία.  

 

Η εργασία που έχει επιτελέσει το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως τα τελευταία 15 χρόνια, στα 

πλαίσια της άσκησης των αρµοδιοτήτων που του ανατέθηκαν, τελεί υπό τη συνεχή αξιολόγηση 

των πολιτών, επειδή τα αποτελέσµατα της στις πλείστες των περιπτώσεων αγγίζουν την 

καθηµερινότητα τους. Ανεξάρτητα δε των πιθανών θετικών ενδοδιοικητικών κρίσεων που 

απολαµβάνει το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, από τις επιστολές µε τις οποίες υποβάλλονται 

τα παράπονα κατά του Τµήµατος αυτού στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως,  διαπιστώνεται δυσαρέσκεια 

από µέρους των πολιτών έναντι των δράσεων του, των αποφάσεων και χειρισµών του και 

έντονη αµφισβήτηση τους. 

 

Παρατηρείται επίσης ανεπάρκεια του συστήµατος ελέγχου των αναπτύξεων που 

εξουσιοδοτούνται από τις Πολεοδοµικές Αρχές µε αποτέλεσµα να παγιώνονται παραβιάσεις των 

όρων των πολεοδοµικών αδειών.  

 

Στο πλαίσιο της ρύθµισης της ανάπτυξης, το έργο των Πολεοδοµικών Αρχών σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι πολύπλοκο και πολυσύνθετο. Οι Πολεοδοµικές Αρχές απολαµβάνουν  ευρείας 

διακριτικής ευχέρειας, ιδιαίτερα όταν τα Τοπικά Σχέδια παρέχουν υπό προϋποθέσεις και κριτήρια 

τη δυνατότητα συνύπαρξης διαφορετικών χρήσεων και απαιτείται συνεκτίµηση της συνδροµής 

τους.  Η ορθή άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των Πολεοδοµικών αρχών στις περιπτώσεις 

αυτές, τυγχάνει αµφισβήτησης, µε ερείσµατα τις πραγµατικότητες που βιώνονται, η οποία 

αναπόφευκτα δεν µπορεί να ανατραπεί άµεσα αλλά είναι εφικτή η άµβλυνση ακόµα και η άρση 

της αν υπάρξει  προσήλωση στις αρχές της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας και δοθεί 
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βαρύνουσα σηµασία στους παράγοντες που ενέχουν κινδύνους διατάραξης του επιθυµητού στη 

σύγχρονη εποχή επιπέδου διαβίωσης και εργασίας. 

 

Η ανταπόκριση του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως και των Επαρχιακών Γραφείων στις 

επιστολές της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως σε σχέση µε παράπονα που λήφθηκαν, γενικά µπορεί να 

χαρακτηριστεί ικανοποιητική, σε ορισµένες, όµως, περιπτώσεις παρατηρήθηκαν σηµαντικές 

καθυστερήσεις.  

 

Αξίζει δε ιδιαίτερης αναφοράς το παράπονο µε αρ. Α/Π 1263/01, το οποίο στρεφόταν 

προσωπικά κατά του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως και αφορούσε στην 

παράλειψη του να µεριµνήσει για την ένταξη στη Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα Λεµεσού και τη 

διατήρηση δυο κατοικιών που ανήκαν σε στενά συγγενικά του πρόσωπα.  

 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως ενηµερώθηκε πλήρως και έγκαιρα 

αναφορικά µε τους ισχυρισµούς του παραπονούµενου αλλά παρέλειψε για 18 µήνες να ασκήσει 

το δικαίωµα του να διατυπώσει τα σχόλια και τις απόψεις του, κατά τον τρόπο που ο  ίδιος θα 

έκρινε σκόπιµο, επαρκή και ικανοποιητικό. Ταυτόχρονα, ο ∆ιευθυντής παρέλειψε να 

ανταποκριθεί στην υποχρέωση του να συµβάλει στη διερεύνηση του παραπόνου, παρακώλυσε 

την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και παραβίασε τους περί Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως Νόµους.  

 

Ενόψει της πρωτοφανούς απροθυµίας του ∆ιευθυντή να συνεργαστεί στη διερεύνηση του 

παραπόνου και να σχολιάσει τα όσα ο παραπονούµενος απέδιδε στο πρόσωπο του, κλήθηκε από 

την Επίτροπο ∆ιοικήσεως να προσέλθει στο Γραφείο της και να παρουσιάσει τους σχετικούς 

φακέλους του Τµήµατος του και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία. Ο ∆ιευθυντής 

συναντήθηκε µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως τη καθορισµένη ηµέρα, χωρίς, όµως, να προσκοµίσει 

κανένα φάκελο και κανένα στοιχείο. Μετά από µερικές µέρες διαβίβασε στην Επίτροπο 

∆ιοικήσεως έκθεση Ανώτερης Λειτουργού του Τµήµατος του, το περιεχόµενο της οποίας δεν 

επέτρεπε την άνευ ετέρου υιοθέτηση του. Αντίθετα η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι εγείρονταν εξειδικευµένα θέµατα, η διερεύνηση των οποίων απαιτούσε 

αντίστοιχες γνώσεις που δεν διέθεταν οι Λειτουργοί του Γραφείου της. Λαµβάνοντας υπόψη τη 

σοβαρότητα τους η Επίτροπος ∆ιοικήσεως αποφάσισε ότι θα έπρεπε η διερεύνηση τους να 

ανατεθεί σε ειδικούς επιστήµονες και να ετοιµαστεί από µέρους τους επιστηµονική µελέτη.  Για 

το σκοπό αυτό, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως αποτάθηκε στο Ε.Τ.Ε.Κ, η ∆ιοικούσα Επιτροπή του 

οποίου όρισε δυο µέλη του για την διενέργεια της αναγκαίας µελέτης. Οι όροι εντολής στους 

µελετητές καθορίστηκαν από την Επίτροπο ∆ιοικήσεως και αφορούσαν στο κατά πόσον οι δυο 
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κατοικίες µε βάση τα ισχύοντα και εφαρµοζόµενα κριτήρια θα έπρεπε να ενταχθούν στη Περιοχή 

Ειδικού Χαρακτήρα ή και να διατηρηθούν.  

 

Οι µελετητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η οδός στην οποία βρίσκονται οι δυο κατοικίες θα 

έπρεπε να περιληφθεί στη Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα Λεµεσού και η πατρογονική κατοικία του 

∆ιευθυντή να κηρυχθεί διατηρητέα.  

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της, επεσήµανε πως από τα ενώπιον της στοιχεία 

καταδείχθηκε ότι η εξαίρεση των δυο κατοικιών από την Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα Λεµεσού 

και η µη διατήρηση εκείνης στην οποία, όπως διαπιστώθηκε εν τέλει, ο ∆ιευθυντής του 

Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως είναι συνιδιοκτήτης, δεν µπορούσαν παρά να αποδοθούν 

στον ίδιο, στο πρόσωπο του οποίου συνέπεσαν µη συµβατές ιδιότητες. Αξιοσηµείωτο, σύµφωνα 

µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως, υπήρξε το γεγονός ότι διαρκούσης της έρευνας του παραπόνου, τη 

διεξαγωγή της οποίας ο ∆ιευθυντής δεν διευκόλυνε, επιδιώχθηκε µε τη συναίνεση του στη 

διαδικασία εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών, η κατεδάφιση της κατοικίας που µε βάση τα 

πορίσµατα των µελετητών θα έπρεπε να διατηρηθεί.  

 

Υπό τις περιστάσεις, όπως ανέφερε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, οι αρχές της νοµιµότητας και της 

αµεροληψίας όχι µόνο καταστρατηγήθηκαν, αλλά τέθηκαν εν αµφιβόλω, ως προς τη 

δυνατότητα τους να διασφαλίσουν τη βασική δηµοκρατική αρχή, το κράτος δίκαιου.  

 

Καταδεικνύεται ουσιαστικά, σύµφωνα µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως, ότι το σύστηµα των 

κανόνων δικαίου που αποσκοπεί στη ρύθµιση της ηθικής συµπεριφοράς της ∆ιοίκησης αποτελεί 

µόνο ένα µέρος των όσων απαιτούνται για να οικοδοµηθεί ηθική διοικητική υποδοµή, επειδή η 

συµµόρφωση µε τους κανόνες αυτούς, προϋποθέτει µεταξύ άλλων και υποκειµενικό ήθος που 

όταν ελλείπει, ευρίσκονται και τρόποι είτε άµεσης είτε έµµεσης παραβίασης και 

καταστρατήγησης τους.  

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στη βάση των πορισµάτων των µελετητών, εισηγήθηκε όπως το 

Υπουργείο Εσωτερικών, µεριµνήσει το συντοµότερο, για την αντιµετώπιση των γενικότερων 

προβληµάτων που εντοπίστηκαν σε σχέση µε τη Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα Λεµεσού, όπως το 

ύψος των επιτρεπόµενων νέων οικοδοµών, για την ετοιµασία πλαισίου κριτηρίων / 

προϋποθέσεων καθορισµού Περιοχών Ειδικού Χαρακτήρα  και διατήρησης οικοδοµών και 

ενδεχόµενης νοµοθετικής ρύθµισης τους, για την ένταξη των δύο κατοικιών εντός της Περιοχής 

Ειδικού Χαρακτήρα Λεµεσού και για την κήρυξη διατηρητέας της συνιδιόκτητης κατοικίας του 

∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως.  
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Μέχρι σήµερα και την έκδοση της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης δεν υπήρξε συµµόρφωση του 

Υπουργείου Εσωτερικών στις εισηγήσεις της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως. Η µελέτη δε των µελών του 

Ε.Τ.Ε.Κ και οι εισηγήσεις της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως,  αµφισβητήθηκαν γραπτώς  έντονα και 

κατά τρόπο απαράδεκτα  επικριτικό από Ανώτερη Λειτουργό του Τµήµατος Πολεοδοµίας και 

Οικήσεως. Επίσης, αµφισβητήθηκαν και από τον ίδιο το ∆ιευθυντή και τον Υπουργό 

Εσωτερικών, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών η οποία άρχισε τη συζήτηση 

του όλου θέµατος. Περαιτέρω, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέθεσε στο Γενικό ∆ιευθυντή του 

Υπουργείου τη διενέργεια έρευνας για να διαφανεί κατά πόσο ο ∆ιευθυντής διέπραξε πειθαρχικά 

αδικήµατα και επιδιώχθηκε στα πλαίσια της ο έλεγχος της έρευνας που διεξήγαγε η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως για να καταδειχθεί και να ενισχυθεί η ορθότητα της εξαίρεσης των κατοικιών από 

την Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα Λεµεσού και η αποτροπή της διατήρησης εκείνης που ανήκει 

συνιδιοκτησιακά στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως.  

 

Ωστόσο, καµία εσωτερική έρευνα που αναπαράγει τις θέσεις της αρµόδιας αρχής και ιδιαίτερα 

του άµεσα εµπλεκόµενου προϊστάµενου της, δεν είναι δυνατό να επηρεάσει το κύρος των 

τεκµηριωµένων πορισµάτων της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως που απολαµβάνει εχέγγυα ανεξαρτησίας 

και αξιοπιστίας.  Εν τέλει η προκειµένη περίπτωση, ανέδειξε µεταξύ άλλων την απροθυµία 

αποδοχής της κριτικής και των εισηγήσεων όταν θίγονται κρίσιµα ζητήµατα και συγκεκριµένα 

δηµόσια πρόσωπα. Όµως ο ρόλος του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως δεν µπορεί παρά να 

επικεντρώνεται σ΄αυτά, να τα αναδεικνύει και να τα θέτει ενώπιον της κοινωνίας των πολιτών, 

ανεξάρτητα από την βούληση, την ετοιµότητα και ικανότητα των πολιτικών και διοικητικών 

προϊσταµένων να αποδεχθούν τις διαστάσεις της παθογένειες του συστήµατος που 

διαχειρίζονται.    

 

Η αµφισβήτηση της αξιοπιστίας του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως τέθηκε, επίσης, στα 

πλαίσια του παραπόνου µε αρ. Α/Π 235/03, που αφορούσε σε τροποποιήσεις σχεδίου οδικού 

δικτύου συγκεκριµένης περιοχής στη Πόλη Χρυσοχούς, εξαιτίας των οποίων το τεµάχιο του 

παραπονούµενου  παρέµεινε περίκλειστο και χωρίς καµία προοπτική ανάπτυξης, ενώ βρίσκεται 

εντός τουριστικής ζώνης. Το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως έφερε πλήρως την ευθύνη για 

την ταλαιπωρία που υπέστη ο παραπονούµενος, από τις, χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, 

τροποποιήσεις του σχεδίου του οδικού δικτύου. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε στο 

Υπουργείο Εσωτερικών να εξεταστεί το ενδεχόµενο διενέργειας έρευνας, αναφορικά µε τις 

τυχόν πειθαρχικές ευθύνες των εµπλεκόµενων στις τροποποιήσεις Λειτουργών του Τµήµατος 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Στην εισήγηση αυτή δεν υπήρξε  συµµόρφωση, επειδή, όπως 

υποστηρίχθηκε, ο κυρίως εµπλεκόµενος λειτουργός  αφυπηρέτησε.  
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Σε άλλη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας του Τµήµατος 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως αποφάσισε να µειώσει το πλάτος δρόµου που είχε καθορίσει στη 

πολεοδοµική άδεια διαχωρισµού που χορήγησε στον παραπονούµενο. Η απόφαση αυτή 

λήφθηκε στα πλαίσια πολεοδοµικής άδειας διαχωρισµού γειτονικού τεµαχίου και είχε ως 

αποτέλεσµα να επιβαρυνθεί το τεµάχιο του παραπονούµενου σε µεγαλύτερο βαθµό για τη 

δηµιουργία του δρόµου από ότι αν η Πολεοδοµική Αρχή εξ αρχής καθόριζε µειωµένο το 

αποδεκτό πλάτος του. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επεσήµανε ότι οι όροι των πολεοδοµικών αδειών 

δεν δεσµεύουν µόνο τους αιτητές αλλά και την Πολεοδοµική Αρχή. Με βάση δε τις αρχές της 

καλής πίστης, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, ο Επαρχιακός Λειτουργός θα έπρεπε να 

είχε ενηµερώσει έγκαιρα τον παραπονούµενο για τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε 

αναγκαία η µείωση του πλάτους του δρόµου, κάτι, όµως,  που δεν έκανε (Α/Π 1271/03).  

 

Στο παράπονο  Α/Π 1190/03 διατυπώθηκε ο ισχυρισµός ότι το Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του 

Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως επέτρεψε σε εταιρεία την ανέγερση σειράς διαµερισµάτων 

χωρίς να διασφαλίσει την παραχώρηση µέρους του τεµαχίου για διεύρυνση του υφιστάµενου 

δρόµου. Για το λόγο αυτό, η παραπονούµενη που ανήγειρε κατοικία σε απέναντι τεµάχιο, 

ζήτησε να µειωθεί η ρυµοτοµία που της επιβλήθηκε στην άδεια ανέγερσης της. Ο Επαρχιακός 

Λειτουργός του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως υποστήριξε ότι επιβλήθηκαν ρυµοτοµικοί 

όροι στις άδειες ανάπτυξης που χορηγήθηκαν στην εταιρεία µε τις οποίες υπήρξε συµµόρφωση 

της. Η Τοπική Αρχή για να εκφέρει τις απόψεις της στην αίτηση της παραπονούµενης ζήτησε να 

της διαβιβαστούν οι φάκελοι των παρακείµενων αναπτύξεων για να τους µελετήσει. Η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως δεν αµφισβήτησε τη θέση του Επαρχιακού Λειτουργού ότι από µέρους της εταιρείας 

υπήρξε συµµόρφωση µε τους όρους των αδειών της, σηµείωσε, όµως, ότι ενδείκνυται σε 

ανάλογες περιπτώσεις, οι αρµόδιες αρχές, στο πλαίσιο της ανάδειξης της χρηστής διοίκησης ως 

του βασικότερου παράγοντα της δράσης τους, να επιδιώκουν την πλήρη εµβάθυνση στα 

πραγµατικά γεγονότα σε συνεργασία µε τις Τοπικές Αρχές και τους ενδιαφερόµενους πολίτες. 

Για το λόγο αυτό, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως υιοθέτησε την προσέγγιση της Τοπικής Αρχής και 

εισηγήθηκε να µελετήσει τους φακέλους που έκρινε απαραίτητο ώστε στη συνέχεια να 

τοποθετηθεί στην αίτηση της παραπονούµενης και ακολούθως η Πολεοδοµική Αρχή να λάβει τη 

σχετική της απόφαση.  

 

Με το παράπονο αρ. Α/Π 349/04, οι παραπονούµενοι επιδίωκαν να αποτρέψουν τη χορήγηση 

πολεοδοµικής άδειας χωροθέτησης πρατηρίου λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών κοντά στις 

κατοικίες τους, για την οποία εκκρεµούσε στη Πολεοδοµική Αρχή Λάρνακας σχετική αίτηση. Με 

τους περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµους, ανατέθηκε στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως ο έλεγχος της 

∆ιοίκησης και όχι η υποκατάσταση της στην άσκηση των αρµοδιοτήτων που του ανατέθηκαν 

από τον νοµοθέτη. Συνεπώς, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως δεν νοµιµοποιείτο να παρέµβει στη 
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Πολεοδοµική Αρχή στο στάδιο της εκκρεµότητας της αίτησης και να επηρεάσει την κρίση της. 

Επεσήµανε όµως, στη σχετική έκθεση της για το παράπονο αυτό, ότι παρατηρείται πως το κοινό, 

σε παρόµοιες προτεινόµενες αναπτύξεις, που ενέχουν τον κίνδυνο υποβάθµισης της ποιότητας 

του περιβάλλοντος διαβίωσης, διατυπώνει έντονες ανησυχίες και επιφυλάξεις σε σχέση µε τους 

χειρισµούς της αρµόδιας αρχής που λαµβάνουν χαρακτήρα αρνητικής προσέγγισης τους, οι 

οποίες δεν είναι παντελώς αδικαιολόγητες και βασίζονται στις εµπειρίες σοβαρών επιπτώσεων 

στο περιβάλλον και τη διαβίωση από υφιστάµενες οχληρές αναπτύξεις. Η άρση της 

αµφισβήτησης και των επιφυλάξεων που διατυπώνονται από τους πολίτες σε σχέση µε το 

ρυθµιστικό ρόλο των Πολεοδοµικών Αρχών, µπορεί να επιτευχθεί µε τη προσήλωση τους στο 

σεβασµό των δικαιωµάτων των πολιτών να διαβιούν σε περιβάλλον απαλλαγµένο από 

ενδεχόµενες οχληρές επιδράσεις.  

 

Εξαιτίας του ανεπαρκούς πολεοδοµικού ελέγχου διαπιστώθηκε στα πλαίσια της διερεύνησης του 

παραπόνου µε αρ. Α/Π 582/04 ότι έγιναν προσθήκες και επεκτάσεις σε υφιστάµενο ιδιωτικό 

σχολείο στην Επαρχία Λευκωσίας, χωρίς να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πολεοδοµική άδεια. Οι 

παρανοµούντες υπέβαλαν στη συνέχεια αίτηση για καλυπτική άδεια, αλλά σε κάθε περίπτωση 

υπάρχει ο κίνδυνος να µην πληρούνται οι διατάξεις της νοµοθεσίας και η Πολεοδοµική Αρχή να 

καταλήξει σε απορριπτική απόφαση. Ενόψει δε ότι παγιώνονται κατά κανόνα οι παράνοµες 

αναπτύξεις, προέχει η πρόληψη που µπορεί να επιτυγχάνεται µόνο αν βελτιωθεί η ελεγκτική 

ικανότητα των Πολεοδοµικών Αρχών.  

 

Το παράπονο µε αρ. Α/Π 302/04, αναφερόταν στη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε από το 

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως να εξετάσει και να 

αποφασίσει σε αίτηση της παραπονούµενης για πολεοδοµική άδεια ανέγερσης κατοικίας σε 

τεµάχιο της. ∆ιαπιστώθηκε ότι η αίτηση εκκρεµούσε για 10 περίπου µήνες, ενώ µε βάση τους 

ισχύοντες κανονισµούς οι πολεοδοµικές αιτήσεις πρέπει να αποφασίζονται εντός 3 µηνών. Με 

την εισήγηση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για επίσπευση της λήψης απόφασης υπήρξε 

συµµόρφωση, ωστόσο, έχει διαπιστωθεί και από τη διερεύνηση άλλων παραπόνων ότι πολλές 

αιτήσεις εκκρεµούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα που όχι µόνο εκφεύγει της τρίµηνης 

προθεσµίας που ορίζεται στους Κανονισµούς αλλά και του εύλογου χρόνου που µπορεί να 

απαιτείται στις περιπτώσεις πολύπλοκων αιτήσεων. Οι σοβαρές καθυστερήσεις στην 

εξυπηρέτηση των αιτητών συνεπάγονται µεταξύ άλλων αύξηση του κόστους των αναπτύξεων 

και εποµένως είναι δικαιολογηµένες οι αντιδράσεις τους εξαιτίας της περαιτέρω οικονοµικής 

επιβάρυνσης στην οποία θα υποβληθούν όταν εν τέλει οι αιτήσεις τους θα εγκριθούν. Η 

συνεχιζόµενη αναπτυξιακή δραστηριότητα και η συσσωρευµένη ήδη εκκρεµούσα σχετική 

εργασία ενώπιον των Πολεοδοµικών Αρχών,  επιβάλλουν την εξεύρεση τρόπων επίσπευσης και 
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ενδεχοµένως απλοποίησης των ακολουθούµενων διαδικασιών ώστε να παύσει η ταλαιπωρία των 

πολιτών και η παρατηρούµενη δυσαρέσκεια τους. 

 

Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 1871/04 διαπιστώθηκε ότι το Επαρχιακό 

Γραφείο Πάφου του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως καθυστέρησε υπερβολικά να θέσει 

υπόψη του Υπουργείου Εσωτερικών τις απόψεις του σε σχέση µε Ιεραρχική Προσφυγή εναντίον 

πολεοδοµικής απόφασης του, µε αποτέλεσµα να παραµείνει σε εκκρεµότητα για έναν περίπου 

χρόνο. Όπως ανέφερε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της, η καθυστέρηση του εν λόγω 

Γραφείου ουσιαστικά παρεµπόδιζε το Υπουργείο Εσωτερικών να συµπληρώσει τη διαδικασία 

εξέτασης της Ιεραρχικής Προσφυγής και κατ επέκταση την αρµόδια Υπουργική Επιτροπή να 

ασκήσει την αρµοδιότητα της, δηλ. να λάβει απόφαση σ΄ αυτήν.  

 

 

6. Επαρχιακές ∆ιοικήσεις  
   

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των Επάρχων και γενικότερα η εργασία που καλούνται να 

διεκπεραιώσουν τα Γραφεία τους, χαρακτηρίζονται από ευρύτητα και αγγίζουν πτυχές της 

καθηµερινότητας των πολιτών που αναµένουν ευελιξία και αποτελεσµατικότητα στους 

χειρισµούς των ζητηµάτων που τους απασχολούν. Η ανταπόκριση όµως των Επαρχιακών 

∆ιοικήσεων εξακολουθεί να παραµένει σε µη ικανοποιητικά επίπεδα και µπορεί να αποδοθεί σε 

γραφειοκρατικές εµπλοκές, ελλιπή στελέχωση, απροθυµία κατανόησης και ανάληψης 

πρωτοβουλιών, επιφανειακή προσέγγιση και ανοχή παράνοµων ενεργειών.  

 

Τα παράπονα µε αρ. Α/Π 1243/03 και Α/Π 1244/03, αφορούσαν την απόρριψη αιτήσεων 

των παραπονούµενων µε τις οποίες είχαν ζητήσει να τους παραχωρηθούν κρατικά οικόπεδα στο 

Αλεθρικό. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι αποφάσεις στις αιτήσεις των παραπονούµενων ήταν στα πλαίσια 

της διακριτικής ευχέρειας της αρµόδιας αρχής. Ωστόσο, στη σχετική έκθεση της, η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως επεσήµανε εκ νέου τις αδυναµίες του σχεδίου βάσει των οποίων εξετάζονται και 

αποφασίζονται παρόµοιες αιτήσεις, οι οποίες τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου Εσωτερικών κατά 

το προηγούµενο έτος, στα πλαίσια διερεύνησης άλλων παρόµοιων παραπόνων, µε σκοπό να 

τύχουν προβληµατισµού και επεξεργασίας και να προωθηθούν ανάλογες τροποποιήσεις ώστε το 

σχέδιο να καταστεί λειτουργικό και εύχρηστο και να αποφεύγεται ο κίνδυνος παρερµηνειών του, 

εξαιτίας του ότι ως έχει, δεν διαθέτει την απαραίτητη συνοχή και σαφήνεια.  

 

Επίσης η Επίτροπος ∆ιοικήσεως παρατήρησε αδυναµίες στο χειρισµό συγκεκριµένων αιτήσεων 

και εισηγήθηκε στον Έπαρχο Λάρνακας τη διενέργεια νέας έρευνας ώστε να διασαφηνιστούν 
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περαιτέρω τα πραγµατικά προσωπικά δεδοµένα των αιτητών, προτού οριστικοποιηθεί ο 

κατάλογος των δικαιούχων κρατικά οικόπεδα και προχωρήσει η διάθεση τους.   

 

Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου µε αρ. Α/Π 1683/03, διαπιστώθηκε ότι η 

απόφαση της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Πάφου να απορρίψει αίτηση του συζύγου της 

παραπονούµενης στο νέο χωριό Πενταλιά, βάσει του σχεδίου µετακίνησης χωριών λόγω 

εδαφολογικών προβληµάτων, λήφθηκε χωρίς να συνεκτιµηθούν δεόντως τα πραγµατικά 

δεδοµένα της αίτησης. Με την εισήγηση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για επανεξέταση της αίτησης 

για τους συγκεκριµένους λόγους που υπέδειξε στην έκθεση της, υπήρξε συµµόρφωση από τον 

Έπαρχο σε σύντοµο χρόνο.   

 

Το παράπονο µε αρ. Α/Π 330/02, αφορούσε στην παράλειψη της Επαρχιακής ∆ιοίκησης 

Λευκωσίας να επιληφθεί παράνοµης περίφραξης κρατικού τεµαχίου εντός του οποίου 

διατηρούνταν παράνοµα υποστατικά εκτροφής ζώων. Οι παρανοµίες στο κρατικό τεµάχιο 

διαπιστώθηκαν από το 1999, αλλά ο Έπαρχος Λευκωσίας παρέλειψε να προβεί στη λήψη µέτρων 

εναντίον του παρανοµούντος µε συνέπεια τη ντε φάκτο διατήρηση τους.   

 

Η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας για δέκα περίπου χρόνια ανεχόταν την αλλαγή χρήσης 

καταστήµατος σε πιτσαρία στη Ξυλοφάγου, από τη λειτουργία της οποίας η παραπονούµενη 

υποστήριξε ότι προκαλείτο οχληρία στην πολυκατοικία που διέµενε. Η άρση της παρανοµίας θα 

ήταν εφικτή αν ο Έπαρχος, ενεργώντας µε βάση τις διατάξεις του περί Ρυθµίσεως Οδών και 

Οικοδοµών Νόµου, ασκούσε ποινική δίωξη εναντίον του παρανοµούντος. Ωστόσο, όπως και 

στην πιο πάνω περίπτωση αλλά και γενικότερα, παρατηρείται διστακτικότητα από τις Επαρχιακές 

∆ιοικήσεις να αξιοποιήσουν, εφαρµόσουν και συµµορφωθούν µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µε 

αποτέλεσµα οι παράνοµες ενέργειες να παγιώνονται και να διαµορφώνεται σταδιακά η αντίληψη 

ότι µπορούν να παραµένουν χωρίς συνέπειες (Α/Π 1475/03).  

 

Παρόµοιας αντιµετώπισης έτυχε από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας, η παράνοµη επέκταση 

κατοικίας η οποία δεν ήταν δυνατό να νοµιµοποιηθεί µε καλυπτική άδεια. Ο Έπαρχος κάλεσε 

κατ΄ επανάληψη τη παρανοµούσα να άρει την επέκταση, αλλά παρέλειψε, ενόψει της άρνησης 

της να ανταποκριθεί να λάβει δικαστικά µέτρα εναντίον της. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επεσήµανε 

ότι η επαναλαµβανόµενη αποστολή προειδοποιήσεων σε πολίτη που παρανοµεί ότι θα ληφθούν 

µέτρα εναντίον του, χωρίς αντίστοιχες σχετικές ενέργειες καθιστούν το λόγο της αρµόδιας 

αρχής αναξιόπιστο. Επίσης, στους τρίτους δηµιουργούν την πεποίθηση µεροληψίας και 

εξυπηρέτησης των συµφερόντων του  παρανοµούντος (Α/Π 1805/03).  
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Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 1516/03, διαπιστώθηκε ότι η Επαρχιακή 

∆ιοίκηση Λάρνακας καθυστέρησε να εξετάσει καταγγελία της παραπονούµενης για παράνοµες 

προσθήκες σε διαµέρισµα στο δρόµο Λάρνακας – ∆εκέλειας, εξαιτίας των οποίων αποκόπηκε η 

απρόσκοπτη θέα που διέθετε προς τη θάλασσα. η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, επικεντρώθηκε στη 

σηµασία που πρέπει να αποδίδεται στην άµεση διερεύνηση παρόµοιων ζητηµάτων, επειδή είναι 

απαραίτητη για την έγκαιρη προώθηση των µέτρων αποκατάστασης της νοµιµότητας. 

Επισήµανε επίσης, ότι τυχόν αιτήσεις για καλυπτικές των παρανοµιών άδειες, δεν απαλλάσσουν 

την αρµόδια αρχή από την υποχρέωση της να λάβει µέτρα εναντίων των παρανοµούντων. 

 

Παράλειψη συµµόρφωσης µε όρους αδειών ανέγερσης οικοδοµών στη Ξυλοτύµβου, είχαν ως 

αποτέλεσµα τη διοχέτευση των νερών της βροχής στη κατοικία του παραπονούµενου. Στη 

διαπίστωση αυτή κατέληξε το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, 

µετά από τη διερεύνηση του προβλήµατος του παραπονούµενου. Το Κοινοτικό Συµβούλιο 

επιδίωξε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα µε την κατασκευή αντιπληµµυρικού καναλιού και η 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας ήταν ενήµερη των συγκεκριµένων ενεργειών του, που εν τέλει 

δεν κατέληξαν σε πρακτικό αποτέλεσµα, αλλά όπως ανέφερε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην 

έκθεση της, η Επαρχιακή ∆ιοίκηση παρέλειψε να αναλάβει έγκαιρα και η ίδια τη δική της ευθύνη 

και να µεριµνήσει προς τη κατεύθυνση της συµµόρφωσης µε τους όρους των αδειών. Με την 

εισήγηση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον των 

παρανοµούντων, υπήρξε πρόσφατα συµµόρφωση (Α/Π 493/04).  

 

Τα παράπονα µε αρ. Α/Π 1466/03 και Α/Π 216/04, αφορούσαν παράνοµες επεµβάσεις στη 

ζώνη προστασίας της παραλίας Περβολιών και Πύλας, αντίστοιχα, από ιδιοκτήτες 

διαµερισµάτων. Η αυστηρή θεσµική προστασία που τυγχάνει η ζώνη προστασίας της παραλίας, 

επέβαλλε άµεση ενεργοποίηση της Επαρχιακής ∆ιοίκησης, η οποία ωστόσο διαφάνηκε από την 

έρευνα που διεξήχθη από την Επίτροπο ∆ιοικήσεως ότι δεν ανταποκρίθηκε µε τη λήψη µέτρων 

αποκατάστασης της νοµιµότητας.  

 

Από τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 1123/04, διαπιστώθηκε ότι κατασκευάστηκε 

δρόµος στις Πλάτρες από συνεργείο της Επαρχιακής ∆ιοίκησης Λεµεσού κατά τρόπο που κάλυψε 

εξολοκλήρου το παράθυρο της παραπονούµενης και καθιστούσε δυνατή την εισροή νερών στην 

κατοικία της, όταν η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη. Η Επαρχιακή ∆ιοίκηση υποστήριξε ότι 

δεν έγινε υπερύψωση του δρόµου και ότι η επιτόπου κατάσταση είναι ως είχε πριν από τις 

κατασκευαστικές εργασίες. Ωστόσο, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως επεσήµανε ότι η µη λήψη µέτρων 

αντιµετώπισης των προβληµάτων που ήδη υπάρχουν καταδεικνύει έλλειψη πρωτοβουλίας και 

προνοητικότητας. Εφόσον κρίθηκε σκόπιµο να διατεθεί κονδύλι για την κατασκευή του δρόµου, 

θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και κατά τρόπο επωφελή στους περιοίκους. Η εµµονή στην 
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υφιστάµενη κατάσταση διαιωνίζει τα πιθανά λάθη και αδυναµίες του παρελθόντος και δεν 

συµβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.  

 

 

7. Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας  
  
Το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας µε τις σηµαντικές αρµοδιότητες που του έχουν 

ανατεθεί, µε πρωτεύον αντικείµενο την ακίνητη ιδιοκτησία, µαζί µε τα Επαρχιακά Κτηµατολογικά 

Γραφεία, καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα τεράστιο όγκο εργασίας, που άπτεται 

διαφορετικών θεµάτων, σε αρκετές περιπτώσεις πολύπλοκου και πολυσύνθετου χαρακτήρα. Σε 

συνάρτηση δε µε τις ακολουθούµενες χρονοβόρες κατά κανόνα διαδικασίες, την εφαρµογή νέων 

νοµοθεσιών, τη συνεχιζόµενη ανάπτυξη της γης, τη µη ουσιαστική διαφοροποίηση της δοµής 

του Τµήµατος και των Επαρχιακών Κτηµατολογικών Γραφείων καθώς και την υποστελέχωση 

τους, εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες οµαλής λειτουργίας, αποτελεσµατικής και έγκαιρης 

εξυπηρέτησης των πολιτών ακόµα και των κρατικών υπηρεσιών.  

 

Από την έναρξη της λειτουργίας του Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως επισηµάνθηκε ότι τυχόν 

συµβιβασµός µε τις παρατηρούµενες από τότε δυσλειτουργίες του Τµήµατος Κτηµατολογίου και 

Χωροµετρίας, θα κλόνιζε την αξιοπιστία ενός από τα παλαιότερα Τµήµατα της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και θα επέφερε πλήγµα στις σχέσεις του µε τους πολίτες. Ωστόσο, οι εισηγήσεις της 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως για εξεύρεση λύσεων προσαρµογής στις νέες συνθήκες, ώστε να 

επιτυγχάνεται σε εύλογο χρόνο η εξέταση των αιτηµάτων των πολιτών, να αναβαθµίζονται οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες και να διασφαλίζεται η διεξαγωγή επαρκούς ενδοϋπηρεσιακού ελέγχου 

της εργασίας που επιτελείται, δεν έτυχαν της δέουσας αποδοχής και υλοποίησης από µέρους του 

αρµόδιου Υπουργείου Εσωτερικών και του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. Ως 

αποτέλεσµα, στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως εξακολουθούν να υποβάλλονται σταθερά 

παράπονα που αφορούν στην καθυστέρηση του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και 

των Επαρχιακών Κτηµατολογικών Γραφείων να αρχίσουν και να συµπληρώσουν την εξέταση 

αιτήσεων των παραπονούµενων, ακόµα και στις περιπτώσεις που καταβάλλονται τα 

καθορισµένα τέλη επίσπευσης τους  (Α/Π 698/04, Α/Π 601/04, Α/Π 508/01, Α/Π 15/04, 

Α/Π 327/04, Α/Π 689/04, Α/Π 233/04, Α/Π 1000/04, Α/Π 994/04).   

 

Η συνεργασία του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και των Επαρχιακών 

Κτηµατολογικών Γραφείων µε το Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 

Στις πλείστες περιπτώσεις, ανταποκρίνονται άµεσα στις επιστολές της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και 

θέτουν υπόψη της τα αναγκαία για τις έρευνες που διεξάγει στοιχεία. Κατά κανόνα όµως, οι 

Επαρχιακοί Κτηµατολογικοί Λειτουργοί, αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων 
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των παραπονούµενων στο φόρτο εργασίας και την έλλειψη προσωπικού, αλλά πρόκειται για 

δεδοµένα που δεν αποτελούν επαρκή αιτιολογία έναντι της µακρόχρονης αναµονής των πολιτών 

να επιτύχουν διευθετήσεις στα ζητήµατα της ακίνητης ιδιοκτησίας τους που εκκρεµούν. Εξάλλου, 

η υποχρέωση της ∆ιοίκησης να ανταποκρίνεται σε εύλογο χρόνο στις αιτήσεις των πολιτών έχει 

υποδειχθεί κατ επανάληψη από το Ανώτατο ∆ικαστήριο ότι αποτελεί υποχρέωση της. 

 

Συνεπώς, κανένα σκοπό δεν εξυπηρετεί η φραστική επανάληψη γνωστών προβληµάτων. 

Προέχουν οι ριζικές λύσεις, µε τις οποίες θα αποκατασταθεί εν τέλει ο σεβασµός έναντι των 

πολιτών και η άρση της καχυποψίας που δηµιουργεί ο εφησυχασµός που παρατηρείται και 

αποτελεί την αιτία παγίωσης και συντήρησης τους.  

 

 

8. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
 

Η ευρεία διάδοση της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας τα τελευταία χρόνια είχε σαν αποτέλεσµα 

την εγκατάσταση από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), µεγάλου αριθµού Σταθµών 

Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (κεραιών) σε όλες τις περιοχές της Κύπρου. Η τοποθέτηση των 

κεραιών αυτών, κυρίως στα δώµατα πολυκατοικιών αλλά και σε χώρους που γειτνιάζουν µε 

κατοικηµένες περιοχές ή µαζικής συνάθροισης του κοινού, οδήγησε στην υποβολή παραπόνων 

στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, στα οποία διατυπώθηκε η ανησυχία των πολιτών για τις 

επιπτώσεις που προκαλεί στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία η έκθεση στην 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται από τις κεραίες (Α/Π 1051, 1052, 1576, 1577, 

1578, 1579, 1580 και 1838/03 ). 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι η ΑΤΗΚ επιλέγει τους χώρους εγκατάστασης των κεραιών και του εξοπλισµού 

κινητής τηλεφωνίας στη βάση των αναγκών του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και όπως 

υποστήριξε, µε σεβασµό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Με βάση, όµως, την 

ισχύουσα νοµοθεσία, η ΑΤΗΚ δεν έχει υποχρέωση διενέργειας περιβαλλοντικής µελέτης πριν από 

την εγκατάσταση µιας κεραίας. Επίσης, η εγκατάσταση της κεραίας, όταν δεν θα υπερβαίνει σε 

ύψος τα 6.00 µέτρα, δεν προϋποθέτει την έκδοση πολεοδοµικής άδειας. Σχετικό είναι το περί 

Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Γενικό ∆ιάταγµα Ανάπτυξης που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών 

το 2003. Σηµειώνεται ότι, το 73% των κεραιών που είναι εγκαταστηµένες στις αστικές περιοχές 

δεν ξεπερνούν σε ύψος τα 6.00 µέτρα.  

 

Κατά συνέπεια, µεγάλος αριθµός κεραιών εγκαθίστανται χωρίς να προηγηθεί έλεγχος της 

χωροθέτησης τους από τις Πολεοδοµικές Αρχές και χωρίς να διενεργηθεί προληπτικός έλεγχος 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο έλεγχος αυτός, δεν µπορεί να υποκατασταθεί από τις 
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εξετάσεις που διενεργεί η ΑΤΗΚ αναφορικά µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία των κεραιών 

όταν ήδη έχουν εγκατασταθεί µε σκοπό να διασκεδάσουν τους φόβους και τις ανησυχίες των 

πολιτών. Άλλωστε, δεν περιλαµβάνει την εξέταση υπαλλακτικών χωροθετικών λύσεων.  

 

Περαιτέρω, από τη µελέτη των επιστηµονικών δεδοµένων διαπιστώθηκε ότι δεν είναι αρκούντως 

διαφωτιστική η επιστηµονική γνώση για τους κινδύνους που συνεπάγεται η πρόσκαιρη ή 

µακροχρόνια έκθεση στη µη ιονίζουσα ακτινοβολία, όπως είναι αυτή που εκπέµπεται από τους 

σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Παρατηρείται ειδικότερα, επιστηµονική αβεβαιότητα ως 

προς το εύρος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κινδύνων από την ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία καθώς και ως προς την ανεκτή ποσότητα έκθεσης και τις αναγκαίες αποστάσεις από 

τις πηγές ακτινοβολίας.  

 

Η επιστηµονική αβεβαιότητα δεν µετριάζει τις ανησυχίες των πολιτών, αναφορικά µε τους 

πιθανολογούµενους κινδύνους από την έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, αντίθετα, 

εξαιτίας της επιτείνονται, γι αυτό και οι σταθµοί κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα όταν γειτνιάζουν 

µε οικιστικές και επαγγελµατικές χρήσεις, αντιµετωπίζονται σταθερά αρνητικά. Προς την 

κατεύθυνση αυτή συντείνει επίσης και η ελλιπής ενηµέρωση των πολιτών τόσο για τις 

γενικότερες επιπτώσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον όσο και για τις ειδικότερες επιπτώσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που 

προέρχεται από συγκεκριµένους σταθµούς κινητής τηλεφωνίας. Εξετάσεις και µετρήσεις της 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας αλλά και διενέργεια, ενίοτε, περιβαλλοντικών µελετών, γίνονται 

κατόπιν των αντιδράσεων των πολιτών ή µετά από την υποβολή σχετικών αιτηµάτων.  

 

Υπό το φως των πορισµάτων της έρευνας και µε σκοπό την αντιµετώπιση των  περιβαλλοντικών 

προκλήσεων των νέων τεχνολογιών όπως η κινητή τηλεφωνία,  στα πλαίσια της αρχής της 

προφύλαξης που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις Συνθήκες του Μάαστριχτ και Άµστερνταµ, 

η Επίτροπος ∆ιοικήσεως στην έκθεση της εισηγήθηκε,  

 

• Την επαναξιολόγηση από την ΑΤΗΚ του συστήµατος χωροθέτησης των κεραιών, κατά 

τρόπο  που ενόψει της επιστηµονικής αβεβαιότητας να εκτιµάται σε κάθε περίπτωση ο 

πιθανολογούµενος κίνδυνος από την εγκατάσταση τους και ενδεχοµένως να λαµβάνονται 

µέτρα αποτροπής του,  

• Εξέταση της πιθανότητας µείωσης των θεσµοθετηµένων επιπέδων ασφαλούς έκθεσης 

στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, δεδοµένου ότι συγκριτικά µε άλλες χώρες τα 

επίπεδα έκθεσης είναι ψηλότερα στη Κύπρο και δεκτικά περαιτέρω µείωσης, 

• Υπαγωγή της διαδικασίας εγκατάστασης των κεραιών σε προηγούµενη εκτίµηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η τήρηση της σχετικής διαδικασίας θα πρέπει να 
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προηγείται της εγκατάστασης των κεραιών για να αξιολογείται µε περιβαλλοντικά 

κριτήρια, η προτεινόµενη χωροθέτηση, 

• Επανεξέταση του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Γενικού ∆ιατάγµατος Ανάπτυξης του 

2003, επειδή οι διατάξεις του δεν αντιστοιχούν των τεχνικών και πραγµατικών 

δεδοµένων της πλειοψηφίας των κεραιών, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατό να 

εγκαθίστανται χωρίς να γίνεται έλεγχος της χωροθέτησης τους. 

• Ενίσχυση της διαδικασίας πληροφόρησης του κοινού για το θέµα της ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.  
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V. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 

1. Εισαγωγή 
 

Στο νέο µοντέλο αρχιτεκτονικής της δηµοκρατίας, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τη δική της 

ιδιαίτερη παρουσία και καλείται να αναπτύξει τις δικές της παρεµβάσεις µε σκοπό την 

αποτελεσµατική και ουσιαστική αποκέντρωση σηµαντικών λειτουργιών. Στη νέα της µορφή η 

τοπική αυτοδιοίκηση έχει γίνει καθολικά αποδεκτή από τους πολίτες και αποτελεί ένα 

καθοριστικό παράγοντα στη διαµόρφωση και βελτίωση του κοινωνικού επιπέδου ευηµερίας.  

 

Παρά τον ξεχωριστό και ανεξάρτητο χαρακτήρα της και τις σηµαντικές εξουσίες που της 

ανατέθηκαν από το νοµοθέτη, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει µέχρι σήµερα βρει τον τρόπο να 

απαλλαγεί από φαινόµενα που ανέκαθεν στιγµατίζουν την κεντρική διοίκηση. Ο όγκος εργασίας 

που έχει συσσωρευτεί, λόγω ακριβώς των ενισχυµένων και διευρυµένων αρµοδιοτήτων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν τυγχάνει δυστυχώς ορθολογικής αντιµετώπισης, µε αποτέλεσµα να 

παρατηρούνται αδυναµίες, όπως αδιαφάνεια, γραφειοκρατία και βραδύτητα στην εξυπηρέτηση 

του απαιτητικού πλέον ευρωπαίου πολίτη.  

 

Ο τρόπος µε τον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση θα επιλέξει να επιλύσει τα σηµερινά προβλήµατά 

της, πριν αυτά καταστούν χρόνια, θα καθορίσει κατά πόσον θα µετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο 

και ευρωπαϊκό θεσµό ή αν θα παραµείνει αµέτοχη στα αυξανόµενα προβλήµατα του σύγχρονου 

πολίτη.   

 

Ο εξωδικαστικός έλεγχος των τοπικών αρχών ανατέθηκε στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως το 1995, 

µετά από σχετική τροποποίηση του περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµου [Ν 101(Ι)/1995]. Ο 

Επίτροπος επιδιώκει, µέσω ευέλικτων διαδικασιών, που περιλαµβάνουν γραπτή και προφορική 

επικοινωνία µε τις τοπικές αρχές, µία ταχεία και αποτελεσµατική διερεύνηση περιστατικών 

κακοδιοίκησης εφόσον διαπιστωθεί ότι υπήρξε παραβίαση της σχετικής νοµοθεσίας, των αρχών 

της χρηστής διοίκησης και της ορθής συµπεριφοράς προς τους διοικούµενους.  

 

Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, ο Επίτροπος τηρεί ίσες αποστάσεις µεταξύ του πολίτη 

και της ∆ιοίκησης και διατυπώνει προτάσεις και εισηγήσεις για οριστική διευθέτηση του 

προβλήµατος. Παράλληλα ο Επίτροπος επιδιώκει να επισηµάνει τις γενικότερες αδυναµίες 

χειρισµού που εντοπίστηκαν κατά τη διερεύνηση συγκεκριµένου παραπόνου, σε µία προσπάθεια 

αποφυγής παρόµοιων περιπτώσεων στο µέλλον.  
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Στα δέκα χρόνια της ασχολίας του µε τον τοµέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Επίτροπος 

επεδίωξε την ανάπτυξη µια στενής συνεργασίας µε τους φορείς και τη δηµιουργία 

προϋποθέσεων για την επίτευξη κοινών στόχων, όπως είναι η έγκυρη εξυπηρέτηση του πολίτη 

και η αποτελεσµατική χρήση του εργαλείου της νοµοθεσίας. Σηµαντικός χρόνος έχει αναλωθεί 

στην εµπέδωση της ιδέας ότι ο Επίτροπος δεν αποσκοπεί στην σπασµωδική επίλυση ανούσιων 

φαινοµενικά ζητηµάτων, ούτε στη διενέργεια στερεότυπου ελέγχου, αλλά επιδιώκει τη συνολική 

διαµόρφωση του τοπίου που θα επιτρέψει στις τοπικές αρχές να µεγιστοποιήσουν τις 

δυνατότητες τους παρέχοντας, µέσω εκσυγχρονισµένων µεθόδων, ενισχυµένες υπηρεσίες.  

 

Στα πλαίσια αυτά ο Επίτροπος αναµένει ότι µε τη δηµιουργία ενός κλίµατος αλληλοσεβασµού και 

εµπιστοσύνης, τα αίτια της κακοδιοίκησης θα εντοπιστούν σταδιακά και θα εξαλειφθούν.  

 

 

2. ∆ήµοι 
 

Το ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων των ∆ήµων καθώς και η συµµετοχή τους στην υλοποίηση της 

αναπτυξιακής πολιτικής εντός των διοικητικών τους ορίων, συνιστούν παράγοντες που έχουν 

αυξήσει το µέγεθος των αντιδράσεων δηµοτών που ενδεχοµένως να επηρεάζονται από 

συνεπακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις τους.  

 

(i) Αριθµητική και Στατιστική Ανάλυση 

Κατά το 2004 υποβλήθηκαν συνολικά 217 παράπονα που αφορούσαν ενέργειες ή παραλείψεις 

∆ήµων. Συγκριτική εικόνα των παραπόνων που υποβλήθηκαν από το 1995, φαίνεται στο 

σχεδιάγραµµα που ακολουθεί: 
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Από τα 217 παράπονα που υποβλήθηκαν το 2004, τα 206 ή ποσοστό 95% κρίθηκε ότι 

εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και αποφασίστηκε να διερευνηθούν. Τα 

11 ή ποσοστό 5% κρίθηκε ότι δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και 

γι΄αυτό δεν διερευνήθηκαν.  

 

Εκτός από τα 217 παράπονα που υποβλήθηκαν στη διάρκεια του 2004, εκκρεµούσαν από τα 

προηγούµενα έτη άλλα 138 παράπονα. Έτσι, ο συνολικός αριθµός παραπόνων προς 

διεκπεραίωση κατά το 2004, ανήλθε στα 305  

 

(ii) Οχληρία από τη λειτουργία κέντρων αναψυχής 

Ένας σηµαντικός αριθµός παραπόνων που υποβλήθηκε εναντίον των ∆ήµων, είχαν ως κοινό 

άξονα τον ισχυρισµό για πρόκληση οχληρίας από τη λειτουργία παρακείµενων χρήσεων και 

ειδικότερα κέντρων αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, µπυραρίες). Η παρεµβατική 

δυνατότητα των ∆ήµων, για λήψη µέτρων προς άρση της ισχυριζόµενης οχληρίας, είναι 

περιορισµένη και άπτεται κυρίως των περιπτώσεων παραβιάσεων των διατάξεων του περί 

Ρυθµίσεων Οδών και Οικοδοµών Νόµου. Κατά τη διερεύνηση σχετικών παραπόνων ελέγχεται 

πρωτίστως κατά πόσον η λειτουργία του υποστατικού, ως κέντρο αναψυχής, καλύπτεται µε 

πολεοδοµική άδεια, άδεια οικοδοµής και πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Αν διαπιστωθεί ότι οι 

άδειες αυτές έχουν εξασφαλιστεί, η Επίτροπος ζητά να πληροφορηθεί κατά πόσο έχουν γίνει 

επιπλέον προσθήκες στο υποστατικό, οι οποίες ενδεχοµένως να εντείνουν την οχληρία που 

υφίστανται άτοµα που γειτνιάζουν µε τέτοιες αναπτύξεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις πλείστες 

περιπτώσεις αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι το υπό συζήτηση υποστατικό λειτουργεί σε µη 

εγκριµένο, για τη συγκεκριµένη χρήση, χώρο και συστήνεται η άµεση λήψη δικαστικών µέτρων 

από πλευράς της αρµόδιας αρχής για άρση της παρανοµίας και αποκατάσταση της νοµιµότητας.  

 

Οι πιο κάτω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές του προβλήµατος της οχληρίας και των αρνητικών 

επιπτώσεων που αυτό έχει στο δικαίωµα των πολιτών να διαβιούν σε ένα άνετο περιβάλλον 

απαλλαγµένο από ενοχλητικές παρεµβολές.  

 

Το παράπονο µε αρ. Α/Π 1300/03, αφορούσε ισχυρισµό για πρόκληση οχληρίας από τη 

λειτουργία εστιατορίου. Συγκεκριµένα οι παραπονούµενοι υποστήριξαν ότι κύριες πηγές της 

οχληρίας ήταν οι οσµές και οι καπνοί της κουζίνας του εστιατορίου και η ανεξέλεγκτη 

στάθµευση οχηµάτων πελατών του εστιατορίου στα γύρω πεζοδρόµια και µπροστά από τις 

κατοικίες τους. Από τη διερεύνηση του παραπόνου διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες του 

εστιατορίου είχαν εξασφαλίσει άδειες από τις αρµόδιες αρχές για αλλαγή χρήσης κατοικίας σε 

εστιατόριο και για ανέγερση περίφραξης και βοηθητικής οικοδοµής, αλλά επιτόπου είχαν προβεί 

σε προσθήκες στον εξωτερικό χώρο του υποστατικού, µε τις οποίες καταργήθηκαν εγκριµένοι 
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χώροι στάθµευσης. Ο ∆ήµαρχος Λακατάµιας σε σχετική του επιστολή ανέφερε ότι ο ∆ήµος δεν 

θα διστάσει να προχωρήσει στη λήψη δικαστικών µέτρων αν το πρόβληµα της κατάργησης των 

χώρων στάθµευσης δεν τακτοποιηθεί στο άµεσο µέλλον.  

 

Η Επίτροπος επεσήµανε ότι η συνύπαρξη αναπτύξεων αναψυχής µε κατοικίες φαίνεται να είναι 

αναπόφευκτη, πλην όµως υπάρχει η δυνατότητα λήψης µέτρων τα οποία θα διασφαλίζουν την 

χωρίς επηρεασµό διαβίωση των περιοίκων. Στην προκείµενη περίπτωση, η Επίτροπος 

εισηγήθηκε όπως ο ∆ήµος, ενόψει του ότι οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου δεν είχαν συµµορφωθεί 

µε τις υποδείξεις του για κατεδάφιση των παράνοµων προσθηκών και επαναφορά των 

καταργηθέντων χώρων στάθµευσης, προωθήσει άµεσα τη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον 

τους. Παράλληλα, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από πλευράς της 

Αστυνοµίας για αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης και για τήρηση των όρων της άδειας 

χρήσης µεγαφώνων. 

 

Σχεδόν οι ίδιο ισχυρισµοί υποβλήθηκαν σε σχέση µε το παράπονο µε αρ. Α/Π 521/04, µε τον 

παραπονούµενο να υποστηρίζει ότι κατά τις ώρες λειτουργίας του εστιατορίου υπάρχει συνεχής 

οχληρία από τις µυρωδιές της κουζίνας και τη χρήση της αυλή για σκοπούς υπαίθριας εστίασης. 

Παράλληλα, διατυπώθηκε από τον παραπονούµενο ο ισχυρισµός ότι λόγω έλλειψης χώρου, οι 

θαµώνες του εστιατορίου σταθµεύουν τα οχήµατά τους πάνω στο πεζοδρόµιο, πολλές φορές 

κατά τρόπο που εµποδίζει την είσοδο και έξοδό του από την κατοικία του. 

 

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου διαπιστώθηκε ότι για την αλλαγή χρήσης κατοικίας σε 

εστιατόριο είχαν εξασφαλιστεί πολεοδοµική άδεια και άδεια οικοδοµής αλλά εκκρεµούσε η 

έκδοση του Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης, επειδή είχαν καταργηθεί οι χώροι στάθµευσης και 

είχαν µετατραπεί σε χώρο υπαίθριας εστίασης. Για διευθέτηση του θέµατος αυτού, 

διαπιστώθηκε ότι ο ∆ήµος είχε προχωρήσει στη λήψη δικαστικών µέτρων. Παράλληλα και από 

τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως διαφάνηκε ότι η Υγειονοµική 

Υπηρεσία του ∆ήµου είχε προβεί σε έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσον ήταν εφικτή η λήψη 

δικαστικών µέτρων για πρόκληση δηµόσιας οχληρίας βάσει των άρθρων 92 και 93 του περί 

∆ήµων Νόµου. Η έρευνα κατέδειξε ότι τρεις οικογένειες ήταν διατεθειµένες να καταθέσουν 

ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση που τούτο απαιτείτο ενώ άλλες τέσσερις υποστήριξαν ότι 

δεν αντιµετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβληµα ή/και δεν επιθυµούσαν να καταθέσουν.  

 

Η Επίτροπος επεσήµανε ότι, κατά τον εξωδικαστικό έλεγχο που ασκεί, δεν παρεµβαίνει στη 

διακριτική ευχέρεια του κατά νόµον αρµόδιου οργάνου, εκτός εάν διαπιστωθεί πλάνη ή 

κατάχρηση εξουσίας. Εναπόκειται εποµένως στο ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αξιολογήσει και 
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να αποφασίσει αν τα στοιχεία ενώπιόν του δικαιολογούν τη λήψη µέτρων για πρόκληση 

δηµόσιας οχληρίας.  

 

Παράπονα για πρόκληση οχληρίας υποβλήθηκαν και σε σχέση µε άλλου είδους αναπτύξεις 

αναψυχής. Συγκεκριµένα, το παράπονο µε αρ. Α/Π 1392/03, αφορούσε τη λειτουργία 

καφενείου, εντός του οποίου, σύµφωνα µε την παραπονούµενη, καταναλώνονταν 

οινοπνευµατώδη ποτά µε αποτέλεσµα οι θαµώνες να βρίσκονται σε µία συνεχή κατάσταση 

µέθης και να προκαλούνται µεταξύ τους προστριβές και καβγάδες.  

 

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου διαφάνηκε ότι η εγκριµένη χρήση του υποστατικού ήταν 

κατάστηµα, το οποίο είχε µετατραπεί σε καφενείο προ εικοσαετίας, χωρίς προηγουµένως να 

εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες. Πάραυτα, ο ∆ήµος Αγίου ∆οµετίου δεν είχε λάβει τα 

απαραίτητα δικαστικά µέτρα. Η Επίτροπος υπέδειξε ότι το άρθρο 3(1)(ε) του περί Ρυθµίσεως 

Οδών και Οικοδοµών Νόµου υπαγορεύει την εξασφάλιση άδειας από την αρµόδια αρχή, πριν την 

αλλαγή της εγκριµένης χρήσης της οικοδοµής. Η άνευ άδειας αλλαγή χρήσης οικοδοµής, 

συνιστά ποινικό αδίκηµα, η δε αντίδραση των αρµοδίων αρχών σε τέτοιες περιπτώσεις 

εξυπακούεται ότι θα είναι άµεση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποκατάσταση της νοµιµότητας 

το συντοµότερο δυνατό και να αποτρέπεται η δηµιουργία τετελεσµένων.  

 

Ο έλεγχος της λειτουργίας κέντρων αναψυχής, µε σκοπό τη συµµόρφωση των ιδιοκτητών τους 

µε όρους αδειών που έχουν εκδοθεί ή/και µε πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας, αποτελεί ένα 

δύσκολο έργο για τους ∆ήµους και τη ∆ιοίκηση γενικότερα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το 

ισχύον σύστηµα ελέγχου χαρακτηρίζεται από διάσπαση των αρµοδιοτήτων και ασάφεια, γεγονός 

που θα έπρεπε να εντείνει το κλίµα συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών µε σκοπό την 

αποτελεσµατικότερη επίτευξη του κοινού στόχου. Στην Ετήσια Έκθεση του 2003, η Επίτροπος 

εισηγήθηκε τη σύσταση συµβουλευτικών επαρχιακών φορέων µε τη συµµετοχή εκπροσώπων 

των τοπικών και άλλων αρχών µε σκοπό την επίβλεψη της λειτουργίας κέντρων αναψυχής και 

τη συστηµατική παρακολούθηση και καθολική αντιµετώπιση προβληµάτων που ενδεχοµένως να 

ανακύπτουν. Καµία πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί για υλοποίηση της εισήγησης αυτής, την 

οποία η Επίτροπος θεωρεί ως τη µοναδική λύση για αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

αναπόφευκτα δηµιουργεί η συνύπαρξη οχληρών αναπτύξεων και οικιστικών µονάδων.  

 

(iii) Οχληρία από άλλες αναπτύξεις 

Η συνύπαρξη ασύµβατων χρήσεων και η συνεχής διεκδίκηση του πολίτη για τη βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσής του, δηµιούργησε µία κατηγορία παραπόνων µε κοινό άξονα τον ισχυρισµό 

για πρόκληση οχληρίας από τη λειτουργία εργαστηρίων, βιοτεχνιών, βιοµηχανιών κ.τ.λ. Το 

πρόβληµα δεν είναι πρόσφατο και έχει τις ρίζες του στο καθεστώς που επικρατούσε πριν την 
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εφαρµογή της ισχύος του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου του 1990, όταν κύριο 

µέληµα ήταν η ικανοποίηση των επαγγελµατικών και στεγαστικών αναγκών των πολιτών και όχι 

η ορθολογιστική ανάπτυξη.  

 

Με τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο και την εκπόνηση των Τοπικών Σχεδίων, 

θεσµοθετήθηκαν µηχανισµοί αποτροπής της συνύπαρξης οχληρών αναπτύξεων µε κατοικίες. 

Ωστόσο, πρόβληµα εξακολουθεί να υπάρχει όσον αφορά αναπτύξεις οι οποίες εγκρίθηκαν πριν 

την εφαρµογή του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου, και είναι σήµερα χωροθετηµένες 

εντός οικιστικών περιοχών.  

 

Τέτοια περίπτωση ήταν αυτή του παραπόνου µε αρ. Α/Π 617/03, κατά του ∆ήµου Αθηένου. 

Ισχυρισµός της παραπονούµενης ήταν η πρόκληση οχληρίας από τη λειτουργία εργαστηρίου 

συντήρησης και βαφής αυτοκινήτων. ∆ιαπιστώθηκε ότι το εργαστήριο λειτουργούσε νόµιµα 

βάσει αδειών που εξασφαλίστηκαν το 1982. Η Επίτροπος επεσήµανε ότι, αν και η νοµιµότητα 

του υποστατικού επέτρεπε στον ιδιοκτήτη να συνεχίζει τη χρήση, παρά τη γειτνίαση του 

υποστατικού µε κατοικίες, δεν µπορεί να παραγνωριστεί το δικαίωµα της παραπονούµενης να 

διαβιεί σε ένα περιβάλλον απαλλαγµένο από ενοχλητικές και ενδεχοµένως επιβλαβείς επιδράσεις. 

Η Επίτροπος κατέληξε ότι για την εξεύρεση της ισορροπίας που απαιτείται µεταξύ των 

δικαιωµάτων ιδιοκτητών ασύµβατων χρήσεων, είναι αναγκαίος από πλευράς του ∆ήµου ο 

τακτικός έλεγχος οχληρών υποστατικών, αν και η οριστική λύση αναµένεται ότι θα δοθεί µε την 

προώθηση του έργου δηµιουργίας βιοτεχνικής ζώνης. 

 

Παρεµφερές µε το πιο πάνω θέµα, είναι αυτό που προέκυψε κατά τη διερεύνηση του 

παραπόνου µε αρ. Α/Π 1300/04, κατά του ∆ήµου Αγίου ∆οµετίου. Ο παραπονούµενος 

ισχυρίστηκε ότι γειτονική του βιοµηχανία παρασκευής ζυµαρικών λειτουργούσε αδιάκοπα 

καθόλη του διάρκεια του εικοσιτετραώρου µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται οχληρία. Ο 

∆ιευθυντής του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας, στην επιστολή του προς την Επίτροπο 

∆ιοικήσεως εστίασε την πρόκληση οχληρίας στο γεγονός ότι ψυκτικά µηχανήµατα της 

βιοµηχανίας είχαν εγκατασταθεί εκτός του κτιρίου και σε κοντινή απόσταση από την κατοικία 

του παραπονούµενου.  

 

Στη σχετική Έκθεσή της η Επίτροπος επεσήµανε την αρµοδιότητα και ευθύνη των ∆ηµοτικών 

Αρχών, βάσει του άρθρου 84(θ) του περί ∆ήµων Νόµου, να επιτηρούν υποστατικά εντός των 

οποίων παράγονται τρόφιµα και να µεριµνούν για την υγιεινή τους κατάσταση. Στα πλαίσια αυτά, 

η Επίτροπος εισηγήθηκε την εντατικοποίηση των υγειονοµικών ελέγχων, ώστε να αποκλειστεί το 

ενδεχόµενο δηµιουργίας εστιών τρωκτικών και µικροβίων – ισχυρισµός τον οποίο προέβαλε ο 

παραπονούµενος.  
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Παράλληλα η Επίτροπος, επισηµαίνοντας µεν ότι το υποστατικό καλύπτεται µε Πιστοποιητικό 

Τελικής Έγκρισης, εισηγήθηκε τη διενέργεια επιτόπιας έρευνας από πλευράς του ∆ήµου Αγίου 

∆οµετίου για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα ψυκτικά µηχανήµατα ήταν τοποθετηµένα σε χώρο 

που σύµφωνα µε την πολεοδοµική ή οικοδοµική άδεια θα έπρεπε να παραµείνει κενός. Το 

αποτέλεσµα τη επιτόπιας έρευνας θα καθόριζε κατά πόσον ενδύκνειτο η λήψη δικαστικών 

µέτρων εναντίον των ιδιοκτητών της βιοµηχανίας.  

 

Ο Τοµέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασχολήθηκε και µε το θέµα της χρήσης υποστατικών για 

σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζουν η πολεοδοµική και οικοδοµική άδεια. Συνήθης 

περίπτωση είναι αυτή του παραπόνου µε αρ. Α/Π 1674/03, κατά του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου. 

Ο παραπονούµενος υποστήριξε ότι υφίσταται ταλαιπωρία λόγω της οχληρίας που προκαλεί η 

λειτουργία γειτονικού του συνεργείου επιδιόρθωσης και τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (Μ.Ο.Τ.). 

Από τη διερεύνηση του παραπόνου διαπιστώθηκε ότι η εγκριµένη χρήση του υποστατικού ήταν 

κατάστηµα ενώ δεν είχε εξασφαλιστεί άδεια αλλαγής χρήσης του σε συνεργείο. Η Επίτροπος 

επεσήµανε ότι η απαίτηση του νοµοθέτη για εξασφάλιση άδειας πριν την αλλαγή χρήσης της 

οικοδοµής, δεν είναι άνευ ουσίας αλλά αποσκοπεί στο να δώσει στη ∆ιοίκηση τη δυνατότητα να 

εξετάσει τα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης ανάπτυξης και να αποφασίσει κατά πόσο θα την 

απορρίψει ή θα την εγκρίνει υπό όρους. Με αυτή τη σειρά γεγονότων διασφαλίζονται, κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, οι ανέσεις των περιοίκων, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η προτιθέµενη 

ανάπτυξη είναι εκ της φύσεώς της οχληρή. Καταλήγοντας, η Επίτροπος εισηγήθηκε την άµεση 

λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον του κατόχου του υποστατικού. 

 

Το ίδιο αντικείµενο είχε και το παράπονο µε αρ. Α/Π 1042/04, επίσης κατά του ∆ήµου Αγίου 

Αθανασίου. ∆ιαπιστώθηκε ότι κατάστηµα είχε µετατραπεί από τους κατόχους του σε αρτοποιείο, 

χωρίς προηγουµένως να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως 

επεσήµανε ότι η αλλαγή εγκριµένης χρήσης οικοδοµής, χωρίς άδεια από την αρµόδια αρχή, 

συνιστά ποινικό αδίκηµα βάσει του άρθρου 20(1)(α), του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών 

Νόµου και εισηγήθηκε τη λήψη δικαστικών µέτρων.  

 

Υπέρµετρη ανοχή έναντι της παράνοµης αλλαγής χρήσης καταστήµατος σε σιδηρουργείο και 

έλλειψη σοβαρότητας στο χειρισµό της υπόθεσης ήταν, επίσης, η διαπίστωση της Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως κατά την εξέταση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 187/04, κατά του ∆ήµου Λάρνακας. 

∆εδοµένου ότι η παράνοµη αλλαγή χρήσης εξακολουθούσε να είναι γεγονός, η Επίτροπος 

εισηγήθηκε τη λήψη δικαστικών µέτρων εναντίον του κατόχου του υποστατικού.  
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Όλες οι πιο πάνω περιπτώσεις είχαν ως κοινά χαρακτηριστικό την επίδειξη ανοχής εκ µέρους 

των ∆ηµοτικών Αρχών και την πίστη στην πεποίθηση ότι θα υπήρχε συµµόρφωση στο άµεσο 

µέλλον, ακόµα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είχε γίνει, χωρίς αποτέλεσµα επίδοση 

Ειδοποίησης Επιβολής (Α/Π 1106/00). Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως υπέδειξε κατ΄επανάληψη ότι, 

αν και κατανοεί την τακτική των ∆ηµοτικών Αρχών να παρέχουν στους παρανοµούντες ένα 

λογικό πλαίσιο χρόνου εντός του οποίου θα πρέπει να υπάρξει συµµόρφωση, δεν θα πρέπει να 

γίνεται κατάχρηση της ευχέρειας αυτής και να καθυστερείται κατά συνέπεια η αποκατάσταση 

της νοµιµότητας.  

 

(iv) Παράνοµες Οικοδοµές και Ανάπτυξη 

Παράπονα υποβλήθηκαν και αναφορικά µε τη διεξαγωγή οικοδοµικών εργασιών οι οποίες, κατά 

τη γνώµη των παραπονούµενων επηρέαζαν τη δικιά τους οικοδοµή και µείωναν τη χρηµατική 

της αξία. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το παράπονο µε αρ. Α/Π 171/04, κατά του ∆ήµου 

Αγλαντζιάς. Ο παραπονούµενος ισχυρίστηκε ότι η ιδιοκτήτρια εφαπτόµενης µε τη δική του 

οικοδοµής, άρχισε την ανέγερση δεύτερου ορόφου, χωρίς προηγουµένως να εξασφαλίσει άδεια 

οικοδοµής. Παράλληλα, ο παραπονούµενος υποστήριξε ότι η οικοδοµή ανεγειρόταν κατά τρόπο 

που θα εµπόδιζε τον ίδιο µελλοντικά να προβεί στην ανέγερση δεύτερου ορόφου. Η διερεύνηση 

του παραπόνου κατέδειξε ότι ο ∆ήµος είχε εξασφαλίσει στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας για 

ανέγερση παράνοµης οικοδοµής, διάταγµα αναστολής των εργασιών που εκτελούνταν από την 

ιδιοκτήτρια της γειτονικής οικοδοµής, πλην όµως δεν είχε φροντίσει για την επίδοσή του στο 

ενδιαφερόµενο µέρος.  

 

Η Επίτροπος επεσήµανε ότι η εξασφάλιση διατάγµατος, στόχευε στο να αναστείλει άµεσα τη 

διεξαγωγή περαιτέρω οικοδοµικών εργασιών, µέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης, η δε 

φύση του συγκεκριµένου διατάγµατος επιβάλλει όπως ο ∆ήµος καταβάλει κάθε προσπάθεια για 

άµεση επίδοσή του, ώστε να επιτευχθεί το ζητούµενο αποτέλεσµα. Η Επίτροπος έκρινε ότι ο 1½ 

µήνας που χρειάστηκε για να επιδοθεί το διάταγµα, καταστρατηγούσε το σκοπό για τον οποίο 

ζητήθηκε η έκδοσή του από το ∆ικαστήριο και εισηγήθηκε όπως στο µέλλον η επίδοση 

διαταγµάτων γίνεται αµέσως µετά την έκδοσή τους.  

 

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 909/03, διαπιστώθηκε ότι ο ∆ήµος 

Παραλιµνίου προέβη σε κατασκευή δρόµου, ο οποίος δεν τηρούσε τα πρότυπα οδικής 

ασφάλειας, ο δε ∆ήµος παρέλειπε να λάβει οποιαδήποτε διορθωτικά µέτρα παρά τις προς αυτή 

την κατεύθυνση, υποδείξεις του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Η 

Επίτροπος εισηγήθηκε όπως ∆ήµος συνεργαστεί µε τα Τµήµατα Πολεοδοµίας και Οικήσεως και 

∆ηµοσίων Έργων για την εκτέλεση των αναγκαίων βελτιωτικών έργων το συντοµότερο δυνατό.  
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Το παράπονο µε αρ. Α/Π 1323/03, εστιάστηκε στον ισχυρισµό ότι η ανοχή που ο ∆ήµος 

Λεµεσού επεδείκνυε έναντι ορισµένων εκ των ιδιοκτητών διαµερισµάτων να εξοφλήσουν το 

χρηµατικό ποσό που τους αναλογούσε, µετά από επιδιορθωτικές εργασίες στην, 

χαρακτηρισθείσα ως «επικίνδυνη» οικοδοµή – έθετε σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των 

λοιπών ιδιοκτητών. Ενόψει του ότι ο ∆ήµος είχε ενεργοποιήσει τις πρόνοιες του άρθρου 

15Α(1)(β) του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου, η Επίτροπος εισηγήθηκε την 

περαιτέρω επιθεώρηση της οικοδοµής από το ∆ήµο, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον 

δικαιολογείται η λήψη περαιτέρω δικαστικών µέτρων εναντίον κατόχων που αρνούνταν να 

προβούν σε επιδιορθώσεις που θα χαρακτηρίζονταν ως αναγκαίες.  

 

Καταστροφή δηµοσίου δρόµου και συνεπακόλουθη αποκοπή πρόσβασης προς το τεµάχιο του, 

παράνοµη ανέγερση τοίχου αντιστήριξης και παράλειψη λήψης δικαστικών µέτρων από πλευράς 

του ∆ήµου Λευκάρων, ήταν οι ισχυρισµοί που εξετάστηκαν κατά τη διερεύνηση του παραπόνου 

µε αρ. Α/Π 1670/03. Όσον αφορά την αποκατάσταση του δηµόσιου δρόµου, που σύµφωνα 

µε τον παραπονούµενο είχε καταστραφεί από τις χωµατουργικές εργασίες στις οποίες είχε 

προβεί ιδιοκτήτης γειτονικού του τεµαχίου, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως ο ∆ήµος Λευκάρων 

ζητήσει την οριοθέτηση του δρόµου από το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λάρνακας, µε 

σκοπό να ετοιµαστεί σχέδιο διαµόρφωσης/αποκατάστασής του. Σχετικά µε την ανέγερση τοίχου 

αντιστήριξης, για τον οποίο είχε υποβληθεί εκ των υστέρων αίτηση για εξασφάλιση καλυπτικής 

άδειας, η οποία σύµφωνα µε τον Επαρχιακό Λειτουργό Λάρνακας του Τµήµατος Πολεοδοµίας και 

Οικήσεως δεν µπορούσε να εγκριθεί, η Επίτροπος εισηγήθηκε τη λήψη δικαστικών µέτρων και 

τη συνέχισή τους, µέχρι την αποκατάσταση της νοµιµότητας.  

 

Το παράπονο µε αρ. Α/Π 1206/04, αφορούσε ισχυρισµό για παράνοµη ασφαλτόστρωση 

µέρους της κοίτης του ποταµού Πεδιαίου και τη δηµιουργία δρόµου, µε αποτέλεσµα να 

διοχετεύεται τροχαία κίνηση µπροστά από την κατοικία του παραπονούµενου και να τίθεται 

θέµα ασφάλειας κατά την έξοδό του από τον χώρο στάθµευσης.  

 

Η Επίτροπος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο δρόµος, ως υφίσταται σήµερα, δεν είναι µόνο µη 

εγκριµένος αλλά και επικίνδυνος για χρήση από το κοινό, γεγονός που οδήγησε στην υποβολή 

συγκεκριµένων εισηγήσεων από πλευράς της Αστυνοµίας, για εκτέλεση βελτιωτικών έργων. Η 

Επίτροπος κατέληξε ότι οι λύσεις που προτάθηκαν από την Αστυνοµία και το ∆ήµο Στροβόλου 

είναι δυνατό να εφαρµοστούν αν και εφόσον ο ∆ήµος προχωρήσει στην εγγραφή του δρόµου 

ως δηµόσιου, λύση η οποία επιβάλλει διαβούλευση µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και 

Χωροµετρίας και εκ νέου απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Ωστόσο, και ένεκα του ότι 

τέτοιες διαδικασίας είναι εκ φύσεως τους χρονοβόρες, η Επίτροπος εισηγήθηκε το κλείσιµο του 

δρόµου.  
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Η καθυστέρηση στην ικανοποίηση του αιτήµατος του παραπονούµενου για αποκατάσταση 

δηµόσιου δρόµου, ο οποίος είχε καταστεί απροσπέλαστος λόγω υπερχείλισης του ποταµού, ήταν 

το αντικείµενο του παραπόνου µε αρ. Α/Π 328/04, κατά του ∆ήµου Γερµασόγειας. Η 

Επίτροπος διαπίστωσε ότι το σχετικό αίτηµα του παραπονούµενου υποβλήθηκε το 1998 αλλά 

δεν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί γιατί παράλληλα µε την αποκατάσταση του δρόµου 

απαιτείτο και αποκατάσταση της κοίτης του ποταµού, εργασία που επιβάλλει την προηγούµενη 

εξουσιοδότηση του οικείου Επάρχου. Η Επίτροπος έκρινε ότι η διενέργεια επιτόπου έρευνας για 

αποτύπωση της κατάστασης είχε καθυστερήσει αδικαιολόγητα και εισηγήθηκε τη συνεργασία 

όλων των αρµοδίων φορέων για σύντοµη επίλυση του προβλήµατος.  

 

Κατασκευή µόνιµου έργου σε µέρος ιδιωτικών τεµαχίων, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν 

και τα τεµάχια του παραπονούµενου, βάσει διατάγµατος επίταξης και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί 

η διαδικασία της απαλλοτρίωσης, ήταν η διαπίστωση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως κατά την 

εξέταση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 1351/02, κατά του ∆ήµου Πέγειας. Παράλληλα, η 

Επίτροπος έκρινε τις διαµαρτυρίες του παραπονούµενου αναφορικά µε τη χρήση µέρους των 

τεµαχίων του χωρίς αποζηµίωση δικαιολογηµένες και εισηγήθηκε την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας απαλλοτρίωσης το συντοµότερο δυνατό ώστε ο ∆ήµος να είναι σε θέση να 

προσφέρει την αποζηµίωση.  

 

Το παράπονο µε αρ. Α/Π 947/02, εστιαζόταν στον ισχυρισµό ότι ο ∆ήµος Παραλιµνίου 

ετοίµασε σχέδιο οδικού δικτύου, µε την υλοποίηση του οποίου θα επηρεαζόταν δυσµενώς το 

τεµάχιο των παραπονούµενων, ενώ καθόλου γειτονικά όµορα τεµάχια.  

 

Κατά τη διερεύνηση του παραπόνου, διαπιστώθηκε ότι ο ∆ήµος Παραλιµνίου, ενεργώντας µε 

προχειρότητα, ανέλαβε πρωτοβουλίες και αγνόησε νοµοθετική διάταξη, δηµιουργώντας µε τον 

τρόπο αυτό δεδοµένα σε βάρος των παραπονούµενων. Η Επίτροπος, επεσήµανε, ότι οι 

λανθασµένοι χειρισµοί θα αποφεύγονταν αν η δράση του ∆ήµου στηριζόταν στις αρχές της 

χρηστής διοίκησης και της ορθής συµπεριφοράς προς τους διοικούµενους. Περαιτέρω, η 

Επίτροπος σηµείωσε ότι αν ετίθετο έγκαιρα σε εφαρµογή ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας 

Νόµος, το Τοπικό Σχέδιο ή έστω η ∆ήλωση Πολιτικής, θα διασφαλιζόταν η ορθολογιστική 

ανάπτυξη της περιοχής και θα αποτρεπόταν ο αυθαίρετος σχεδιασµός οδικών δικτύων εκτός του 

ορίου ανάπτυξης.  

 

Στη σχετική Έκθεσή της, η Επίτροπος επεσήµανε, παράλληλα, την ολιγωρία που επέδειξε το 

Υπουργείο Εσωτερικών στην προώθηση της εφαρµογής του πιο πάνω νόµου εντός των 

διοικητικών ορίων του ∆ήµου Παραλιµνίου, παρά τη µεγάλη αναπτυξιακή δραστηριότητα των 
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τελευταίων χρόνων. Η Επίτροπος έκρινε ωστόσο ότι υπό τις περιστάσεις δεν ήταν δυνατή η 

υποβολή οποιαδήποτε εισήγησης αφού τυχόν αίτηση των παραπονούµενων για ανάπτυξη του 

τεµαχίου τους, θα αποφασιστεί από την Πολεοδοµική Αρχή, βάσει των προνοιών της ∆ήλωσης 

Πολιτικής ή του Τοπικού Σχεδίου, αν στο µεταξύ τεθούν σε εφαρµογή. Στο πλαίσιο αυτό το 

οδικό δίκτυο της περιοχής θα τύχει της δέουσας µελέτης.  

 

(v) Τέλη 

Όπως και κατά τα προηγούµενα έτη, έτσι και το 2004, µεγάλος αριθµός παραπόνων υποβλήθηκε 

αναφορικά µε την επιβολή διαφόρων τελών και ειδικότερα τελών σκυβάλων. Στις πλείστες 

περιπτώσεις η Επίτροπος επεσήµανε στους παραπονούµενους την αδυναµία παρέµβασής της, 

ιδιαίτερα όταν το τέλος που επιβλήθηκε ήταν εντός του ορίου που θέτει η σχετική νοµοθεσία. Σε 

δύο ωστόσο, ιδιάζουσες, περιπτώσεις, κρίθηκε σκόπιµη η υποβολή Έκθεσης.  

 

Η πρώτη Έκθεση υποβλήθηκε αναφορικά µε το παράπονο µε αρ. Α/Π 323/04, κατά του 

∆ήµου Αγλαντζιάς. Ο παραπονούµενος διαµένει µαζί µε τα πεθερικά του και την οικογένεια της 

αδερφής της συζύγου του στην ιδία κατοικία, πλην όµως, ο ∆ήµος Αγλαντζιάς επέβαλε τέλος 

σκυβάλων και στις τρεις οικογένειες ξεχωριστά. 

 

Η Επίτροπος, επεσήµανε ότι, βάσει του Έκτου Πίνακα του περί ∆ήµων Νόµου, για υποστατικά 

που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, το τέλος σκυβάλων που επιβάλλεται δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τις £100. Πέραν αυτού, η εκτίµηση των βασικών και πραγµατικών περιστατικών, 

όπως είναι ο καθορισµός του ύψους του τέλους εντός των ορίων της νοµοθεσίας αποτελεί 

αρµοδιότητα της ∆ιοίκησης, παρέµβαση δε, επιτρέπεται, σύµφωνα µε τη νοµολογία του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, µόνο στις περιπτώσεις όπου το τέλος: 

• υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζει ο Έκτος Πίνακας για τη συγκεκριµένη κατηγορία 

υποστατικού,  

• ήταν αποτέλεσµα κατάταξης του υποστατικού σε λανθασµένη κατηγορία του Έκτου Πίνακα, 

• ήταν αποτέλεσµα µη επαρκούς έρευνας,  

• στερείται αιτιολογίας.  

 

Από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως διαπίστωσε ότι η 

συγκεκριµένη περίπτωση είχε προβληµατίσει έντονα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο, 

στηριζόµενο στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη οικοδοµή αποτελούσε την κατοικία τριών 

οικογενειών, κατέληξε ότι ήταν επιτρεπτή η υποβολή τριών ξεχωριστών τελών. Μη 

συµµεριζόµενη τη θέση του ∆ήµου, η Επίτροπος επεσήµανε ότι ο Έκτος Πίνακας κάνει αναφορά 

σε κατηγορίες υποστατικών, γεγονός που υποδεικνύει ότι η επιβολή του τέλους γίνεται ανά 

υποστατικό και όχι ανά δηµότη. Ο αριθµός των ατόµων που διαµένουν στο ίδιο υποστατικό 
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µπορεί να αποτελέσει κριτήριο για το ύψος του τέλους που θα επιβληθεί, το οποίο εν πάση 

περιπτώσει δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο. Βάσει των ενώπιόν της δεδοµένων, η 

Επίτροπος κατέληξε ότι το συνολικό τέλος που επιβλήθηκε για το συγκεκριµένο υποστατικό, το 

οποίο ανερχόταν στις £186, υπερέβαινε κατά πολύ το όριο των £100 που θέτει ο Έκτος Πίνακας. 

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος έκρινε ότι η απόφαση επιβολής τριών τελών ήταν λανθασµένη και 

έπρεπε να ανακληθεί.  

 

Η δεύτερη Έκθεση µε θέµα την επιβολή φορολογιών υποβλήθηκε µε αφορµή το παράπονο µε 

αρ. Α/Π 32/03, κατά του Κοινοτικού Συµβουλίου Αυγόρου. Η Επίτροπος δεν παρενέβηκε στο 

θέµα του ύψους των φορολογιών αλλά προέβη σε παρατηρήσεις όσον αφορά τον τρόπο 

εξέτασης των ενστάσεων. Συγκεκριµένα και όπως διαπίστωσε η Επίτροπος, ενστάσεις κατά 

φορολογιών που είχαν επιβληθεί από το Κοινοτικό Συµβούλιο εξετάζονταν από το ίδιο. Η 

Επίτροπος παρατήρησε ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και 

αντίκειται στις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόµου, σύµφωνα µε τις οποίες η εξέταση των 

ενστάσεων γίνεται από τους οικείους Επάρχους. Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως στο µέλλον η 

εξέταση των ενστάσεων γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.  

 

(vi) Κατανοµή Χορηγιών 

Ο τρόπος κατανοµής της χορηγίας που ο ∆ήµος Έγκωµης αποφάσισε να προσφέρει ως βοήθεια 

σε Σωµατεία που εδρεύουν στην Έγκωµη αποτέλεσε το αντικείµενο του παραπόνου µε αρ. Α/Π 

13/04, που υποβλήθηκε από το Μορφωτικό Σύλλογο Έγκωµης (Μ.Σ.Ε.). Οι παραπονούµενοι 

υποστήριξαν ότι η χορηγία ύψους £12,000 θα έπρεπε να κατανεµηθεί ίσα στα δύο Σωµατεία, 

Μ.Σ.Ε. και Ε.Θ.Α. και όχι κατ΄αναλογία 7:3 όπως κατανεµήθηκε τελικά.  

 

Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου διαπιστώθηκε ότι, κατά τη Συνεδρία του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπου και λήφθηκε η επίδικη απόφαση, παρών ήταν και ο ∆ήµαρχος, ο 

οποίος κατέχει την θέση του Προέδρου του Σωµατείου Ε.Θ.Α., γεγονός που συνιστούσε 

παραβίαση της αρχής της διασφάλισης της αµερόληπτης κρίσης του διοικητικού οργάνου, η 

οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη νοµιµότητα της πράξης. Όπως σηµείωσε η Επίτροπος, ακόµα 

και η απλή παρουσία ατόµου που έχει ιδιάζουσα σχέση µε τα πρόσωπα τα οποία αφορά η 

έκβαση της υπό συζήτηση υπόθεσης, είναι αρκετή για να καταστήσει την απόφαση τρωτή σε 

ακύρωση έστω και αν αποδειχτεί ότι το άτοµο αυτό ενήργησε αµερόληπτα. Με βάση τη θέση 

αυτή της νοµολογίας, η Επίτροπος κατέληξε ότι η απόφαση για κατανοµή της χορηγίας έχριζε 

επανεξέτασης σε νέα Συνεδρία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατά την οποία δεν θα έπρεπε να 

πάρουν µέρος, µέλη που συνδέονται µε ιδιάζουσα σχέση ή δεσµό µε οποιοδήποτε από τα δύο 

Σωµατεία.  
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(vii) Υπαλληλικά Θέµατα 

Αντικείµενο του παραπόνου µε αρ. Α/Π 1318/2003, ήταν η παράταση των υπηρεσιών του 

∆ηµοτικού Γραµµατέα του ∆ήµου Λύσης, χωρίς την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών. 

Συγκεκριµένα, ο παραπονούµενος, που κατείχε τη θέση του Βοηθού ∆ηµοτικού Γραµµατέα, 

ισχυρίστηκε ότι ο ∆ηµοτικός Γραµµατέας, παρ΄ότι αφυπηρέτησε, εξακολουθούσε να εργάζεται 

στο ∆ήµο, χωρίς της έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά παράβαση σχετικής εγκυκλίου 

του Υπουργείου Οικονοµικών.  

 

∆ιαπιστώθηκε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε σκοπό να αντιµετωπίσει το κενό που θα 

δηµιουργούσε η επικείµενη αφυπηρετήσει του ∆ηµοτικού Γραµµατέα, ζήτησε από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, τόσο την έγκριση µίσθωσης υπηρεσιών γραφέα, όσο και την παράταση των 

Υπηρεσιών του ∆ηµοτικού Γραµµατέα. Εν τω µεταξύ και εν αναµονή της απαιτούµενης έγκρισης 

του Υπουργείου Εσωτερικών, ο ∆ηµοτικός Γραµµατέας συνέχιζε να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

δωρεάν. Η Επίτροπος επεσήµανε ότι η παράταση υπηρεσιών προσώπων που αφυπηρετούν δεν 

επιτρέπεται, ενώ αντίθετα για την κάλυψη κενών θέσεων σε κατεχόµενους ∆ήµους, πρέπει να 

ακολουθείται η προβλεπόµενη διαδικασία.  

 

Το παράπονο µε αρ. Α/Π 965/04, αφορούσε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Παραλιµνίου να προβεί στον Αναπληρωµατικό ∆ιορισµό συγκεκριµένου ατόµου στη θέση του 

∆ηµοτικού Γραµµατέα, αφού ο διορισµός του στη µόνιµη θέση είχε ακυρωθεί από το Ανώτατο 

∆ικαστήριο.  

 

Στα πλαίσια της έρευνας προέκυψε ότι, µετά την ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου, ο ∆ήµος Παραλιµνίου έθεσε σε εφαρµογή τις πρόνοιες του Κανονισµού 26, των 

περί ∆ηµοτικής Υπηρεσίας Κανονισµών του ∆ήµου Παραλιµνίου (Κ.∆.Π. 374/2000) και διόρισε 

Αναπληρωτή ∆ηµοτικό Γραµµατέα, χωρίς ωστόσο να έχει προηγουµένως συµµορφωθεί µε το 

άρθρο 53, του περί ∆ήµων Νόµου, το οποίο απαιτεί την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου για 

κάθε Σχέδιο Υπηρεσίας βάσει του οποίου γίνεται διορισµός.  

 

Στη σχετική Έκθεσή της, η Επίτροπος επεσήµανε, παράλληλα, ότι η ευρεία διακριτική εξουσία 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, βάσει του Κανονισµού 26, των περί ∆ηµοτικής Υπηρεσίας 

Κανονισµών του ∆ήµου Παραλιµνίου (Κ.∆.Π. 374/2000), δεν εξαλείφει εξ ολοκλήρου την ανάγκη 

παράθεσης αιτιολογίας, είναι δε νοµολογηµένο ότι η απουσία αιτιολόγησης, έστω και 

περιορισµένης, καθιστά ανέφικτο τον έλεγχο της απόφασης και την ίδια την απόφαση 

ανατρέψιµη. Κριτική ασκήθηκε, επίσης, για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην προώθηση 

της διαδικασίας πλήρωσης της µόνιµης θέσης, µετά την ακύρωση του διορισµού από το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο. Επισηµαίνοντας ότι είχε παρέλθει πέραν του εύλογου χρονικού 
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διαστήµατος µετά την ακύρωση του διορισµού από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, η Επίτροπος 

εισηγήθηκε την επίσπευση των διαδικασιών για την πλήρωση της µόνιµης θέσης. Στα πλαίσια 

αυτά, η Επίτροπος κατέληξε ότι ο ∆ήµος θα µπορούσε να προχωρήσει στην πλήρωση της κενής 

θέσης, µε βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας που είχε εγκριθεί παλαιότερα από το Υπουργικό Συµβούλιο 

ή µε βάση νέο σχέδιο που είχε εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εφόσον εξασφαλιζόταν η 

έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου.  

 

Μη εξέταση του αιτήµατός του για παραχώρηση προσαυξήσεων και εκπαιδευτικής άδειας, λόγω 

απόκτησης µεταπτυχιακού τίτλου ήταν ο ισχυρισµός που προβλήθηκε µε το παράπονο µε αρ. 

Α/Π 1273/04, κατά του ∆ήµου Παραλιµνίου.  

 

Ο ισχυρισµός του παραπονούµενου αποδείχτηκε βάσιµος, αφού, όπως διαπίστωσε η Επίτροπος, 

το αίτηµά του εκκρεµούσε για τρεισήµισι και πλέον χρόνια. Η Επίτροπος τόνισε ότι τα 

προβλήµατα που υπήρξαν στις διαπροσωπικές σχέσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του εµπλεκόµενου ∆ήµου, δεν αποτελούσαν νόµιµο λόγο αποχής από την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων που η νοµοθεσία του έχει αναθέσει και εισηγήθηκε όπως το αίτηµα του 

παραπονούµενου συζητηθεί σε Συνεδρία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αµέσως µετά την λήψη της 

Έκθεσής της.  

 

(viii) Η Επικοινωνία των ∆ηµοτικών Αρχών µε τον Επίτροπο και τους πολίτες 

Κατά το 2004 παρατηρήθηκε µία µικρή βελτίωση στην τήρηση των χρονικών πλαισίων που η 

Επίτροπος παρέχει στις ∆ηµοτικές Αρχές για να ανταποκριθούν στις επιστολές της και να θέσουν 

υπόψη της τα σχόλια και τις απόψεις τους. Ωστόσο, δεν έχουν εκλείψει οι περιπτώσεις κατά τις 

οποίες επιδείχτηκε υπέρµετρη καθυστέρηση στην απάντηση των επιστολών της Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως µε αποτέλεσµα να κρίνεται σκόπιµη η υποβολή σχετικής Έκθεσης.  

 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 855/04. Πριν να αποταθεί στο 

Γραφείο της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, ο δικηγόρος του παραπονούµενου είχε στείλει τέσσερις 

επιστολές στο ∆ήµαρχο Παραλιµνίου ζητώντας τη λήψη µέτρων κατά των ιδιοκτητών γειτονικών 

καταστηµάτων, οι οποίοι, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του πελάτη του, προέβαιναν σε 

παράνοµες επεκτάσεις. Όταν το θέµα παραπέµφθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, 

ακολούθησαν άλλες τρεις επιστολές προς το ∆ήµαρχο Παραλιµνίου, για να ληφθεί τελικά 

απάντηση πέντε µήνες αργότερα ότι «το θέµα εκκρεµεί για µελέτη και λήψη απόφασης από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Παραλιµνίου».  
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Στη σχετική Έκθεσή της η Επίτροπος επεσήµανε ότι µε βάση τους περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

Νόµους, κάθε αρµόδια αρχή υποχρεούται να απαντά στον Επίτροπο εντός ευλόγου χρόνου, 

διαφορετικά παρακωλύεται η άσκηση των αρµοδιοτήτων του.  

 

Το δικαίωµα του πολίτη για ενηµέρωση και η αντίστοιχη υποχρέωση των ∆ηµοτικών Αρχών 

αποτέλεσαν, επίσης, θέµατα που σχολιάστηκαν στην Έκθεση της Επιτρόπου αναφορικά µε το 

παράπονο µε αρ. Α/Π 909/03. Η Επίτροπος επεσήµανε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 19 του 

Συντάγµατος και το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, οι πολίτες 

έχουν δικαίωµα απρόσκοπτης πρόσβασης σε πληροφορίες. Η Επίτροπος αναφέρθηκε παράλληλα 

στη σχετική Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών Κρατών Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

µε την οποία υποδείχτηκε στα κράτη µέλη ότι οι διοικητικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν το 

δικαίωµα πρόσβασης των πολιτών στα δηµόσια έγγραφα και περιορισµοί µπορούν να τίθενται 

µόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας, πρόληψης εγκληµάτων, προστασίας της υγείας και της 

ηθικής, προστασίας δικαιωµάτων τρίτων και παρεµπόδισης κοινοποίησης εµπιστευτικών 

πληροφοριών. Σύµφωνα, επίσης, µε τη Σύσταση, ο ενδιαφερόµενος δεν έχει υποχρέωση να 

εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επιθυµεί την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα.  

 

Το θέµα της εµπεριστατωµένης απάντησης που πρέπει να δίνεται στον πολίτη, απασχόλησε την 

Επίτροπο ∆ιοικήσεως κατά τη διερεύνηση του παραπόνου µε αρ. Α/Π 967/04. Ισχυρισµός των 

παραπονούµενων ήταν ότι ο ∆ήµος Αγλαντζιάς παρέλειπε να τους καταβάλει αποζηµιώσεις για 

τη ζηµιά που υπέστη η κατοικία τους όταν παρακείµενος τοίχος αντιστήριξης κατέρρευσε. Η 

Επίτροπος ∆ιοικήσεως, αν και έκρινε ότι δεν είχε αρµοδιότητα να εξετάσει ή να υπεισέλθει σε 

θέµατα που απαιτούν ειδικές και τεχνικές γνώσεις, επέκρινε τον τρόπο κατά τον οποίο το αίτηµα 

των παραπονούµενων είχε αντιµετωπιστεί από το ∆ήµο. Συγκεκριµένα, η Επίτροπος διαπίστωσε 

ότι η γραπτή απάντηση που δόθηκε στους παραπονούµενους δεν ήταν προϊόν µιας επαρκούς – 

από τεχνικής πλευράς – διερεύνησης, ούτε απαντούσε στις συγκεκριµένες και τεκµηριωµένες 

θέσεις του Πολιτικού Μηχανικού τους. Αντιθέτως, διαφαινόταν ότι η µόνη έγνοια του ∆ήµου 

ήταν να αρνηθεί, χωρίς προβληµατισµό, κάθε ευθύνη. Με σκοπό να αποσαφηνιστεί πλήρως η 

τυχόν ευθύνη του ∆ήµου, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως οι παραπονούµενοι τύχουν 

συγκεκριµένης απάντησης στα θέµατα που έθεσε ο Πολιτικός Μηχανικός τους.  

 

 

3. Κοινότητες 
 

Παρά την πρόσφατη σχετικά κατάργηση της αποικιοκρατικής νοµοθεσίας και τη θέσπιση του 

περί Κοινοτήτων Νόµου το 1999, οι κοινότητες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 

από την Κεντρική ∆ιοίκηση. Ένας αριθµός κοινοτήτων δε, δεν έχει στελεχωθεί κατάλληλα µε το 
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ανάλογο επιστηµονικό προσωπικό, µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία µε 

τις εκάστοτε Επαρχιακές ∆ιοικήσεις, γεγονός που διαιωνίζει προβλήµατα που θα µπορούσαν να 

επιλυθούν σε τοπικό επίπεδο.  

 

Το παράπονο µε αρ. Α/Π 1470/03, αφορούσε ισχυριζόµενη αποκοπή δηµόσιας πρόσβασης 

προς τεµάχιο στην Έµπα, ιδιοκτησίας του παραπονούµενου. Από τη διερεύνηση του παραπόνου 

διαπιστώθηκε ότι το τεµάχιο είχε πρόσβαση σε δηµόσιο δρόµο, η οποία είχε ωστόσο αποκοπεί 

και επιτόπου καταργηθεί πριν από 15 χρόνια µε την ανέγερση κοινοτικού γηπέδου από την τότε 

Χωριτική Αρχή Έµπας. Η Επίτροπος επεσήµανε ότι οι δηµόσιοι δρόµοι και τα δηµόσια µονοπάτια, 

υφίστανται για χρήση από το κοινό και τόσο οι πολίτες όσο και οι τοπικές αρχές οφείλουν να 

απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που συνεπάγονται τον ελάχιστο επηρεασµό τους. Στην 

υπό συζήτηση υπόθεση, ήταν φανερό ότι η δηµόσια πρόσβαση του παραπονούµενου είχε 

αποκοπεί παράνοµα από την τοπική αρχή, ο σκοπός δε της ενέργειας αυτής, αν και 

εξυπηρετούσε το δηµόσιο συµφέρον, ουδόλως της προσέδιδε νοµιµότητα.  

 

Η Επίτροπος έκρινε ότι περαιτέρω καθυστέρηση στη διάνοιξη του δρόµου θα ήταν 

αδικαιολόγητη και τόνισε ότι αναµένει την έναρξη εργασιών εντός του έτους.  

 

Οι αρµοδιότητες του Προέδρου του Κοινοτικού Συµβουλίου, βάσει του άρθρου 46, του περί 

Κοινοτήτων Νόµου, σε συνδυασµό µε το άρθρο 18, του περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και 

Θανάτων Νόµου, ήταν το αντικείµενο του παραπόνου µε αρ. Α/Π 514/04, κατά του 

Κοινοτικού Συµβουλίου Πάνω ∆ευτεράς.  

 

Η δικηγόρος, η οποία υπέβαλε το παράπονο, ισχυρίστηκε ότι ζήτησε κατ΄επανάληψη από τον 

Κοινοτάρχη, εκ µέρους πελατών της, να της παραχωρηθεί πιστοποιητικό ότι συγκεκριµένα άτοµα 

απεβίωσαν και την ύπαρξη ή όχι κληρονόµων τους, τον τόπο διαµονής αυτών και των τόπο 

διαµονής άλλων δύο ατόµων. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου απάντησε στην Επίτροπο 

∆ιοικήσεως ότι κάποια ονόµατα αδυνατούσε να τα πιστοποιήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει τα 

πιστοποιητικά θα έπρεπε να ετοιµαστούν από την ίδια τη δικηγόρο και να αποσταλούν για να 

εξεταστεί το περιεχόµενο τους και να αποφασιστεί κατά πόσον θα ήταν δυνατή η υπογραφή 

τους.  

 

Εξετάζοντας τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας, η Επίτροπος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο 

Κοινοτάρχης θα έπρεπε να είναι σε θέση να πιστοποιήσει κατά πόσον συγκεκριµένα άτοµα είχαν 

ή όχι αποβιώσει στην κοινότητα. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να αναµένεται από τον Κοινοτάρχη 

να πιστοποιήσει την ύπαρξη όλων των κληρονόµων τους, δεδοµένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος 

κληρονόµοι να έχουν γεννηθεί σε άλλες κοινότητες. Όποιο και αν είναι, εν πάση περιπτώσει, το 
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αποτέλεσµα της έρευνας, ο Κοινοτάρχης έχει την υποχρέωση να το δηλώσει γραπτώς, 

αναφέροντας παράλληλα τους λόγους για τους οποίους η παραχώρηση συγκεκριµένων 

στοιχείων ήταν αδύνατη. Η Επίτροπος δεν συµµερίστηκε την άποψη του Κοινοτάρχη ότι 

υπεύθυνο για την ετοιµασία του πιστοποιητικού είναι το άτοµο που το αξιώνει, για το λόγο ότι 

το περιεχόµενο του πιστοποιητικού θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τα στοιχεία που θα 

καταφέρει τελικά να συλλέξει ο Κοινοτάρχης.  

 

Βάσει των πιο πάνω, η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως ο Κοινοτάρχης προχωρήσει στην έκδοση 

πιστοποιητικού για όσα στοιχεία ήταν σε θέση να πιστοποιήσει και παράλληλα να απευθύνει 

επιστολή προς τη δικηγόρο µε την οποία να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η πιστοποίηση 

συγκεκριµένων στοιχείων ήταν αδύνατη.  

 

Το παράπονο µε αρ. Α/Π 272/02, αφορούσε παράλειψη του Κοινοτικού Συµβουλίου 

Χολετριών να απαντήσει σε αίτηµα των παραπονούµενων για µετονοµασία δρόµων µπροστά 

από τα σπίτια τους σε οδούς µε τα ονόµατα ηρώων συγγενικών τους προσώπων. Η Επίτροπος 

παρατήρησε ότι το θέµα της ονοµασίας οδών και πλατειών συνδέεται άµεσα µε τη διατήρηση 

της ιστορικής µνήµης, την εµπέδωση της δηµοκρατικής πολιτικής παράδοσης και την απόδοση 

τιµής στους νεκρούς για το έργο ή τη θυσία τους, ενώ η απόφαση του ονόµατος νεκρών ηρώων 

σε δρόµους που έχουν συνδεθεί άµεσα µε την προσωπική ή την οικογενειακή τους διαδροµή 

συνιστά ένα είδος ανταποδοτικής τιµής στα µέλη των οικογενειών τους. Υπό την έννοια αυτή, 

σε περιπτώσεις ονοµασίας δρόµων σε κοινότητες, θα πρέπει να προκρίνονται ονόµατα 

τιµώµενων που έχουν άµεση σχέση µε τον τόπο.  

 

Στην προκείµενη περίπτωση η Επίτροπος έκρινε ότι το Κοινοτικό Συµβούλιο δεν είχε 

συνεκτιµήσει µε τον δέοντα τρόπο όλες τις παραµέτρους του θέµατος, κατά την άσκηση της 

διακριτικής του εξουσίας. Θεώρησε δε έωλο το επιχείρηµα που προβλήθηκε από το Κοινοτικό 

Συµβούλιο ότι η µετονοµασία των οδών θα επιφέρει διάσπαση µεταξύ των συγγενών των 

ηρώων, ιδιαίτερα υπό το φως της ενυπόγραφης επιστολής που αποστάληκε από τις ίδιες τις 

οικογένειες.  

 

Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως, στα πλαίσια της διακριτικής του εξουσίας, το Κοινοτικό 

Συµβούλιο Χολετριών συνεκτιµήσει και εξετάσει το αίτηµα των παραπονούµενων βάσει των 

παρατηρήσεών της.  

 

Το παράπονο µε αρ. Α/Π 889/03, κατά του Τµήµατος ∆ασών, της Επαρχιακής ∆ιοίκησης 

Λευκωσίας και του Κοινοτικού Συµβουλίου Κάµπου, αφορούσε ισχυρισµό για πρόκληση ζηµιών 
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στο περιβόλι της παραπονούµενης από τις αναθυµιάσεις που προκαλεί λειτουργία τριών καµινιών 

παραγωγής καρβούνων σε γειτονικό της τεµάχιο.  

 

Η Επίτροπος επεσήµανε ότι η λειτουργία καµινιών παραγωγής καρβούνων, ρυθµίζεται από τις 

διατάξεις του περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόµου, ο οποίος υποχρεώνει κάθε 

αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές, να καθορίσει ειδική περιοχή 

εντός της οποίας δύναται να εγκατασταθούν καµίνια παρασκευής ξυλοκαρβούνων. ∆ιαπιστώθηκε 

ότι µέχρι και την υποβολή της σχετικής Έκθεσης οι αρµόδιες αρχές και το Κοινοτικό Συµβούλιο 

Κάµπου δεν είχε καθορίσει τέτοια περιοχή.  

 

Η Επίτροπος εισηγήθηκε, όπως, το Κοινοτικό Συµβούλιο Κάµπου σε συνεργασία µε όλα τα 

συναρµόδια Τµήµατα, προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στον καθορισµό της ειδικής περιοχής, 

ώστε να µπορούν οι ιδιοκτήτες να εγκαταστήσουν τα καµίνια τους σε κατάλληλη περιοχή και να 

αρθεί ο επηρεασµός της παραπονούµενης.  
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VI. ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

1. Εισαγωγή 
 

Ο Τοµέας περιλαµβάνει ουσιαστικά τρεις µεγάλες θεµατικές ενότητες. Τα θέµατα παιδείας, στα 

οποία εµπίπτουν παράπονα µαθητών όσον αφορά τα σχολεία στα οποία φοιτούν, παράπονα 

κατά του Κυπριακού Συµβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, παράπονα κατά του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου καθώς και παράπονα που αφορούν την παραχώρηση υποτροφιών ή 

φοιτητικών χορηγιών.  Η δεύτερη ενότητα αφορά παράπονα που υποβάλλονται από 

εκπαιδευτικούς και στρέφονται είτε κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού είτε κατά της 

Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Στην τρίτη ενότητα περιλαµβάνονται παράπονα που 

υποβάλλονται από δηµοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους ηµικρατικών οργανισµών και αρχών 

τοπικής αυτοδιοίκησης και αφορούν τις σχέσεις του κράτους ως «εργοδότη» και των 

εργοδοτούµενων από αυτό λειτουργών.  

 

Ο αριθµός παραπόνων που δέχεται ο συγκεκριµένος τοµέας, όπως φαίνεται στον πιο κάτω 

πίνακα, έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. 

 

ΈΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
241 325 428 675 

 

Συγκεκριµένα, ο αριθµός παραπόνων που δέχθηκε ο Τοµέας υπερδιπλασιάστηκε κατά τα 

τελευταία δύο χρόνια, από 325 παράπονα που δέχθηκε το 2002 σε 675 το 2004, καθιστώντας 

σχεδόν αδύνατη την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους, δεδοµένου ότι ο αριθµός του προσωπικού που 

υπηρετεί στο Τοµέα είχε κατά το 2004 αυξηθεί µόνο  

κατά ένα έκτακτο λειτουργό. 

 

 

2. Θέµατα Παιδείας και Μαθητών 

 

(i) Στασιµότητα µαθητών και πειθαρχία στα σχολεία 

Και κατά το 2004 υποβλήθηκαν στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως παράπονα όσον αφορά 

πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν σε µαθητές στα σχολεία. Η ενασχόληση µε το θέµα αυτό 

έδωσε στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως τη δυνατότητα να επαναλάβει τις θέσεις της όσον αφορά το 
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γενικότερο θέµα των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται στα σχολεία και των επιπτώσεών 

τους στους µαθητές και να τονίσει εκ νέου των  ανάγκη για εκσυγχρονισµό των Κανονισµών 

που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων. Στα πλαίσια αυτά λειτουργοί του Γραφείου µετείχαν 

σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας κατά τη συζήτηση των περί Λειτουργίας 

των ∆ηµοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικών) Κανονισµών που είχαν κατατεθεί 

από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Λειτουργός του Γραφείου µετείχε επίσης σε οµάδα 

εργασίας που είχε συσταθεί για ενσωµάτωση των παρατηρήσεων και απόψεων του Γραφείου 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως στους νέους Κανονισµούς. 

 

Κατά το 2004 υποβλήθηκαν συνολικά έξι εκθέσεις που αφορούσαν την αντιµετώπιση µαθητών 

στα σχολεία. Στη µια περίπτωση (Α/Π 920/04) πατέρας µαθητή διαµαρτυρήθηκε για την 

απόφαση του σχολείου να παραµείνει στάσιµο το παιδί του λόγω µεγάλου αριθµού απουσιών.  

Θέση του παραπονούµενου είναι ότι το σχολείο δεν είχε καταβάλει οποιαδήποτε προσπάθεια να 

βοηθήσει το γιο του, ο οποίος είχε δύσκολα παιδικά χρόνια .  

 

∆ιαπιστώθηκε κατά την έρευνα ότι η απόφαση του σχολείου για στασιµότητα του γιου του 

παραπονούµενου ήταν το αποτέλεσµα του µεγάλου αριθµού απουσιών που είχε και που κατά 

κύριο λόγο δεν είχαν προκύψει λόγω επιβολής πειθαρχικών ποινών αλλά λόγω της φυσικής 

απουσίας του παιδιού από το σχολείο. Εκείνο που προβληµάτισε στη συγκεκριµένη περίπτωση 

ήταν το γεγονός ότι το σχολείο δεν έκρινε αναγκαίο να παραπέµψει το γιο του παραπονούµενου 

στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για να τύχει βοήθειας. Το σχολείο 

έκρινε ότι παιδαγωγικά θα ήταν ορθότερο να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα στον οικείο χώρο 

του σχολείου. Όµως, η ειδική αγωγή και οι διευκολύνσεις που η Επαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει 

για ένα παιδί κατά κανόνα προσφέρονται στο χώρο του σχολείου. Στην Έκθεσή της η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως εξέφρασε την άποψη ότι,  δεδοµένου ότι η βοήθεια που το σχολείο πρόσφερε δεν 

είχε θετικά αποτελέσµατα, αφού η κατάσταση δεν βελτιωνόταν και το παιδί εξακολουθούσε να 

µην παρουσιάζεται στο σχολείο ή να φεύγει από αυτό, θα έπρεπε να είχε παραπεµφθεί στην 

Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης µε στόχο την αξιολόγηση του παιδιού και 

τον καθορισµό της αγωγής που κρίνετο απαραίτητη.  Στην Έκθεση εκφράστηκε, επίσης, η θέση 

ότι θα πρέπει να αξιοποιείται στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό η δυνατότητα που υπάρχει για 

παραποµπή παιδιών στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, λαµβάνοντας 

µάλιστα υπόψη ότι από δύο αυτεπάγγελτες έρευνες που διενεργήθηκαν σε σχέση µε την 

αντιµετώπιση παιδιών µε προβλήµατα στα σχολεία διαπιστώθηκε ότι τα σχολεία τα ίδια δεν 

διαθέτουν µηχανισµούς στήριξης των παιδιών αυτών. 

 

Η εµφάνιση των µαθητών ήταν το αντικείµενο άλλου παραπόνου που διερευνήθηκε κατά το 

2004 (Α/Π 757/04). Μητέρα µαθητή ισχυρίστηκε ότι ο γιος της δεν έτυχε ορθής 
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συµπεριφοράς αλλά προσβλητικής αντιµετώπισης από το ∆ιευθυντή και µερικούς καθηγητές του 

σχολείου στο οποίο φοιτούσε, λόγω του µήκους των µαλλιών του. 

 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, οι ισχύοντες κανονισµοί ρυθµίζουν το θέµα της ευπρεπούς 

εµφάνισης των µαθητών µε τρόπο γενικό και αόριστο, µε την διατύπωση «να αποφεύγεται 

οποιαδήποτε υπερβολική εµφάνιση». Το τι συνιστά υπερβολική ή κόσµια εµφάνιση ρυθµίζεται 

µε εσωτερικούς κανονισµούς του κάθε σχολείου, δηλαδή, δεν υπάρχει οµοιόµορφη προσέγγιση 

αλλά επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του σχολείου να αποφασίσει κατά πόσο ένας µαθητής 

έχει ευπρεπή ή «υπερβολική εµφάνιση». Συνεπώς, η κρίση είναι κατά βάση υποκειµενική και 

φυσικά σχετική αφού µπορεί να µεταβάλλεται κατά καιρούς, όπως µεταβάλλονται και οι τάσεις 

στην ένδυση και κόµµωση. 

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως ανέφερε στην Έκθεσή της ότι δεν αµφισβητεί ότι οι µαθητές οφείλουν 

να τηρούν και να σέβονται τους κανονισµούς και τα όρια που επιβάλλει σ΄αυτούς το σχολείο, 

εξέφρασε όµως την άποψη ότι θεωρεί αναχρονιστική την επιβολή αυστηρά καθορισµένου 

µήκους µαλλιών όταν µάλιστα για το θέµα της εµφάνισης δεν υπάρχουν σαφείς κανονισµοί που 

να ισχύουν για όλους του µαθητές των σχολείων. Πρόσθετα, άποψη της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

είναι ότι η ποινή της αποβολής ή απειλή για την επιβολή της ποινής αυτής δεν πρέπει να 

χρησιµοποιείται απλώς επειδή παρέχεται σχετική εξουσία αλλά για συγκεκριµένους λόγους. 

 

Γονείς παιδιών που φοιτούσαν σε Τεχνική Σχολή διαµαρτυρήθηκαν για την συµπεριφορά που 

υφίσταντο τα παιδιά τους (Α/Π 943/04). Ισχυρίστηκαν ότι οι ποινές αποβολών που τους 

επιβλήθηκαν από το σχολείο ήταν αποτέλεσµα προκατάληψης και είχαν ως συνέπεια να 

παραµείνουν στάσιµα και να στερηθούν το δικαίωµα να παρακαθήσουν στις εξετάσεις Ιουνίου 

και Σεπτεµβρίου. Το παράπονο αφορούσε ουσιαστικά δύο περιπτώσεις µαθητών. Από τη 

διερεύνηση που έγινε διαπιστώθηκε ότι το σχολείο µε τις ποινές που είχε επιβάλει στον ένα 

µαθητή δεν  είχε υπερβεί τα άκρα όρια της διακριτικής του εξουσίας. Σε σχέση µε το δεύτερο 

µαθητή διαπιστώθηκε ότι ο ισχυρισµός της µητέρας του για έλλειψη δέουσας έρευνας από το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο κατά την εξέταση κατηγορίας εναντίον του για παράδοση κροτίδας σε 

συµµαθητή του, είναι ορθός. Από τα Πρακτικά του Πειθαρχικού Συµβουλίου και τη µαρτυρία του 

γιου της παραπονούµενης, διαπιστώθηκε ότι δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη η µη παραδοχή του 

µαθητή για ανάµειξή του στο περιστατικό για το οποίο καταγγέλθηκε. Συγκεκριµένα 

διαπιστώθηκε ότι το Πειθαρχικό Συµβούλιο δε διενήργησε πλήρη έρευνα ώστε να ακούσει όλους 

τους µάρτυρες πέραν του συµµαθητή που υπέδειξε  το γιο της παραπονούµενης ως το πρόσωπο 

που του παρέδωσε την κροτίδα. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 

απόφαση για επιβολή στο δεύτερο µαθητή της πειθαρχικής ποινής της αποβολής για 6 ηµέρες 

από το Πειθαρχικό Συµβούλιο, πάσχει λόγω έλλειψης δέουσας έρευνας και αιτιολογίας της 
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απόφασης. Υποβλήθηκε εισήγηση για διαγραφή των αριθµών των αδικαιολόγητων απουσιών  

του µαθητή που επιβλήθηκαν για το περιστατικό της κροτίδας και  για παροχή σ΄αυτόν του 

δικαιώµατος να παρακαθήσει σε ανεξετάσεις. 

 

Την ποινή που επιβλήθηκε στο γιο του για αναγραφή αισχρών φράσεων σε τοίχους του 

σχολείου αµφισβήτησε πατέρας µαθητή, µέσω της δικηγόρου του (Α/Π 1779/03). Στην 

Έκθεση που υποβλήθηκε αναφέρεται ότι ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατά την άσκηση του 

εξωδικαστικού του ελέγχου δεν υποκαθιστά τα αρµόδια όργανα στην άσκηση των πειθαρχικών 

τους αρµοδιοτήτων. Εκείνο που εξετάζεται είναι κατά πόσο η απόφαση που λήφθηκε ήταν 

εύλογα επιτρεπτή. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµείωσε στην Έκθεσή 

της τα κενά που παρατηρήθηκαν στο χειρισµό του θέµατος από το Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

 

Πουθενά στα σχετικά πρακτικά δεν αναφέρεται ποια ακριβώς ήταν η µαρτυρία του 

παραπονούµενου ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Αναφέρεται απλώς ότι κλήθηκε σε 

απολογία και ότι αυτός αρνήθηκε κάθε ανάµειξη και ρωτούσε γιατί δεν είχε καταγγελθεί στην 

Αστυνοµία. ∆εν γίνεται αναφορά στη δική του εκδοχή όσον αφορά τις πράξεις και τις κινήσεις 

του. Η απουσία της µαρτυρίας του παραπονούµενου καθιστούσε αδύνατη τη σύγκριση της µε 

τις µαρτυρίες των άλλων µαθητών. Επίσης, ο γιος του παραπονούµενου ισχυρίστηκε ότι 

συγκεκριµένη ώρα είχε φύγει από το σπίτι του µαζί µε το αυτοκίνητο φίλου του, µαθητή του 

ίδιου σχολείου και εποµένως ήταν λογικό και αναµενόµενο να ζητηθεί και η µαρτυρία του 

συγκεκριµένου µαθητή, ο οποίος θα µπορούσε να επιβεβαιώσει  ή να διαψεύσει τα όσα ο γιος 

του παραπονούµενου ισχυρίστηκε. Τέτοια µαρτυρία δεν φαίνεται να λήφθηκε. Υποβλήθηκε 

εισήγηση για επανεξέταση του θέµατος από το Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

 

Τη θέση ότι η ποινή της αποβολής για δύο ηµέρες που επιβλήθηκε στο γιο του είναι εκδικητική 

και όχι διορθωτική, υποστήριξε πατέρας, αφού µε την επιβολή της συγκεκριµένης ποινής ο γιος 

του στερήθηκε του δικαιώµατος να πάρει το απολυτήριο του τον Ιούνιο. (Α/Π 529/04) 

Συγκεκριµένα ο γιος του παραπονούµενου κατηγορήθηκε για επεισόδιο που έγινε µε ένα πολίτη 

κατά τη διάρκεια εκδροµής των µαθητών στη Λευκωσία. Η καταγγελία που διατυπώθηκε ήταν 

ότι κατά την επιστροφή από την εκδροµή στη Λευκωσία, οµάδα µαθητών έβριζαν τους 

περαστικούς και έφτυσαν από το παράθυρο διερχόµενο αυτοκίνητο. Όταν ο οδηγός του 

αυτοκινήτου σταµάτησε το λεωφορείο και ανέβηκε για να υποδείξει τους υπόπτους, έγινε µαζική 

επίθεση εναντίον του επιδεικνύοντας ανάρµοστη συµπεριφορά. 

 

Στην Έκθεση αναφέρεται ότι η ευπρέπεια και η τήρηση των βασικών κανόνων ευγένειας πρέπει 

χωρίς αµφιβολία να διέπει τη συµπεριφορά των µαθητών και είναι καθήκον του σχολείου να 

καλλιεργεί στους µαθητές τους κανόνες αυτούς αλλά και να φροντίζει για τη τήρησή τους. Η 
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ανάγκη για τήρηση των κανόνων αυτών γίνεται πιο επιτακτική κατά τη διάρκεια των εκδροµών 

των σχολείων όταν οι µαθητές βρίσκονται σε άµεση επαφή µε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Ως εκ τούτου κρίθηκε ότι η συµπεριφορά που επέδειξαν οι µαθητές του τµήµατος του γιου του 

παραπονούµενου, να βρίζουν και να φτύνουν από το λεωφορείο δεν µπορεί παρά να είναι 

καταδικαστέα. 

 

Όµως, όπως διαπιστώθηκε η καταγγελία που διατυπώθηκε, εναντίον του γιου του 

παραπονούµενου αλλά και άλλων πέντε συµµαθητών του αφορούσε τη συµπεριφορά των 

µαθητών έναντι του πολίτη και των καθηγητριών όταν ο πολίτης είχε εισέλθει ήδη στο 

λεωφορείο και όχι τη συµπεριφορά που είχε επιδειχθεί πριν την ανακοπή του λεωφορείου και 

την είσοδο του πολίτη σ΄αυτό. Εξάλλου, για τη συµπεριφορά αυτή δεν φαίνεται να είχαν 

προκύψει οποιαδήποτε στοιχεία κατά του γιου του παραπονούµενου. Εποµένως, η συµπεριφορά 

του γιου του παραπονούµενου όσο  και των άλλων µαθητών του σχολείου για την οποία 

κατηγορήθηκαν ήταν το επακόλουθο άλλης καταδικαστέας συµπεριφοράς, για την οποία 

κανένας δεν κατηγορήθηκε και κανένας δεν τιµωρήθηκε. Ήταν, επίσης, το επακόλουθο της 

εισόδου πολίτου στο λεωφορείο των µαθητών, γεγονός που κρίθηκε ουσιώδους σηµασίας και το 

οποίο δεν είχε συνεκτιµηθεί. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε την επανεξέταση του όλου 

θέµατος. 

 

Παράπονο για µη ορθή και άδικη µεταχείριση που έτυχαν τα δίδυµα παιδιά τους υπέβαλαν γονείς 

µαθητών γυµνασίου (Α/Π 935/04). Οι γονείς ισχυρίστηκαν ότι ως αποτέλεσµα της στάσης του 

σχολείου  έναντι των παιδιών τους, αυτά παρέµειναν στάσιµα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας 

διαπιστώθηκε ότι το σχολείο επανεξέτασε την περίπτωση του ενός από τα δύο παιδιά της 

οικογένειας και αποφάσισε όπως διαγραφούν 9 από τις απουσίες του µε αποτέλεσµα ο µαθητής 

να παραπέµπεται σε ανεξέταση το Σεπτέµβριο. Ως εκ τούτου, η Έκθεση περιορίστηκε στα 

στοιχεία που αφορούν το δεύτερο παιδί της οικογένειας.  Όπως αναφέρεται στην Έκθεση από 

τη µελέτη των ∆ελτίων Καταγγελιών και από τα πρακτικά συναντήσεων που τέθηκαν υπόψη της 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, διαπιστώθηκε ότι µερικές ποινές που επιβλήθηκαν στο γιο των 

παραπονουµένων δεν ήταν απόλυτα τεκµηριωµένες. Στην Έκθεση έγινε ενδεικτική αναφορά σε 

συγκεκριµένα περιστατικά. Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως αναφέρει στην Έκθεσή της ότι δεν θα 

µπορούσε να παραβλέψει και το γεγονός ότι σε καµιά περίπτωση δεν λήφθηκε υπόψη η 

δυσκολία προσαρµογής που αντιµετωπίζει ο µαθητής  µε βάση την έκθεση που υποβλήθηκε στο 

σχολείο από την αρµόδια εκπαιδευτική ψυχολόγο. Η προσπάθεια του σχολείου περιορίστηκε 

στην επιβολή ποινών στο µαθητή. 

 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση δεν είναι, εκ των πραγµάτων, δίκαιο να αντιµετωπίζεται ένας 

φυσιολογικός µαθητής το ίδιο µε ένα µαθητή µε ιστορικό  και διαγνωσµένο πρόβληµα 
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συµπεριφοράς. Επιπλέον,  όπως εύστοχα είχε υποδειχθεί από την εκπαιδευτική ψυχολόγο, ο  

συγκεκριµένος µαθητής δεν αντιµετωπίζει µαθησιακά προβλήµατα. Εποµένως,  η στασιµότητα 

του µαθητή δε θα βοηθούσε στην επίλυση του προβλήµατος συµπεριφοράς που αντιµετωπίζει. 

 

(ii) Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 

Κατά το 2004 υποβλήθηκαν στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 19 παράπονα κατά του ΚΥΣΑΤΣ 

και ολοκληρώθηκε η διερεύνηση 13 παραπόνων που είτε υποβλήθηκαν τα προηγούµενα έτη είτε 

κατά το 2004. Εκθέσεις υποβλήθηκαν για 2 παράπονα. 

 

Η απόφαση του ΚΥΣΑΤΣ να υποχρεώσει κάτοχο πτυχίου κτηνιατρικής Ρωσικού πανεπιστηµίου 

να παρακολουθήσει και να επιτύχει στις εξετάσεις που διοργανώνει το ∆ΙΚΑΤΣΑ για αναγνώριση 

τίτλων κτηνιατρικής αποτέλεσε το αντικείµενο παραπόνου για το οποίο υποβλήθηκε σχετική 

Έκθεση (Α/Π 1533/02). Θέση του ΚΥΣΑΤΣ ήταν ότι η κτηνιατρική συγκαταλέγεται στα 

επαγγέλµατα υγείας  για τα οποία αποφασίστηκε να συµπληρώνει το πρόγραµµα των αιτητών 

και να ελέγχει τις γνώσεις τους µέσω µόνο των εξετάσεων που οργανώνει το ∆ΙΚΑΤΣΑ.  

 

Στην Έκθεση που υποβλήθηκε αναφέρεται ότι δεδοµένου ότι στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και στα 

άλλα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου δεν 

παρέχονται τίτλοι στην Κτηνιατρική, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της σχετικής νοµοθεσίας, ως 

µέτρο κρίσης θα έπρεπε να ληφθεί ο αντίστοιχος τίτλος αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων άλλων χωρών, ιδιαίτερα της ΕΕ µε προτεραιότητα της Ελλάδας. Ως εκ τούτου 

εκφράστηκε η άποψη ότι ορθά το ΚΥΣΑΤΣ επέβαλε στην παραπονούµενη την επιτυχή εξέτασή 

της στα µαθήµατα που απαιτεί και το ∆ΙΚΑΤΣΑ για αναγνώριση τίτλων κτηνιατρικής. 

 

Όσον αφορά, όµως, την απόφαση του ΚΥΣΑΤΣ να µην επιτρέψει την παρακολούθηση και 

επιτυχή εξέταση των µαθηµάτων αυτών στη Ρωσία, στην Έκθεση αναφέρεται ότι στους 

σχετικούς Κανονισµούς δεν υπάρχει περιορισµός σε σχέση µε τη χώρα στην οποία υποχρεώνεται 

ο πολίτης να παρακολουθήσει τα µαθήµατα που του καθορίζει το ΚΥΣΑΤΣ. Αντίθετα, στους 

σχετικούς Κανονισµούς αναφέρεται σαφέστατα ότι η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 

συµπληρωµατικό αριθµό µαθηµάτων γίνεται σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα της Κύπρου 

ή του εξωτερικού. Το επιχείρηµα ότι η αίτηση εξετάστηκε κατά το πρότυπο του ∆ΙΚΑΤΣΑ, ισχύει 

όσον αφορά το µέτρο κρίσης που λήφθηκε υπόψη αφού τούτο υπαγορεύει και η σχετική 

νοµοθεσία. ∆εν µπορεί όµως να ισχύσει όσον αφορά το ίδρυµα στο οποίο θα παρακολουθήσει ο 

αιτητής τα µαθήµατα, αφού στους σχετικούς κανονισµούς δίδεται η ευχέρεια παρακολούθησης 

τους στο εξωτερικό, χωρίς οποιοδήποτε περιορισµό. Η Έκθεση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, 

η απόρριψη του αιτήµατος της παραπονούµενης για παρακολούθηση και επιτυχία στην εξέταση 

στα µαθήµατα που της καθορίστηκαν σε Ρωσικό πανεπιστήµιο, δεν βρίσκει έρεισµα στο νόµο. 
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Πέραν τούτου, µε την συγκεκριµένη απόφασή του το ΚΥΣΑΤΣ ουσιαστικά αποδέχεται την 

υποκατάστασή του από το ∆ΙΚΑΤΣΑ, αντί να ασκήσει το ίδιο τις εξουσίες και αρµοδιότητές του. 

Υποβλήθηκε εισήγηση για επανεξέταση από το ΚΥΣΑΤΣ του όλου θέµατος. 

 

Το επίπεδο αναγνώρισης των τίτλων σπουδών των ΤΕΙ ήταν το αντικείµενο της δεύτερης 

Έκθεσης που υποβλήθηκε κατά το 2004 (Α/Π 883/03). Ο παραπονούµενος ισχυρίστηκε ότι 

κακώς ο τίτλος σπουδών που είχε αποκτήσει από το Τ.Ε.Ι Πειραιά αναγνωρίστηκε ως «Τίτλος 

Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τοµέα». Στην έκθεση αναφέρεται ότι µε τον περί 

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικό) Νόµο του 

2002, οι τίτλοι σπουδών που απονεµήθηκαν από τα ΤΕΙ της Ελλάδας πριν από την έναρξη 

ισχύος του Νόµου µε Αρ. 2916 της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας τυγχάνουν της ίδιας αναγνώρισης µε 

αυτήν που ίδιοι τίτλοι τυγχάνουν στην Ελλάδα. 

 

Στην Ελλάδα, τα ΤΕΙ απονέµουν τίτλους σπουδών που αναφέρονται ως «Ανώτατο Πτυχίο 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης». Οι τίτλοι σπουδών των ΤΕΙ δεν έχουν αναγνωριστεί στην Ελλάδα 

ως πανεπιστηµιακοί τίτλοι. Στο Νόµο δε µε Αρ. 2916 της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας προβλέπεται 

σαφής διάταξη (άρθρο 1(γ)) σύµφωνα µε την οποία πανεπιστήµια εξακολουθούν να 

ονοµάζονται µόνο τα ιδρύµατα που ήδη λειτουργούν και ανήκουν στον πανεπιστηµιακό τοµέα 

της ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

Κατά την εξέταση τίτλων σπουδών που απονεµήθηκαν από τα ΤΕΙ, το ΚΥΣΑΤΣ είχε υποχρέωση 

να εξετάσει τις σχετικές αιτήσεις µε βάση τον τροποποιητικό νόµο του 2002. Οι διατάξεις του εν 

λόγω Νόµου υπερισχύουν των διατάξεων των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών και Παροχής 

Σχετικών Πληροφοριών Κανονισµών που συνιστούν δευτερογενή νοµοθεσία. Στην Έκθεση 

αναφέρεται ότι η Επίτροπος ∆ιοικήσεως δεν ήταν δυνατό να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι 

κακώς έπραξε το ΚΥΣΑΤΣ µε την αναγνώριση του τίτλου του παραπονούµενου σε επίπεδο που 

δεν καθορίζεται στους κανονισµούς. 

 

Ανεξάρτητα των πιο πάνω, στην Έκθεση εκφράστηκε η άποψη ότι θα ήταν ορθότερο να 

προωθηθεί τροποποίηση των σχετικών κανονισµών έτσι ώστε να καταστεί δυνατή και η 

περίληψη πρόσθετου επιπέδου αναγνώρισης όσον αφορά τους τίτλους που απονέµουν τα ΤΕΙ, 

τα οποία ανήκουν µεν στην ανώτατη εκπαίδευση δεν συνιστούν όµως πανεπιστήµια. 
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2. Θέµατα Εκπαιδευτικών 
 

(i) Αξιολογήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών    

Μεγάλος αριθµός παραπόνων υποβλήθηκε και κατά το έτος 2004, από εκπαιδευτικούς 

λειτουργούς και αφορούσαν τις αξιολογήσεις τους. 

 

Από τη διερεύνηση αυτών των παραπόνων διαπιστώθηκε, ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 

έπασχε η αιτιολογία της απόφασης, η οποία δόθηκε µετά την εξέταση των ενστάσεων που 

υποβλήθηκαν. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων έπασχε, 

γιατί βρισκόταν εκτός των πλαισίων των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρησης και 

Αξιολόγησης) Κανονισµών του 1976 και σε αντίθεση µε τις βασικές αρχές του διοικητικού 

δικαίου. 

 

Ειδικότερα έχει επισηµανθεί, ότι στην πλειονότητα των υποθέσεων αυτών η διαδικασία εξέτασης 

των ενστάσεων έπασχε, είτε λόγω παντελούς έλλειψης ή ανεπαρκούς αιτιολογίας της απόφασης 

που δόθηκε, είτε γιατί η αιτιολογία της απόφασης συγκρούετο µε το περιεχόµενο των 

προσωπικών φακέλων. Στις σχετικές, µε το θέµα αυτό, Εκθέσεις που υποβλήθηκαν, σηµειώθηκε, 

ότι µε βάση τις διατάξεις του περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου, αλλά και 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµολογία, οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται έπειτα από 

άσκηση διακριτικής εξουσίας, πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογηµένες, η δε 

αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ώστε να µην αφήνει αµφιβολίες ως προς το ποιός ήταν ο 

πραγµατικός λόγος που οδήγησε το διοικητικό όργανο στη λήψη της απόφασης (Α/Π 1126/04, 

Α/Π 848/04, Α/Π 728/04, Α/Π 1718/03, Α/Π 129/04, Α/Π 1835/03), 

 

Παρατηρήθηκε επίσης, ότι οι αξιολογούντες λειτουργοί προέβαιναν σε αξιολογήσεις και 

µετέπειτα στην εξέταση των ενστάσεων, χωρίς να προηγηθεί δέουσα έρευνα όλων των 

σχετικών στοιχείων, µε αποτέλεσµα στις διαδικασίες αυτές, να εµφιλοχωρεί πλάνη περί τα 

πράγµατα, κατά τρόπο ώστε οι σχετικές αποφάσεις να πάσχουν. Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί, ότι 

σε αριθµό περιπτώσεων, τα κλιµάκια αξιολόγησης απέρριψαν τις ενστάσεις, µε την αιτιολογία ότι 

στο συγκεκριµένο υπό ένσταση τοµέα, ο αξιολογούµενος δεν είχε διακριθεί από τον οικείο 

Επιθεωρητή ή το ∆ιευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετούσε, άποψη η οποία βρισκόταν σε 

πλήρη αντίθεση µε το περιεχόµενο του σχετικού διοικητικού φακέλου. Επίσης, σε αριθµό 

περιπτώσεων παρατηρήθηκε το φαινόµενο, τα κλιµάκια να απαντούν, επί των ενστάσεων, σε 

σηµεία για τα οποία δεν υποβλήθηκε ένσταση και να µένουν αναπάντητα τα σηµεία για τα οποία 

οι παραπονούµενοι είχαν ενστεί. (Α/Π 1565/03, Α/Π 616/04), Α/Π 797/04). 
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Σε δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκε επίσης, ότι η σύνθεση των κλιµακίων που προέβησαν στις 

αξιολογήσεις δεν ήταν η προβλεπόµενη από τη σχετική νοµοθεσία και σε µια άλλη περίπτωση 

διαπιστώθηκε ότι η σύνθεση του κλιµακίου αξιολόγησης ήταν διαφορετική κατά την αρχική 

αξιολόγηση και διαφορετική κατά το στάδιο εξέτασης της ένστασης. (Α/Π 1599/03, Α/Π 

293/04, Α/Π 405/04). 

 

Σε µία περίπτωση διαπιστώθηκε επίσης ότι η εµπλεκόµενη υπηρεσία προχώρησε σε αξιολόγηση 

εκπαιδευτικού λειτουργού, ο οποίος απουσίασε το µεγαλύτερο µέρος του υπό αξιολόγηση 

ουσιώδους χρόνου, για λόγους υγείας, ενέργεια η οποία κρίθηκε ως µη λογικά επιτρεπτή, για 

αντικειµενικούς λόγους, αφού το χρονικό διάστηµα το οποίο ο παραπονούµενος εργάστηκε, 

ήταν τόσο µικρό, ώστε τα αποτελέσµατα της εργασίας του να µην ήσαν αντιπροσωπευτικά των 

πραγµατικών δυνατοτήτων του. Ως εκ τούτου έγινε εισήγηση να γίνει εµβόλιµη αξιολόγηση, 

δυνατότητα η οποία υποστηρίζεται από τους σχετικούς Κανονισµούς (Α/Π 1446/03). 

 

(ii) Ενέργειες Επιτροπής Εκπαιδευτικής  Υπηρεσίας 

Σηµαντική αύξηση παρουσίασαν τα παράπονα που υποβλήθηκαν κατά το 2004 εναντίον της 

Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, όπως φαίνεται και από τον πιο κάτω πίνακα. 

 

ΈΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

31 41 80 107 

 

Τα παράπονα κατά της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας κάλυπταν σχεδόν όλο το φάσµα των 

αρµοδιοτήτων της Επιτροπής. Αφορούσαν παράπονα για τους πίνακες διοριστέων, τις 

µεταθέσεις/µετακινήσεις των εκπαιδευτικών, προαγωγές και διορισµούς εκπαιδευτικών, την 

παραχώρηση µονάδων για πρόσθετα προσόντα καθώς και την παρακολούθηση του 

προγράµµατος προϋπηρεσιακής κατάρτισης. 

 

Μετά από τη διερεύνηση συγκεκριµένου παραπόνου διαπιστώθηκε, ότι κατά τη διαδικασία 

πλήρωσης αριθµού κενών θέσεων Επιθεωρητή Γενικών Μαθηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 

που κενώθηκαν µετά από δικαστική απόφαση, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας παραβίασε 

το δεδικασµένο. Ειδικότερα παρατηρήθηκε, ότι το ∆ικαστήριο στη σχετική ακυρωτική απόφαση 

του αποφάνθηκε, ότι ενώ όλοι οι υποψήφιοι ισοδυναµούσαν στα κριτήρια της αξίας και των 

προσόντων, δόθηκε υπέρµετρη βαρύτητα στις προσωπικές συνεντεύξεις οι οποίες, µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία, έπρεπε να ληφθούν υπόψη µόνο ως συµπληρωµατικό στοιχείο κρίσης. Από 

τη διερεύνηση του παραπόνου αυτού διαπιστώθηκε, ότι η Επιτροπή αντί να ξεκινήσει µε βάση 

τις πιο πάνω διαπιστώσεις, προέβη σε συνεκτίµηση του κριτηρίου της αξίας, του περιεχόµενου 
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των προσωπικών φακέλων  και της προφορικής συνέντευξης, προσδίδοντας σ΄αυτό το 

τελευταίο στοιχείο ιδιαίτερη βαρύτητα, αντί εκείνης της οποίας αρµόζει ως συµπληρωµατικό 

στοιχείο κρίσης (Α/Π 1236/02). 

 

∆ιαπιστώθηκε επίσης, ότι κατά την διαδικασία πλήρωσης της θέσης Βοηθού ∆ιευθυντή 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, οι απόψεις του εκπροσώπου του αρµόδιου Υπουργείου, ο οποίος 

παρίστατο στις προσωπικές συνεντεύξεις, δεν ήσαν αιτιολογηµένες, µε αποτέλεσµα να πάσχει 

και η τελική απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, που βασίστηκε σ΄αυτές (Α/Π 

877/03). 

 

Με αφορµή συγκεκριµένο παράπονο διαπιστώθηκε επίσης, ότι η Επιτροπή διέγραψε την 

παραπονούµενη από τον πίνακα διοριστέων καθηγητών  φυσικής αγωγής, µε την αιτιολογία ότι 

δεν προσήλθε σε προφορική συνέντευξη, χωρίς να υπάρχει προς τούτο νοµοθετική πρόβλεψη. 

∆ιαπιστώθηκε επίσης, ότι η Επιτροπή παρέλειψε να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, 

ώστε η παραπονούµενη να ενηµερωθεί έγκαιρα και σωστά, ότι καλείτο σε συνέντευξη για 

σκοπούς διορισµού της (Α/Π 247/04). 

 

Εντοπίστηκε επίσης αδυναµία της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να ερµηνεύσει και 

εφαρµόσει ορθά και κατά τρόπο εύλογα επιτρεπτό τους περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών 

(Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισµούς (Α/Π 1376/03, Α/Π 1560/04). 

 

(iii) Ενέργειες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού 

Το θέµα της παραχώρησης άδειας σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς για παρακολούθηση σπουδών 

στο εξωτερικό ήταν το αντικείµενο παραπόνων που απασχόλησαν το Γραφείο Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως κατά το 2004. Για το θέµα υποβλήθηκαν δύο Εκθέσεις (Α/Π 142/01 και Α/Π 

394/03) ενώ ολοκληρώθηκε και η εξέταση άλλων 2 παραπόνων µε το ίδιο αντικείµενο. 

 

Στη µια περίπτωση (Α/Π 142/01) διαπιστώθηκε ότι η παραπονούµενη διορίστηκε στη θέση 

∆ασκάλου από την 1η Σεπτεµβρίου, 1998 και αµέσως σχεδόν µετά  υπέβαλε αίτηµα για 

παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας.  

 

Εκπαιδευτική άδεια σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς που αρχίζουν σπουδές µε δική τους 

πρωτοβουλία µπορεί να παραχωρηθεί µε βάση τις διατάξεις του Κανονισµού 14(2) των περί 

∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών ) Κανονισµών του 1993. Οι όροι και 

προϋποθέσεις για παραχώρηση τέτοιας άδειας καθορίζονται από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισµού. Με βάση την πολιτική που εφαρµόζετο κατά τον ουσιώδη χρόνο, για την 
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παραχώρηση τέτοιας άδειας απαιτείτο ο εκπαιδευτικός να είχε συµπληρώσει µέχρι την έναρξη 

των σπουδών του τουλάχιστον ένα χρόνο υπηρεσίας µετά το µόνιµο διορισµό του. 

 

Η παραπονούµενη δεν πληρούσε την πιο πάνω προϋπόθεση, αφού όταν υπέβαλε το αίτηµά της 

δεν είχε υπηρεσία ενός έτους πάνω σε µόνιµη βάση. Ως εκ τούτου, το αίτηµά της για 

παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας ουσιαστικά θα έπρεπε να απορριφθεί. 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ακολουθώντας την πολιτική που εφάρµοζε, προχώρησε 

στην παραχώρηση στην παραπονούµενη άδειας άνευ απολαβών. Η απόφαση αυτή έπασχε, 

αφού µε βάση τον Κανονισµό 15, άδεια απουσίας χωρίς απολαβές µπορεί να χορηγηθεί µόνο αν 

πληρούνται τα κριτήρια που τέθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο και που περιλαµβάνονται 

στην εγκύκλιο ηµερ. 10 Σεπτεµβρίου, 1981.  

 

Με βάση τα δεδοµένα που υπήρχαν δεν υποβλήθηκε σε σχέση µε την παραπονούµενη 

οποιαδήποτε εισήγηση. Όµως, έχοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού κατ΄ 

επανάληψη έχει εφαρµόσει τη τακτική έγκρισης άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στις 

περιπτώσεις που δεν πληρούντο οι προϋποθέσεις για παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας, τακτική 

που δεν συνάδει µε το Νόµο και τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου που διέπει το 

θέµα της παραχώρησης άδειας χωρίς απολαβές, εκφράστηκε η άποψη ότι, εάν το Υπουργείο 

εξακολουθεί να επιθυµεί τη συνέχιση της τακτικής αυτής θα πρέπει να λάβει  άµεσα τις 

απαραίτητες ενέργειες για νοµιµοποίηση της τακτικής αυτής µε την κατάλληλη νοµοθετική 

τροποποίηση, όπως εξάλλου είναι και η άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας. 

 

Στη δεύτερη περίπτωση υποβολής Έκθεσης (Α/Π 394/03), κρίθηκε ότι η παραπονούµενη 

πληρούσε τις προϋποθέσεις που το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού είχε καθορίσει 

όσον αφορά την παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας και γι΄αυτό όταν αρχικά αιτήθηκε τέτοιας 

άδειας το αίτηµα της εγκρίθηκε. Στη συνέχεια, η παραπονούµενη υπέβαλλε σχεδόν κάθε χρόνο 

από το 1997 αίτηµα για παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας για να µπορέσει να ολοκληρώσει τις 

σπουδές που είχε αρχίσει. Κρίθηκε ακατανόητο γιατί σε άλλες περιπτώσεις εγκρίνετο η 

παραχώρηση στην παραπονούµενη εκπαιδευτικής άδειας και σε άλλες περιπτώσεις άδεια χωρίς 

απολαβές αφού ο σκοπός για τον οποίο θα απουσίαζε παρέµενε ο ίδιος. Σηµειώθηκε στην 

Έκθεση ότι η παραπονούµενη δεν ζητούσε την άδεια για να µεταβεί στο εξωτερικό για να 

παρακαθήσει σε εξετάσεις αλλά για να συνεχίσει τις σπουδές της. Η παραχώρηση στην 

παραπονούµενη άδειας χωρίς απολαβές δεν ήταν δυνατή µε βάση τους όρους που τέθηκαν από 

το Υπουργικό Συµβούλιο για την παραχώρηση τέτοιας άδειας, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην 

εγκύκλιο ηµερ. 11 Νοεµβρίου, 1981. 
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Στην Έκθεση αναφέρεται ότι σύµφωνα µε γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας της 

∆ηµοκρατίας για µετατροπή άδειας χωρίς απολαβές σε εκπαιδευτική άδεια χρειάζεται αίτηση από 

µέρους των επηρεαζοµένων εκπαιδευτικών. Η παραπονούµενη είχε υποβάλει το 2002 τέτοιο 

αίτηµα και εποµένως η εµπλεκόµενη υπηρεσία θα έπρεπε να το αντιµετωπίσει υπό το φως των 

σχετικών γνωµοδοτήσεων της Νοµικής Υπηρεσίας. 

 

Η Έκθεση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι αποφάσεις για παραχώρηση στην παραπονούµενη 

άδειας απουσίας αντί εκπαιδευτικής άδειας δεν βρίσκουν έρεισµα στο Νόµο και στις σχετικές 

εγκυκλίους. Επίσης, κρίθηκε ότι το αίτηµα της παραπονούµενης για µετατροπή της άδειας 

απουσίας που της χορηγήθηκε σε εκπαιδευτική άδεια δεν έτυχε του ορθού χειρισµού, αφού η 

παραπονούµενη πληρούσε τους όρους για παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας. Υποβλήθηκε 

εισήγηση για επανεξέταση του αιτήµατος της παραπονούµενης για µετατροπή της άδειας 

απουσίας που της χορηγήθηκε σε εκπαιδευτική άδεια υπό το φως των γνωµοδοτήσεων της 

Νοµικής Υπηρεσίας. 

 

Σε δύο άλλες περιπτώσεις κρίθηκε ότι η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού να 

παραχωρήσει  σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς άδεια άνευ απολαβών και όχι εκπαιδευτική άδεια 

ήταν ορθή και νόµιµη. (Α/Π1493/04 και 1764/04). 

 

Αδυναµία εντοπίσθηκε επίσης στην εφαρµογή, εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισµού, των σχετικών Κανονισµών που διέπουν το θέµα παραχώρησης, στους 

εκπαιδευτικούς λειτουργούς, άδειας µε απολαβές. Ειδικότερα διαπιστώθηκε, σε δύο περιπτώσεις, 

ότι το αρµόδιο Υπουργείο µε σχετικές αποφάσεις του, που δεν είχαν έρεισµα στο νόµο, 

απέρριψε αίτηµα των δύο εκπαιδευτικών, για άδεια µε απολαβές για σκοπούς επιµόρφωσης στη 

µία περίπτωση και για λόγους υγείας στην άλλη περίπτωση και ενέκρινε, κατά τρόπο που 

συνιστούσε υπέρβαση εξουσίας, άδεια χωρίς απολαβές (Α/Π 861/04, Α/Π 1518/03). 

 

Μη ορθή εφαρµογή του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων στους Εκπαιδευτικούς των ∆ηµοτικών 

Σχολείων Πύργου Τηλλυρίας και Κάµπου ισχυρίστηκαν δύο εκπαιδευτικοί (Α/Π 1122/04 και 

Α/Π 1123/04). Οι παραπονούµενοι που είναι εκπαιδευτικοί λειτουργοί διορισµένοι στο  χωριό 

Κάµπος ενοικίασαν από κοινού µία κατοικία για περίοδο ενός έτους στην οποία συγκατοικούν. Η 

εµπλεκόµενη υπηρεσία τους ενέταξε στο πιο πάνω Σχέδιο και παραχώρησε στον κάθε ένα από 

αυτούς ποσό ίσο µε το 15% των συντάξιµων απολαβών τους. Στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 

καθορίζεται ότι κάτω από προϋποθέσεις σε εκπαιδευτικό που εντάσσεται στο Σχέδιο 

παραχωρείται 20% των συντάξιµων απολαβών του, πάνω σε δωδεκάµηνη βάση. Στη/στο 

σύζυγο του εκπαιδευτικού, νοουµένου ότι συµµετέχει στο σχέδιο και ικανοποιεί συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις παραχωρείται 10% των συντάξιµων απολαβών πάνω σε δωδεκάµηνη βάση. 
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Όπως αναφέρεται στην Έκθεση είναι φανερό ότι η προσπάθεια της εµπλεκόµενης υπηρεσίας 

ήταν να ακολουθηθεί και να εφαρµοστεί η λογική του Σχεδίου και στην περίπτωση της 

συγκατοίκησης των παραπονουµένων Χωρίς να παραβλέπει το εύλογο της προσέγγισης η 

Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµείωσε ότι οι πρόνοιες του Σχεδίου που διαφοροποιούν το παρεχόµενο 

επίδοµα περιορίζονται αποκλειστικά σε συζύγους. Η απλή συγκατοίκηση των παραπονουµένων 

δεν ταυτίζεται και δεν εξοµοιώνεται µε την έννοια της συζυγικής σχέσης που αποτελεί τη µόνη 

παρέκκλιση από τις γενικές πρόνοιες του Σχεδίου. Στην πραγµατικότητα η εµπλεκόµενη 

υπηρεσία, παρά τις προφανώς καλές της προθέσεις ενήργησε καθ΄υπέρβαση των προνοιών του 

Σχεδίου και καθ΄υπέρβαση αρµοδιοτήτων, αφού ουσιαστικά συµπληρώθηκαν οι πρόνοιες του 

Σχεδίου σε συγκεκριµένα σηµεία. Υποβλήθηκε εισήγηση για εξέταση του αιτήµατος των 

παραπονουµένων στη βάση των προνοιών του Σχεδίου. Εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι το 

Σχέδιο στην παρούσα του µορφή πιθανό να µην καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και ότι τα 

ενδεχόµενα κενά µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο στα πλαίσια τροποποίησης των προνοιών 

του και όχι «αυθαίρετης» κατ΄αναλογία εφαρµογής τους. 

 

 

3. Υπαλληλικά Θέµατα 

 

(i) ∆ιαδικασία Προσλήψεων 

Παράβαση, εκ µέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, των διατάξεων του περί των Γενικών 

Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου, που κατοχυρώνουν την ισότητα πρόσβασης στις 

δηµόσιες λειτουργίες, διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση παραπόνου κατά της εν λόγω Αρχής 

(Α/Π 560/04). 

 

Η απόφαση που αποτελούσε το αντικείµενο του παραπόνου και η οποία, για τον πιο πάνω λόγο 

κρίθηκε ότι έπασχε, αφορούσε την πρόσληψη, σε έκτακτη βάση, υπαλλήλων των οποίων ο 

διορισµός είχε ακυρωθεί από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, χωρίς, ταυτόχρονα, να δοθεί το δικαίωµα 

διεκδίκησης των θέσεων αυτών και στην ίδια βάση, σε άλλους ενδιαφερόµενους. 

 

Υποβολή οποιασδήποτε συγκεκριµένης εισήγησης δεν έγινε, για το λόγο ότι είχαν δηµιουργηθεί 

συµβατικά δικαιώµατα για τους εκτάκτως διορισθέντες, έγινε, όµως, εισήγηση όπως, τα όσα 

αναφέρονται στην ΄Εκθεση λαµβάνονται σοβαρά υπόψη µελλοντικά. 

 

Ως πάσχουσα κρίθηκε απόφαση της ίδιας Αρχής να επαναπροκηρύξει θέσεις Τεχνικού 

Προσωπικού, τις οποίες είχε ήδη προκηρύξει, αφού, στη νέα προκήρυξη, καθορίστηκαν ως 
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ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα άλλα από αυτά που προβλέπονται στους σχετικούς 

κανονισµούς (Α/Π 521/02, Α/Π 529/02, Α/Π 852/02). 

 

Για τα ίδια παράπονα, η Επίτροπος έκρινε ότι ήταν αντιφατική και αντίθετη µε την αρχή της ίσης 

µεταχείρισης η συµπεριφορά της εµπλεκόµενης Αρχής, σε συγκεκριµένη περίπτωση να µην 

εφαρµόζει κατάλογο υποψηφίων που καταρτίστηκε µετά από συγκεκριµένη προκήρυξη θέσεων 

εργασίας για το λόγο ότι ο καταρτισµός του κρίθηκε παράνοµος από το Ανώτατο ∆ικαστήριο και, 

από την άλλη, να εφαρµόζει τον κατάλογο που καταρτίστηκε µετά από προκήρυξη άλλων 

θέσεων, να προβαίνει σε διορισµούς µε βάση αυτόν και να εξακολουθεί να τηρεί την ίδια τακτική. 

 

Σωρεία παραβιάσεων του περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου διαπιστώθηκε, 

επίσης, µε αφορµή την εξέταση παραπόνου που αφορούσε πρόσληψη στη θέση καθαρίστριας 

σε σχολείο της Επαρχίας Αµµοχώστου (Α/Π 1776/04). Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε έλλειψη 

αιτιολογίας της ληφθείσας απόφασης, λήψη υπόψη µη νόµιµων στοιχείων κρίσης, έλλειψη 

δέουσας έρευνας, κυρίως όµως, παραβίαση της συνταγµατικά κατοχυρωµένης αρχής της 

ισότητας, αφού στη λήψη της τελικής απόφασης έπαιξε σηµαντικό ρόλο ο τόπος κατοικίας των 

επικρατέστερων υποψηφίων. 

 

Παρόλο που από τη ληφθείσα απόφαση είχαν γεννηθεί δικαιώµατα τρίτου προσώπου, όπως η 

Επίτροπος ανέφερε, η σωρευτική παραβίαση συνταγµατικών διατάξεων και των γενικών αρχών 

του διοικητικού δικαίου δεν άφηνε άλλη επιλογή από την εισήγηση για επανεξέταση του 

θέµατος. 

 

Παρόµοιες ήταν οι διαπιστώσεις στις οποίες η Επίτροπος κατέληξε µετά από διερεύνηση 

παραπόνου κατά του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού (Α/Π 247/03), το οποίο αφορούσε 

διαδικασία διορισµού στη θέση Πρώτου Λειτουργού σε αυτόν. Συγκεκριµένα, η απόφαση του 

εµπλεκόµενου Οργανισµού να διορίσει στην υπό αναφορά θέση άλλο υποψήφιο αντί του 

παραπονούµενου, κρίθηκε ότι έπασχε λόγω έλλειψης δέουσας έρευνας και αιτιολογίας. Η 

Επίτροπος περιορίστηκε στο να εισηγηθεί τη λήψη υπόψη των παρατηρήσεών της σε 

µελλοντικές διαδικασίες. 

 

Σε συµπέρασµα ότι, η απόφαση για καθορισµό ανώτατου ορίου ηλικίας για διορισµό σε 

εξειδικευµένες θέσεις στην Αστυνοµία λήφθηκε υπό καθεστώς νοµικής πλάνης, κατέληξε η 

Επίτροπος, µετά από εξέταση σχετικών παραπόνων εναντίον της πρώτης (Α/Π 1811/03, Α/Π 

6/04, Α/Π 20/04). 
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Τα παράπονα αφορούσαν την πλήρωση δεκαέξι εξειδικευµένων θέσεων Λοχιών και τον 

καθορισµό, εκ µέρους της Αστυνοµίας, ανώτατου ορίου ηλικίας για διεκδίκησή τους. Ο 

τελευταίος αποφασίστηκε µε βάση τον Κανονισµό 4 των περί Αστυνοµίας (Γενικών) Κανονισµών, 

ο οποίος προβλέπει περί των προσόντων που απαιτούνται για εγγραφή ή διορισµό στην 

Αστυνοµική ∆ύναµη και στα οποία περιλαµβάνεται και η µη υπέρβαση συγκεκριµένου ορίου 

ηλικίας, παρόλο που, στην προκειµένη περίπτωση, επρόκειτο για εξειδικευµένες θέσεις, το 

διορισµό στις οποίες διέπει ο Κανονισµός 10 των ίδιων Κανονισµών. 

 

Η Επίτροπος κατέληξε στο ότι, και στην περίπτωση εφαρµογής του εν λόγω Κανονισµού θα 

ήταν δυνατός ο καθορισµός ανωτάτου ορίου ηλικίας, η σχετική, όµως,  απόφαση θα έπρεπε να 

αιτιολογηθεί δεόντως. Περαιτέρω, ότι είναι πεπλανηµένη η εντύπωση τής εµπλεκόµενης 

υπηρεσίας πως για την εφαρµογή του Κανονισµού 10 των περί Αστυνοµίας (Γενικών) 

Κανονισµών απαραίτητη είναι και η ταυτόχρονη συνδροµή των όρων και προϋποθέσεων που 

τάσσει ο Κανονισµός 4 των ίδιων Κανονισµών. 

 

Παράβαση των εν λόγω Κανονισµών και, συγκεκριµένα, του Κανονισµού 5, διαπίστωσε η 

Επίτροπος µε αφορµή την εξέταση ενός ακόµα παραπόνου (Α/Π 767/00) κατά της Αστυνοµίας.  

 

Ενώ, µε βάση τον υπό αναφορά Κανονισµό, το αρµόδιο Συµβούλιο Προσλήψεων, το οποίο 

διορίστηκε για επαναξιολόγηση/επανεξέταση των υποψηφίων στη θέση Στατιστικολόγου, είχε 

υποχρέωση να προβεί σε προφορική και/ή γραπτή εξέτασή τους και να καταρτίσει πίνακα 

επιτυχόντων, τον οποίο θα έπρεπε να διαβιβάσει στον Αρχηγό Αστυνοµίας, στην 

πραγµατικότητα ούτε το ένα συνέβη, ούτε το άλλο. Το εν λόγω Συµβούλιο, παρόλο που οι 

υποψήφιοι ήταν, συνολικά, σαράντα έξι, περιορίστηκε στην αξιολόγηση του παραπονούµενου 

και του υποψηφίου που είχε διορισθεί αρχικά (και του οποίου ο διορισµός ακυρώθηκε από το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο) και, παραλείποντας να υποβάλει προς τον Αρχηγό οποιοδήποτε κατάλογο 

υποψηφίων, κατέληξε το ίδιο, κατά τρόπο, µάλιστα, που δηµιουργεί ερωτήµατα και αµφιβολίες, 

σε συµπέρασµα σχετικό µε τον καταλληλότερο υποψήφιο. Ο τελευταίος επαναδιορίστηκε στην 

επίµαχη θέση. 

 

Συγκεκριµένη εισήγηση για την κριθείσα περίπτωση δεν υποβλήθηκε, καθότι είχαν ήδη γεννηθεί 

δικαιώµατα υπέρ του διορισθέντος. ΄Εγινε, όµως, σύσταση για λήψη υπόψη τών 

συµπερασµάτων στα οποία η Επίτροπος κατέληξε, στο µέλλον. 
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(ii) Προαγωγές 

Κωλυσιεργία της εµπλεκόµενης Υπηρεσίας να εξετάσει αίτηµα του παραπονούµενου για 

επανεξέταση των γραπτών του σε εξέταση που είχε παρακαθίσει για σκοπούς προαγωγής του, 

καθώς και καταστροφή των εν λόγω γραπτών κατά παράβαση των ισχύοντων Κανονισµών, ήταν 

οι διαπιστώσεις της Επιτρόπου µετά την εξέταση παραπόνου (Α/Π 395/03) που αφορούσε 

διαδικασία προαγωγών στην Πυροσβεστική. 

 

Συγκεκριµένα, όταν ο παραπονούµενος αµφισβήτησε την ορθότητα των αποτελεσµάτων της 

υπό αναφορά εξέτασης, ζήτησε αναθεώρηση των γραπτών του, για περίοδο επτά και πλέον 

µηνών, όµως, και κατά παράβαση των σχετικών συνταγµατικών διατάξεων, όπως η Επίτροπος 

σηµειώνει, δεν έλαβε καµία απάντηση. ΄Οταν συνέβη κάτι τέτοιο, ο παραπονούµενος, 

εξακολουθώντας να µην ικανοποιείται από όσα του γνωστοποιήθηκαν και γνωρίζοντας ότι, 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς, τα γραπτά καταστρέφονται µε τη συµπλήρωση ενός 

έτους από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, ζήτησε να µη γίνει κάτι τέτοιο, γιατί πιθανόν τα γραπτά 

να ήταν αναγκαία για σκοπούς έρευνας. 

 

∆ιαπίστωση της Επιτρόπου ήταν ότι αυτά καταστράφηκαν πρόωρα, κατά παράβαση του 

Κανονισµού 8(3) των Κανονισµών για τις εξετάσεις προαγωγής αλλά και του άρθρου 29 του 

Συντάγµατος, δεδοµένου ότι είχε προηγηθεί η υποβολή του προαναφερθέντος αιτήµατος του 

παραπονούµενου. 

 

Λόγω της καταστροφής των γραπτών, η Επίτροπος σηµείωσε ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε βάση 

για υποβολή εισήγησης για επανεξέταση των αποφάσεων προαγωγής στην επίµαχη θέση. 

Γι΄αυτό, περιορίστηκε στην εισήγηση για διεξαγωγή έρευνας, ώστε να αποκαλυφθεί ποιος και 

γιατί ενήργησε κατά παράβαση των ισχυόντων Κανονισµών και, στην περίπτωση που 

καταδειχθεί η πιθανότητα διάπραξης πειθαρχικών  αδικηµάτων, να ασκηθούν πειθαρχικές διώξεις 

κατά των πιθανώς εµπλεκόµενων. 

 

(iii) Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις 

Μη λήψη απόφασης εκ µέρους του ∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Προσωπικού, αναφορικά µε αίτηµα της παραπονούµενης ∆ιοικητικού Λειτουργού για µετακίνησή 

της, ήταν το συµπέρασµα τής Επιτρόπου, µετά την εξέταση σχετικού παραπόνου (Α/Π 

1120/04). 

 

Συγκεκριµένα, ενώ η παραπονούµενη υπέβαλε το αίτηµα µετακίνησής της από το έτος 2003, 

µέχρι το τέλος του 2004 καµία απάντηση δεν έλαβε αναφορικά µε την ουσία του ζητήµατος, ο 

δε ∆ιευθυντής της εµπλεκόµενης υπηρεσίας, ενηµερώνοντας σχετικά την Επίτροπο, 
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περιορίστηκε στην αναφορά των κριτηρίων στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις µετακίνησης του 

εναλλάξιµου προσωπικού. 

 

Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία εξετάσει την ουσία του αιτήµατος της 

παραπονούµενης χωρίς καθυστέρηση και όπως την ενηµερώσει σχετικά. 

 

Θέµα τοποθετήσεων αφορούσε σειρά παραπόνων (Α/Π 1602/03, Α/Π 1632/03, Α/Π 

1633/03 και  Α/Π 1706/03) κατά του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 

Ειδικότερα, ενώ µέλη της Αστυνοµίας είχαν, µετά από διεξαγωγή σχετικής διαδικασίας, επιλεγεί 

για τοποθέτηση στη διπλωµατική αποστολή της ∆ηµοκρατίας στη Μόσχα, ο Υπουργός 

Εξωτερικών, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τερµάτισε την ισχύ της σχετικής απόφασης. 

Ακολούθησε, περαιτέρω, όµοιου περιεχοµένου απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και, 

επιπλέον, τερµατισµός της ισχύος της απόφασης για απόσπαση των παραπονουµένων στο 

Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

Σύντοµα και αφού το εµπλεκόµενο Υπουργείο αποφάσισε όπως τα καθήκοντα για τα οποία είχαν 

τοποθετηθεί αρχικά οι παραπονούµενοι στη Μόσχα ανατεθούν σε µη µέλη της Αστυνοµίας, έγινε 

επιλογή ανάµεσα σε υποψήφιους που δεν ήταν τέτοια µέλη αλλά Λειτουργοί Αρχείων και 

Επικοινωνιών και που είχαν διαγωνισθεί στη διαδικασία που συµµετείχαν και οι παραπονούµενοι, 

κατά την οποία και επελέγησαν οι τελευταίοι. Οι επιλεγέντες προορίζονταν για τοποθέτηση τόσο 

στην Πρεσβεία στη Μόσχα, όσο και στο Γενικό Προξενείο της ∆ηµοκρατίας στην Αγία 

Πετρούπολη. 

 

Η Επίτροπος έκρινε ότι, δεδοµένης της πιο πάνω αναφερόµενης απόφασης του εµπλεκόµενου 

Υπουργείου, θα ήταν ορθότερο να διεξαχθεί νέα διαδικασία επιλογής, αφού θα διευκρινίζετο 

εξαρχής ότι αιτήσεις εκ µέρους µελών της Αστυνοµίας δε θα γίνονταν δεκτές. ΄Ηταν άδικο, 

όπως αναφέρθηκε στη σχετική ΄Εκθεση, υποψήφιοι που κρίθηκαν καταλληλότεροι από άλλους 

σε συγκεκριµένη διαδικασία, στη συνέχεια να αποκλείονται και αντ΄αυτών να επιλέγονται 

υποψήφιοι που είχαν αρχικά αποκλειστεί. 

 

Η Επίτροπος αµφισβήτησε ακόµα τη δυνατότητα άµεσης εξυπηρέτησης των αναγκών για τις 

οποίες έγινε η επιλογή και τοποθέτηση των Λειτουργών Αρχείων και Επικοινωνιών αφού, όχι 

µόνο αριθµός τέτοιων θέσεων παραµένει κενός και, µόλις πρόσφατα, αποφασίστηκε η 

δηµιουργία νέων θέσεων αλλά, επιπλέον, οι εν λόγω λειτουργοί θα έπρεπε να τύχουν, πριν την 

ανάληψη καθηκόντων, σχετικής εκπαίδευσης. 
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∆εδοµένου ότι η απόσπαση των λειτουργών αυτών είχε ήδη αποφασιστεί από το Υπουργικό 

Συµβούλιο, παρέµβαση της Επιτρόπου ήταν αδύνατη.   

 

(iv) Αξιολογήσεις 

Σωρεία παραβιάσεων των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) 

Κανονισµών του 2001 εκ µέρους του εν λόγω Ιδρύµατος διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση 

παραπόνου εναντίον του (Α/Π 373/02). 

 

Το παράπονο, που υποβλήθηκε από υπάλληλο του εµπλεκόµενου Ιδρύµατος, αφορούσε τις 

αξιολογήσεις των οποίων αυτός έτυχε για τα έτη 2000 και 2001, τη σύνθεση της οµάδας 

αξιολόγησής του για το έτος 2002, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίστηκαν  οι 

σχετικές ενστάσεις που ο παραπονούµενος υπέβαλε. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι, όσον αφορούσε την αξιολόγηση του παραπονούµενου για το έτος 2000, αυτή 

έπασχε λόγω µη νόµιµης συγκρότησης της οµάδας η οποία τη διενήργησε, καθώς και για 

παράβαση ουσιώδους τύπου, αφού ο κατάλογος µε τα ονόµατα των προσώπων που απάρτιζαν 

την οµάδα αυτή, αντίθετα µε ότι προβλέπεται στους σχετικούς κανονισµούς, δεν αναρτήθηκε. 

Περαιτέρω, ενώ ο παραπονούµενος, ισχυριζόµενος δυσµενή κρίση του και έκδηλη παρανοµία 

της απόφασης αξιολόγησής του υπέβαλε ένσταση, αντί, µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς, ο 

Αν. Γενικός ∆ιευθυντής να διορίσει ειδική επιτροπή για εξέτασή της, επελήφθη ο ίδιος του 

θέµατος, λαµβάνοντας αρνητική θέση επί της ουσίας της ένστασης. 

 

Έγινε εισήγηση για άµεσο διορισµό ειδικής επιτροπής, για εξέταση της ένστασης του 

παραπονούµενου που αφορούσε την αξιολόγησή του για το έτος 2000. Παρόµοια εισήγηση 

έγινε και αναφορικά µε την αξιολόγηση του, του  έτους 2001 που, σύµφωνα µε τον ίδιο, έγινε 

υπό όµοιες συνθήκες και δεδοµένα. 

 

Η Επίτροπος σηµείωσε ότι οι αποφάσεις των εν λόγω επιτροπών, µε βάση τις οποίες, σύµφωνα 

µε τους ισχύοντες Κανονισµούς, θα διαµορφωνόταν οριστικά το περιεχόµενο των υπηρεσιακών 

εκθέσεων αξιολόγησης του παραπονούµενου για τα έτη 2000 και 2001, θα έπρεπε να 

αποτελέσουν και τη βάση για εξέταση της ένστασής του, σχετικά µε τη σύνθεση της οµάδας 

αξιολόγησής του για το έτος 2002. 

 

∆ιαπιστώσεις για παραβίαση των περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) 

Κανονισµών έγιναν και µε αφορµή την υποβολή παραπόνου από υπάλληλο της Πολιτικής Άµυνας 

εναντίον της τελευταίας (Α/Π 1448/03). 
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Το παράπονο αφορούσε τη νοµιµότητα της δεύτερης και τρίτης εξαµηνιαίας έκθεσης 

αξιολόγησης του παραπονούµενου. Σε σχέση µε τη δεύτερη εξαµηνιαία έκθεση διαπιστώθηκε 

πως, όταν από παραδροµή της οµάδας αξιολόγησης του παραπονούµενου, το έντυπο 

αξιολόγησης που είχε συµπληρώσει ο παραπονούµενος συµπληρώθηκε κατά τρόπο όχι σύµφωνο 

µε αυτόν που είχε αποφασιστεί, το εν λόγω έντυπο καταστράφηκε. Αντί όµως, να εξηγηθεί στον 

παραπονούµενο τι είχε συµβεί και να του ζητηθεί να συµπληρώσει άλλο έντυπο, ο ∆ιοικητής της 

εµπλεκόµενης Υπηρεσίας υπέγραψε εν λευκώ νέο έντυπο και ζήτησε από τα άλλα µέλη της 

οµάδας να το διαβιβάσουν στη συνέχεια στον παραπονούµενο, να το συµπληρώσει και να 

συµπληρώσουν και τα ίδια την αξιολόγηση, όπως είχε αποφασισθεί. 

 

Η Επίτροπος σηµείωσε ότι κάτι τέτοιο συνιστούσε ανορθόδοξο τρόπο διεκπεραίωσης της όλης 

διαδικασίας αξιολόγησης, δηµιουργώντας υποψίες στον αξιολογούµενο υπάλληλο. 

 

Όσον αφορά την τρίτη εξαµηνιαία έκθεση αξιολόγησης του παραπονούµενου, αυτή κρίθηκε ότι 

ήταν δυσµενής, γι΄αυτό θα έπρεπε, µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς, να παρασχεθεί στον 

παραπονούµενο η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει τις παραστάσεις του, προτού ληφθεί η 

τελική απόφαση. ∆ιαπιστώθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε, µε συνέπεια η ληφθείσα απόφαση να 

πάσχει λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου και των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης. 

 

Αντίγραφο της Έκθεσης που ετοιµάστηκε σχετικά υποβλήθηκε στην Επιτροπή ∆ηµόσιας 

Υπηρεσίας, η οποία επρόκειτο να αποφασίσει για το θέµα της επικύρωσης του διορισµού του 

παραπονούµενου. 

 

(v) Οικονοµικά και άλλα ωφελήµατα 

Τη διαφωνία της µε την απόφαση του Γενικού Λογιστή να µην παραχωρήσει, σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις εκτάκτων υπαλλήλων, αναδροµική αύξηση του βασικού µισθού τους για τα έτη 

2001 και 2002, εξέφρασε η Επίτροπος µε αφορµή την εξέταση παραπόνων εναντίον του (Α/Π 

1545/03, Α/Π 1555/03, Α/Π 1672/03). 

 

Οι παραπονούµενες, δύο από τις οποίες ήταν µε άδεια τοκετού και µία µε άδεια απουσίας από το 

∆εκέµβριο του 2002 και των οποίων τα συµβόλαια ανανεώθηκαν το Φεβρουάριο του 2003, ήταν 

εκτός υπηρεσίας κατά τη 17η Ιανουαρίου 2003, ηµεροµηνία που θα έπρεπε, µε βάση το νόµο 

που προέβλεψε την αναδροµική αύξηση των µισθών, να υπηρετούσαν, προκειµένου να 

δικαιούντο κάτι τέτοιο.  Ωστόσο, κρίθηκε ότι, µε βάση τα συµβόλαια των παραπονουµένων µε 

τη ∆ιοίκηση, δικαιούνταν την παραχώρηση αυξήσεων για την περίοδο που καλύπτετο από τα 

συµβόλαιά τους.  Επιπλέον όµως, όπως σηµείωσε η Επίτροπος, η θέση του Γενικού Λογιστή 

καταλήγει στο µη εύλογο αποτέλεσµα να έχουν λάβει αναδροµικές αυξήσεις οι υπηρετούντες σε 
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δεκαπενθήµερη βάση, όχι όµως οι παραπονούµενες, δύο από τις οποίες, επίσης θα υπηρετούσαν 

στην ίδια βάση αν δεν απουσίαζαν για λόγους µητρότητας. 

 

Αφού το θέµα κρίθηκε ότι ήταν κατ΄ ουσίαν νοµικό, έγινε εισήγηση να ζητηθεί γνωµοδότηση 

από το Γενικό Εισαγγελέα. 

 

Το σχέδιο παραχώρησης κινήτρων και αµοιβών προς τα µέλη του προσωπικού της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που η τελευταία εισήγαγε για τα έτη 2001 και 2002 ήταν το 

αντικείµενο παραπόνου εναντίον της (Α/Π 725/03). 

 

Με δεδοµένο ότι, τα ποσά που διατέθηκαν για κάλυψη των δαπανών που η εφαρµογή του 

σχεδίου συνεπάγετο, προβλέφθηκαν στους προϋπολογισµούς των ετών 2001 και 2002, ενώ τα 

κριτήρια εφαρµογής του δεν τέθηκαν παρά το ∆εκέµβριο του 2002, τα δε ποσά καταβλήθηκαν 

το 2003, η Επίτροπος αµφισβήτησε τη δυνατότητα του σχεδίου να λειτουργήσει για το σκοπό 

που προορίζετο να εξυπηρετήσει, δηλαδή ως κίνητρο για αύξηση της παραγωγικότητας και 

απόδοσης των υπαλλήλων. 

 

Η Επίτροπος σχολίασε, επίσης, το γεγονός ότι καθορίστηκε εκ των προτέρων το ποσοστό των 

υπαλλήλων που θα συµµετείχαν στο σχέδιο, απόφαση η οποία χαρακτηρίστηκε ακατανόητη και 

αυθαίρετη.  Επειδή, µάλιστα, το ποσοστό αυτό των υπαλλήλων ξεπερνούσε το 90% του 

συνολικού αριθµού των µελών του προσωπικού, στην Έκθεση σηµειώθηκε ότι δύσκολα γίνεται 

πιστευτό ότι ένα τόσο µεγάλο ποσοστό υπαλλήλων απέδωσε σε τέτοιο βαθµό υπηρεσιακά, ώστε 

να του αξίζει αµοιβή πρόσθετη από τη µισθοδοσία του. 

 

Όσον αφορά την παραπονούµενη, η οποία ανήκε στο µικρό ποσοστό των υπαλλήλων που 

κρίθηκε ότι η απόδοσή τους δε δικαιολογούσε πρόσθετη αµοιβή τους, διαπιστώθηκε ότι κατά τη 

διάρκεια των ετών 2001-2002, για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα απουσίαζε από την εργασία της 

για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή της, σχετικούς µε τη µητρότητα και για άλλο διάστηµα 

τελούσε υπό εκπαίδευση λόγω µετάθεσης την οποία δεν είχε ζητήσει η ίδια.  Συνεπώς, η 

απόδοσή της ήταν φυσικό να είναι µειωµένη. 

 

Έγινε εισήγηση να επανεξεταστεί η περίπτωση της παραπονούµενης, τα δε συµπεράσµατα στα 

οποία κατέληξε η Έκθεση να ληφθούν υπόψη για το µέλλον. 

 

Αφορµή για ενασχόληση µε τα δικαιώµατα των ασθενών ήταν η υποβολή παραπόνου από 

καρκινοπαθή υπάλληλο του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου εναντίον του τελευταίου (Α/Π 

1386/03). 
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Το παράπονο αφορούσε παράλειψη καταβολής µισθών στην παραπονούµενη για µέρος της 

περιόδου που απουσίαζε µε άδεια ασθενείας, καθώς και τροχιοδρόµηση διαδικασίας απόλυσής 

της και ανοίκεια συµπεριφορά εκ µέρους της προϊστάµενης της, εξαιτίας της εν λόγω ασθένειας 

της. 

 

∆ιαπιστώθηκε µία αδικαιολόγητη κωλυσιεργία της εµπλεκόµενης υπηρεσίας στην προώθηση των 

κατάλληλων διαδικασιών για έγκαιρη καταβολή στην παραπονούµενη των µισθοδοτικών της 

δικαιωµάτων, που έφθασε µέχρι του σηµείου άρνησης υπογραφής της αίτησης που η 

παραπονούµενη συµπλήρωσε και που προτίθετο να υποβάλει στο Τµήµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για παροχή επιδόµατος ασθενείας, η οποία άρνηση  βασίστηκε σε ανύπαρκτα, 

ουσιαστικά, κωλύµατα. Αποτέλεσµα τούτου ήταν να εκπνεύσει ανεκµετάλλευτη η προθεσµία, 

εντός της οποίας η παραπονούµενη θα έπρεπε να είχε υποβάλει την αίτησή της. 

 

Με επιστολή της η Επίτροπος  εισηγήθηκε στην εµπλεκόµενη υπηρεσία τη διερεύνηση της 

πιθανότητας καταβολής στην παραπονούµενη του επιδόµατος ασθενείας παρά την εξέλιξη αυτή 

και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την καταβολή 

αντίστοιχου ποσού από το εµπλεκόµενο Συµβούλιο, εισήγηση η οποία έγινε δεκτή και είχε 

θετική για την παραπονούµενη κατάληξη. 

 

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι, πράγµατι, τροχιοδροµείτο διαδικασία απόλυσης της 

παραπονούµενης ένεκα της µακράς απουσίας της για λόγους υγείας.  Η Επίτροπος εξέφρασε την 

ευαρέσκειά της για το γεγονός ότι, µετά από δική της παρέµβαση, το ενδεχόµενο αυτό έπαψε να 

υπάρχει. 

 

Βάσιµος κρίθηκε και ο ισχυρισµός της παραπονούµενης ότι έτυχε ανοίκειας συµπεριφοράς στον 

επαγγελµατικό της χώρο εξαιτίας της ασθένειάς της, όπως για παράδειγµα µη προώθηση 

αιτηµάτων της κ.α.  Η Επίτροπος σηµείωσε ότι είναι κατανοητές οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει 

ένας οργανισµός µε ολιγάριθµο προσωπικό, όταν ένα µέλος του τελευταίου απουσιάζει για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, όµως η εύρυθµη λειτουργία του πρώτου δε νοείται να διασφαλίζεται 

σε βάρος των δικαιωµάτων του δεύτερου, όταν αυτό ασθενεί.  Υποδείχθηκε ότι, σε τέτοιες 

περιπτώσεις, αναµένεται η επίδειξη ιδιαίτερης ευαισθησίας εκ µέρους των οργανισµών εκείνων 

που τάχθηκαν να υπηρετούν ένα κοινωνικό σκοπό. 

 

Έγινε εισήγηση όπως το εµπλεκόµενο Συµβούλιο λάβει τα κατάλληλα µέτρα για διασφάλιση των 

δικαιωµάτων της παραπονούµενης, ώστε αυτή να µην ταλαιπωρείται σε µια περίοδο κατά την 

οποία θα έπρεπε να έχει τη στήριξη και συµπαράσταση του εργασιακού περιβάλλοντός της, 
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καθώς και για προώθηση των απαιτούµενων διαδικασιών, για θέσπιση κανονισµών αναφορικά µε 

το διορισµό και τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού της εκτελεστικής Γραµµατείας του 

εµπλεκόµενου Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων και ειδικών προνοιών σχετικών µε θέµατα 

αδειών ασθενείας υπαλλήλων µε σοβαρά και χρόνια προβλήµατα υγείας.  

 

∆ιάκριση και καταστρατήγηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης ισχυρίστηκε ότι υφίσταται  µέλος 

της Εθνικής Φρουράς µε τον καθορισµό του επιδόµατος Εκπαίδευσης στο εξωτερικό µε ποσοστά 

επί τοις εκατόν του εγκεκριµένου επιδόµατος συντήρησης εξωτερικού, ανάλογα µε το βαθµό 

του κάθε στελέχους της Εθνικής Φρουράς.(Α/Π 723/04) Το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Προσωπικού, ενώπιον του οποίου τέθηκαν οι ισχυρισµοί του παραπονούµενου, πληροφόρησε 

την Επίτροπο ότι το ύψος των εν λόγω επιδοµάτων καθώς επίσης και οι επί µέρους παράµετροι 

του θέµατος τυγχάνουν επανεξέτασης σε συνεργασία µε το Υπουργείο Άµυνας. Υποβλήθηκε 

εισήγηση όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία προχωρήσει στον καθορισµό του ύψους των 

συγκεκριµένων επιδοµάτων κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης. 

 

Παράλειψη του Τµήµατος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να ενηµερώσει το προσωπικό του για το 

περιεχόµενο εγκυκλίου του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού που αφορά την 

καταβολή επιδοµάτων για κάλυψη εξόδων για µετάβαση στο εξωτερικό για σκοπούς 

εκπαίδευσης, διαπίστωσε η Επίτροπος ∆ιοικήσεως µετά την διερεύνηση παραπόνου λειτουργών 

των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (Α/Π 97/03). Ως αποτέλεσµα  της παράλειψης αυτής οι 

παραπονούµενοι δεν γνώριζαν πριν προβούν σε οποιεσδήποτε διευθετήσεις σε σχέση µε τη 

µετάβαση τους στο εξωτερικό για σκοπούς εκπαίδευσης το ύψος του επιδόµατος που 

εδικαιούντο για κάθε ηµέρα παραµονής τους στο εξωτερικό. Η παράλειψη αυτή δεν επέτρεψε 

στους λειτουργούς να προβούν στις καταλληλότερες διευθετήσεις µε αποτέλεσµα να 

επωµιστούν τελικά µέρος των εξόδων του ταξιδιού που είχαν πραγµατοποιήσει για ένα καθαρά 

υπηρεσιακό σκοπό. Στην Έκθεση η Επίτροπος ∆ιοικήσεως αναφέρει ότι δεν διαφωνεί µε τη θέση 

ότι τα µακράς διάρκειας εκπαιδευτικά ταξίδια δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται το ίδιο µε τα άλλα 

µικρότερης διάρκειας υπηρεσιακά, εντούτοις ο διαχωρισµός τους σε ότι αφορά στην κάλυψη 

των εξόδων στη βάση του εάν είναι υποχρεωτικά για τους υπαλλήλους ή όχι, θεωρήθηκε πως 

δεν είναι ο καταλληλότερος ή ο πιο ορθός. Ανορθόδοξη θεωρήθηκε και η συλλογιστική ότι για 

τον καθορισµό του ύψους των επιδοµάτων θα πρέπει να συνεκτιµάται και να υπολογίζεται το 

«προσωπικό όφελος» το οποίο το άτοµο το οποίο µετέχει στο ταξίδι δύναται να αποκοµίσει. Οι 

επιφυλάξεις της Επιτρόπου πηγάζουν από το γεγονός ότι κάθε ταξίδι, από τη στιγµή που 

εγκρίνεται συνάγεται ότι εξυπηρετεί, πρωτίστως τουλάχιστον, τις ανάγκες της υπηρεσίας που το 

έχει εισηγηθεί και της οποίας οι λειτουργοί αναµένεται να συµµετάσχουν. Εάν από ένα 

υπηρεσιακό ταξίδι, που είναι εκπαιδευτικής ή άλλης µορφής προκύπτουν και οποιαδήποτε άλλα 

παρεµφερή για τους συµµετέχοντες οφέλη, αυτά, κατά την άποψη της Επιτρόπου, µπορούν να 
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θεωρηθούν ότι αντισταθµίζονται από τους κινδύνους που κάθε ταξίδι εµπεριέχει, τις ταλαιπωρίες 

που συνεπάγεται και τις δυσκολίες που επιφορτίζει τον καθένα που πρόκειται να συµµετάσχει. 

Συνεπώς , στην Έκθεση αναφέρεται ότι οι βασικοί παράµετροι που θα πρέπει να σταθµιστούν 

για την κάλυψη των εξόδων ενός υπηρεσιακού ταξιδιού είναι το κόστος ζωής της χώρας στην 

οποία θα πραγµατοποιηθεί  και το χρονικό διάστηµα που ο καθένας που συµµετέχει θα είναι 

υποχρεωµένος να παραµείνει στο ίδιος µέρος. Η επιβάρυνση των παραπονουµένων µε µέρος 

των εξόδων του ταξιδιού υπήρξε στη συγκεκριµένη περίπτωση άδικη και εποµένως όλα τα 

πραγµατικά έξοδα που οι παραπονούµενοι είχαν υποστεί κατά την παραµονή τους στο εξωτερικό 

και τα οποία το Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κρίνει ότι είναι λογικά, θα πρέπει να 

καταβληθούν. 

 

(vi) Πειθαρχικές διαδικασίες 

Σωρεία παραβιάσεων των περί Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού (∆ιάρθρωση και Όροι 

Υπηρεσίας) Βασικών Κανονισµών, ήταν το συµπέρασµα της Επιτρόπου, µετά από διερεύνηση 

παραπόνου εναντίον του εν λόγω Οργανισµού, που υποβλήθηκε από υπάλληλο του (Α/Π 

507/03). 

 

Η παραπονούµενη ισχυρίστηκε ότι λήφθηκε απόφαση µετακίνησής της, µε το αιτιολογικό της εκ 

µέρους της επιδειχθείσας απαράδεκτης συµπεριφοράς και πρόκλησης οχληρίας, χωρίς η ίδια να 

ακουστεί σχετικά. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι οι ισχυρισµοί της ευσταθούσαν.  Όχι µόνο η λήψη της εν λόγω απόφασης υπό 

τις συνθήκες αυτές ήταν γεγονός αλλά, επιπλέον, στην παραπονούµενη επιβλήθηκε η πειθαρχική 

ποινή της αυστηρής επίπληξης για την υπό αναφορά συµπεριφορά της, χωρίς να προηγηθεί 

οποιαδήποτε έρευνα, χωρίς καν να προκύπτει το αδίκηµα για το οποίο τιµωρήθηκε και χωρίς να 

της δοθεί το δικαίωµα να ακουστεί σε οποιοδήποτε στάδιο. 

 

Έγινε εισήγηση για απόσυρση από τον προσωπικό φάκελο της παραπονούµενης της επιστολής 

µε την οποία της ανακοινώθηκε η µετακίνησή της λόγω ανάρµοστης συµπεριφοράς της και η 

οποία επιστολή συνιστούσε ταυτόχρονα και επιβολή πειθαρχικής ποινής. 

 

Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των υπαλλήλων του Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών 

Πατατών εκ µέρους του τελευταίου, στην απουσία νοµικού πλαισίου, συνιστά υπέρβαση 

εξουσίας και η όποια σχετική απόφασή του πάσχει για το λόγο αυτό.  Σ΄ αυτό το συµπέρασµα 

κατέληξε η Επίτροπος µετά από διερεύνηση παραπόνου που υποβλήθηκε από υπάλληλο του εν 

λόγω Συµβουλίου εναντίον του (Α/Π 239/03), ο οποίος αµφισβήτησε τη νοµιµότητα της 

πειθαρχικής δίωξης που είχε ασκηθεί εναντίον του και της απόφασης να τεθεί σε διαθεσιµότητα. 
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Η Επίτροπος διαπίστωσε, συγκεκριµένα, ότι Κανονισµοί που να ρυθµίζουν τους όρους υπηρεσίας 

των υπαλλήλων του εµπλεκόµενου Συµβουλίου δεν έχουν εκδοθεί.  Συνεπώς, η οποιαδήποτε 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης είναι παράνοµη, όπως παράνοµη είναι και η θέση υπαλλήλου σε 

διαθεσιµότητα.  Εκφράστηκε η άποψη ότι, στην περίπτωση του παραπονούµενου, αµφότερες 

θα έπρεπε να τερµατισθούν. 

 

Σηµειώθηκε, περαιτέρω, ότι, δεδοµένης της µακράς πορείας του εµπλεκόµενου Συµβουλίου, η 

απουσία νοµοθετικού πλαισίου που να καθορίζει τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του, 

συνιστά αδικαιολόγητη παράλειψη, η οποία  δεν πρέπει να συνεχιστεί.  Έγινε εισήγηση για 

άµεση τροχιοδρόµηση των κατάλληλων διαδικασιών για θέσπιση και έγκριση τέτοιων 

κανονισµών, όπως προβλέπει και η σχετική νοµοθεσία. 

 

Καθυστέρηση, εκ µέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, να ολοκληρώσει τη διερεύνηση 

καταγγελίας για διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων από υπάλληλό του, που υποβλήθηκε από 

άλλο υπάλληλο του, ήταν το συµπέρασµα της Επιτρόπου αναφορικά µε παράπονο κατά του εν 

λόγω Υπουργείου (Α/Π 650/04). 

 

Με δεδοµένο ότι η καταγγελία είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2000 και µέχρι τον Απρίλιο του 

2004 η διερεύνησή της δεν ολοκληρώθηκε, η Επίτροπος σηµείωσε ότι η άσκηση πειθαρχικού 

ελέγχου στους υπαλλήλους δεν αποσκοπεί µόνο στην τιµωρία του ενόχου, αλλά αφορά και την 

εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας και την εµπέδωση της εµπιστοσύνης του κοινού προς αυτήν, 

γι΄ αυτό και πρέπει να ολοκληρώνεται το συντοµότερο δυνατό. 

 

Έγινε εισήγηση για προώθηση και ολοκλήρωση της υπό αναφορά πειθαρχικής έρευνας. 

 

Παράλειψη του Γενικού ∆ιευθυντή του ΡΙΚ να εξετάσει καταγγελίες για πειθαρχικά 

παραπτώµατα συναδέλφων του, θέση του σε αναγκαστική άδεια απουσίας για συγκεκριµένη 

περίοδο και αποστέρησή του, εκ µέρους και πάλι του Γενικού ∆ιευθυντή, από το δικαίωµα να 

ασκεί τα καθήκοντα της θέσης του, ήταν οι ισχυρισµοί που περιλαµβάνονταν σε παράπονο το 

οποίο υπάλληλος του εµπλεκόµενου Ιδρύµατος υπέβαλε κατά του τελευταίου (Α/Π 1598/03). 

 

Όσον αφορά το θέµα της παράλειψης εξέτασης των καταγγελιών, διαπιστώθηκε ότι ο 

ισχυρισµός του παραπονούµενου δεν ευσταθούσε.  Για το ζήτηµα της θέσης του σε 

αναγκαστική άδεια απουσίας ο παραπονούµενος άσκησε προσφυγή, γι΄αυτό η διερεύνησή του 

από την Επίτροπο δεν ήταν δυνατή. 
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Σε σχέση µε το θέµα των καθηκόντων του, ήταν η θέση του παραπονούµενου πως, σε ότι 

αφορά τη λειτουργία του Τµήµατος του οποίου προΐσταται, ο ίδιος είχε αποκλειστική 

αρµοδιότητα και ότι εγκύκλιοι, οδηγίες και ανακοινώσεις που απευθύνονται στο προσωπικό του 

εν λόγω Τµήµατος από το Γενικό ∆ιευθυντή αναρµοδίως και, συνεπώς, παράνοµα απευθυνόταν 

σ΄ αυτό. 

 

Η Επίτροπος, δεν συµφώνησε µε τον παραπονούµενο και σηµείωσε ότι η αρµοδιότητα του 

προϊστάµενου Τµήµατος στα συγκεκριµένα θέµατα δεν είναι αποκλειστική αλλά παράλληλη µε 

την αρµοδιότητα του Γενικού ∆ιευθυντή, ο οποίος δε νοείται να µην έχει άποψη για τη 

λειτουργία των Τµηµάτων του οργανισµού τον οποίο διευθύνει.  Ωστόσο, σχολιάζοντας τον 

τρόπο που ο Γενικός ∆ιευθυντής άσκησε την αρµοδιότητά του αυτή στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, η Επίτροπος επισήµανε πως δεν ήταν ο πλέον ενδεδειγµένος.  Αυτός συνίστατο σε 

ανταλλαγή επιστολών µεταξύ των δύο και ανάκληση των οδηγιών του παραπονούµενου εκ 

µέρους του Γενικού ∆ιευθυντή.  Αυτό θα ήταν δυνατό να επηρεάσει το προσωπικό του 

Ιδρύµατος αλλά και να αποδυναµώσει τον προϊστάµενο του συγκεκριµένου Τµήµατος, δηλαδή 

τον παραπονούµενο, στην άσκηση των δικών του αρµοδιοτήτων.  Τίθεται, τελικά, υπό 

αµφισβήτηση το κύρος του προϊστάµενου σε σχέση µε τους υφιστάµενους του, µε άµεσο 

αντίκτυπο στο σεβασµό που οι τελευταίο αναµένεται να επιδεικνύουν προς το πρόσωπο του 

πρώτου. 

 

Έγινε εισήγηση για αποφυγή παρόµοιων ενεργειών στο µέλλον. 

 

(vii) Προσλήψεις Εκτάκτων 

Θέµατα αξιολόγησης υποψηφίων εκτάκτων υπαλλήλων στη ∆ηµόσια Υπηρεσία, και 

συγκεκριµένα του προσόντος της πείρας, πραγµατεύθηκαν τρεις Εκθέσεις που υποβλήθηκαν 

προς το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού µετά από υποβολή σχετικών παραπόνων 

εναντίων του τελευταίου (Α/Π 486/04, Α/Π 554/04, Α/Π 922/04). 

 

Όσον αφορά τα δύο πρώτα, διαπιστώθηκε ότι, ενώ οι αρµόδιες επιτροπές αξιολόγησαν τις 

αιτήσεις των υποψηφίων µη διαχωρίζοντας την πείρα τους σε «κυβερνητική» και «µη 

κυβερνητική» και δηµοσίευσαν τους οριστικούς καταλόγους, τελικά, και αφού µεσολάβησε 

σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε βάση την οποία στην «κυβερνητική» πείρα θα 

έπρεπε να δοθούν περισσότερα  µόρια από ότι στη «µη κυβερνητική», οι εν λόγω επιτροπές 

επαναξιολόγησαν τις αιτήσεις και διαφοροποίησαν τους καταλόγους µε βάση του οποίους θα 

γίνονταν οι διορισµοί.   
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Η Επίτροπος σηµείωσε ότι, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, αποκλειστική αρµοδιότητα σε 

θέµατα διορισµών εκτάκτων είχαν οι πιο πάνω αναφερόµενες επιτροπές.  Το γεγονός ότι 

ανακάλεσαν τις σχετικές αποφάσεις τους και υιοθέτησαν τα όσα άλλο όργανο αποφάσισε 

σχετικά, εκδίδοντας νέες αποφάσεις, δε συνιστούσε τίποτε άλλο παρά υποκατάσταση του 

αρµοδίου οργάνου από άλλο όργανο και περίπτωση που το πρώτο κατευθύνεται από το δεύτερο.  

Κάτι τέτοιο, όπως τονίστηκε, είναι αντίθετο µε βασικές πρόνοιες του περί των Γενικών Αρχών 

του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου. Επειδή όµως, είχαν ήδη γεννηθεί δικαιώµατα τρίτων προσώπων, 

την ανατροπή των οποίων η Επίτροπος δεν µπορούσε να εισηγηθεί, έγινε εισήγηση για λήψη 

υπόψη, στο µέλλον, των συµπερασµάτων στα οποία κατέληξε. 

 

Στα ίδια ακριβώς συµπεράσµατα , αλλά και σε ένα πρόσθετο, κατέληξε και η διερεύνηση του 

τρίτου  παραπόνου που αναφέρεται πιο πάνω. Στην περίπτωση αυτή, διαπιστώθηκε ότι η 

διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων έπασχε για ένα επιπλέον λόγο: προσόντα υποψηφίου, 

τα οποία ο ίδιος επικαλέστηκε κατά πρώτον όχι µε την αίτησή του, ως όφειλε, αλλά 

κατ΄ένσταση, λήφθηκαν υπόψη παρόλο που δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που τάσσει ο 

νόµος. Κάτι τέτοιο, όπως η Επίτροπος σηµείωσε, συνιστούσε, επίσης, παράβαση του περί των 

Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου, για τους λόγους, όµως, που αναφέρονται στην 

προηγούµενη παράγραφο, περιορίστηκε στις ίδιες εισηγήσεις, προσθέτοντας, ταυτόχρονα, ότι η 

τακτική του εµπλεκόµενου  Τµήµατος να υπερβαίνει ανατρεπτικές προθεσµίες θα πρέπει να 

τερµατισθεί. 

 

Αφορµή για ενασχόληση µε θέµατα ισότητας ανδρών και γυναικών στον τοµέα τής 

απασχόλησης έδωσε η υποβολή ενός ακόµα παραπόνου από υποψήφια έκτακτο λειτουργό 

εναντίον του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού (Α/Π 578/03). 

 

Συγκεκριµένα, ενώ ειδοποιήθηκε ότι της προσφέρεται έκτακτος διορισµός, όταν πληροφόρησε 

το εµπλεκόµενο Τµήµα ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ανέµενε τοκετό, αποφασίστηκε η 

ανάκληση της προσφοράς, εξαιτίας του γεγονότος αυτού. Εν τέλει, µετά από γνωµοδότηση της 

Νοµικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας, η παραπονούµενη προσλήφθηκε σε κατοπινό στάδιο και 

ενώ ήταν ακόµα σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Παρόλη την εξέλιξη αυτή, η Επίτροπος θεώρησε 

αναγκαίο να προχωρήσει στην υποβολή Έκθεσης για να τονίσει την ανάγκη τήρησης της αρχής 

της ισότητας, αναφέροντας ιδιαίτερα την Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µε 

βάση την οποία θεσπίζεται γενικό πλαίσιο για την καταπολέµηση των διακρίσεων, µεταξύ άλλων, 

στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας. 
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VII. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 

1. Εισαγωγή 
 

Ο τοµέας Κοινωνικής Προστασίας εξέτασε, κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους, 

υποθέσεις το αντικείµενο των οποίων αφορούσε στην προστασία κοινωνικών δικαιωµάτων.  Οι 

υποθέσεις αυτές αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία και στην 

πρόνοια όπως αυτή εκφράζεται µέσω της απόδοσης των διάφορων δηµόσιων παροχών, 

δηµόσιων βοηθηµάτων, επιδοµάτων και χορηγιών.  Οι υπηρεσίες που εµπλέκονται, κατά κανόνα, 

στα παράπονα που έχουν σχέση µε τον Τοµέα Κοινωνικής Προστασίας, είναι οι Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας και το Υπουργείο Υγείας µαζί µε τις 

υπαγόµενες σε αυτό υπηρεσίες.  

 

Κατά το υπό επισκόπηση έτος, τα παράπονα που αφορούσαν στον τοµέα Κοινωνικής 

Προστασίας και υποβλήθηκαν εναντίον των πιο πάνω υπηρεσιών, παρουσίασαν σηµαντική 

αύξηση της τάξης του 30% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Υποβλήθηκαν, συγκεκριµένα, 

228 νέα παράπονα σε σύγκριση µε 176 του περασµένου έτους (2003), 138 του έτους 2002 και 

122 του έτους 2001.   
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Οι περισσότερες υποθέσεις που στρέφονταν εναντίον των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

αφορούσαν συντάξεις ανικανότητας, συντάξεις γήρατος και συντάξεις χηρείας και είχαν σχέση 
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µε απορριπτικές αποφάσεις σε αιτήσεις παροχών, µε καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτήσεων, 

µε την ελλιπή ή λανθασµένη ενηµέρωση για τα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις των πολιτών και µε 

την ελλιπή ή προβληµατική αιτιολόγηση δυσµενών για τον πολίτη διοικητικών πράξεων. 

 

Τα παράπονα κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας στρέφονταν, στη συντριπτική τους 

πλειονότητα, εναντίον αποφάσεων απόρριψης ή τερµατισµού της καταβολής των δηµοσίων 

βοηθηµάτων, ή αφορούσαν στα κριτήρια προσδιορισµού των καλυπτόµενων αναγκών και στο 

ύψος των καταβαλλοµένων στους δικαιούχους ποσών τα οποία ήταν, κατά την κρίση των 

παραπονουµένων, χαµηλά. 

 

Οι υποθέσεις, τέλος, που αφορούσαν υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, είχαν ως αντικείµενο, 

κατά κύριο λόγο, την κάλυψη εξόδων θεραπείας ασθενών στο εξωτερικό, την αµφισβήτηση εκ 

µέρους των ασθενών των αποφάσεων Ιατρικών Συµβουλίων, την υγειονοµική προστασία των 

ασθενών, και την προµήθεια φαρµάκων.   

 

 

2. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2004 συνεχίστηκε η εξέταση παραπόνων που αφορούσαν 

αποφάσεις των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διακοπή ή απόρριψη αιτήσεων για 

συντάξεις ανικανότητας (π.χ. Α/Π 658/2004) και για επιδόµατα ασθενείας (π.χ. Α/Π 

365/03).  Οι αποφάσεις αυτές στηρίζονταν, κατά κανόνα, σε γνωµατεύσεις Ιατρικών 

Συµβουλίων που εξέταζαν τους παραπονούµενους, σε ότι αφορούσε στην ικανότητά τους να 

εργασθούν.  Με δεδοµένο ότι ο έλεγχος της κρίσης των Ιατρικών Συµβουλίων δεν µπορεί να 

αποτελέσει, ως προς την ουσία της, αντικείµενο έρευνας του Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, τα 

περιθώρια παρέµβασης του Επιτρόπου στις συγκεκριµένες περιπτώσεις ήταν πολύ περιορισµένα.  

Η εξέταση των παραπόνων αυτών κατέδειξε ότι η εµπλεκόµενη υπηρεσία είχε ερευνήσει 

ικανοποιητικά τις περισσότερες υποθέσεις και/ή είχε ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια για την 

απόρριψη των αιτήσεων κατά τρόπο λογικό.  Εν όψει τούτου, τα παράπονα κρίθηκαν αβάσιµα 

και δεν υποβλήθηκαν εισηγήσεις σε σχέση µε αυτά.  

 

Σε µία υπόθεση, (Α/Π 0374/04), όπου ο παραπονούµενος είχε αποταθεί στο Γραφείο 

Επιτρόπου ∆ιοικήσεως διαµαρτυρόµενος για την απορριπτική απόφαση του ∆ιευθυντή των 

Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε αίτησή του για σύνταξη ανικανότητας, η εµπλεκόµενη 

υπηρεσία κατέβαλε σε αυτόν, τελικά, τη διεκδικούµενη σύνταξη σε ποσοστό 75% µετά την 

επανεξέταση των δεδοµένων της υπόθεσής του.  
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Σε µία άλλη περίπτωση (Α/Π 0423/03), παραπονούµενος προσέφυγε στην Επίτροπο 

∆ιοικήσεως επειδή οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων άρχισαν να του αποκόπτουν ποσό £50 

το µήνα από τη σύνταξη γήρατός του για εξόφληση υπερπληρωµής που είχε γίνει προς αυτόν, 

από λάθος/παράλειψη που οφειλόταν στην ίδια την υπηρεσία.  Η υπερπληρωµή είχε προκύψει 

επειδή η σύζυγος του παραπονούµενου είχε αρχικά λογισθεί ως εξαρτώµενή του για σκοπούς 

υπολογισµού του ύψους της σύνταξης γήρατός του, ενώ εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι 

αυτή ήταν (και) λήπτρια σύνταξης ανικανότητας (και δε θα έπρεπε, συνεπώς, να είχε θεωρηθεί 

ως εξαρτώµενή του.)  ∆ιαπιστώθηκε ότι ο παραπονούµενος είχε υποβάλει την κανονικά 

συµπληρωµένη αίτησή του για σύνταξη γήρατος στην εµπλεκόµενη υπηρεσία, και είχε µάλιστα 

δηλώσει στο έντυπο της αίτησής του και τα στοιχεία της συζύγου του.  Η εµπλεκόµενη 

υπηρεσία δεν προέβηκε σε οποιοδήποτε έλεγχο των στοιχείων της συζύγου (για να διαπιστώσει 

ότι αυτή ήταν, από πολλών ετών, λήπτρια σύνταξης ανικανότητας) και λανθασµένα τη θεώρησε 

ως εξαρτώµενο πρόσωπο του παραπονούµενου για σκοπούς υπολογισµού του ύψους της 

σύνταξής του.  Ο παραπονούµενος λάµβανε, καλόπιστα τη σύνταξη γήρατός του για τρία και 

µισό χρόνια όταν πληροφορήθηκε ότι κατά την περίοδο αυτή του είχε γίνει υπερπληρωµή 

συνολικού ποσού ₤2193,46 το οποίο θα έπρεπε να επιστρέψει στην υπηρεσία (µε µηνιαίες 

δόσεις £50) και ότι η µηνιαία του σύνταξη θα αναπροσαρµοζόταν στο σωστό της ύψος.  Στη 

σχετική Έκθεσή της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως ανέφερε ότι οι συντάξεις γήρατος και οι συντάξεις 

ανικανότητας καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ίδια υπηρεσία, τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ότι οι Κλάδοι Σύνταξης Γήρατος και Σύνταξης Ανικανότητας 

στεγάζονται στο ίδιο κτίριο της υπηρεσίας στη Λευκωσία, χρησιµοποιούν το ίδιο σύστηµα 

καταχώρησης και εξεύρεσης στοιχείων των ασφαλισµένων, έχουν πρόσβαση το ένα στα 

στοιχεία του άλλου και µοιράζονται την ίδια βάση δεδοµένων των ασφαλισµένων.  Είναι λογικό 

σηµείωσε η Επίτροπος ότι κατά το στάδιο της εξέτασης αιτήσεων για τις διάφορες παροχές της 

υπηρεσίας, γίνεται ο στοιχειώδης έλεγχος των πληροφοριών που ο αιτητής υποβάλλει σε αυτή 

και η διασταύρωσή τους µε τη βάση δεδοµένων της υπηρεσίας.  Κάτι τέτοιο δεν έγινε στην 

περίπτωση του παραπονούµενου.  Αν γινόταν, θα είχε εξακριβωθεί από την αρχή ότι η σύζυγός 

του λάµβανε σύνταξη ανικανότητας.  Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έκανε αναφορά στο άρθρο 53 του 

περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου αλλά και στη νοµολογία που αφορά στο 

θέµα της αναδροµικής αναζήτησης χρηµάτων «που η διοίκηση κατέβαλε παράνοµα και που 

έλαβαν καλόπιστα οι πολίτες» και εισηγήθηκε όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία επανεξετάσει τη 

θέση της και αναθεωρήσει την απόφασή της.  Η υπηρεσία συµµορφώθηκε µε την υπόδειξη της 

Επιτρόπου, αλλά και έλαβε µέτρα αποφυγής επανάληψης του λάθους στο µέλλον 

(τροποποιώντας τα σχετικά έντυπα που χρησιµοποιούνται και αναθεωρώντας το περιεχόµενο 

των επιστολών που αποστέλλονται στους ασφαλισµένους αιτητές.)    
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Κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους το Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως απασχόλησε και 

πάλι το θέµα της εκπρόθεσµης υποβολής αιτήσεων για παροχές και συντάξεις (π.χ. Α/Π 

552/04 για σύνταξη γήρατος και σύνταξη χηρείας, Α/Π 53/04 για πληρωµή από το Ταµείο 

Πλεονάζοντος Προσωπικού, Α/Π 1956/04 για πληρωµή απολαβών αδείας).  Ως γνωστό, η περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοµοθεσία καθορίζει τις προθεσµίες εντός των οποίων οι ασφαλισµένοι 

πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τις παροχές, τα επιδόµατα και τις συντάξεις που 

πληρώνονται από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Η Επίτροπος έκρινε ότι οι αποφάσεις της 

εµπλεκόµενης υπηρεσίας να απορρίψει αιτήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα ήταν σύννοµες 

και δεν υπέβαλε εισηγήσεις.  

 

Το θέµα των κριτηρίων παροχής συντάξεων χηρείας αποτέλεσε επίσης αντικείµενο διερεύνησης 

της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως κατά το υπό αναφορά έτος (π.χ. Α/Π 1267/03, Α/Π 1087/04).  Σε µία 

περίπτωση παραπονούµενος του οποίου η σύζυγος είχε αποβιώσει, υπέβαλε αίτηση για σύνταξη 

χηρείας η οποία και απορρίφθηκε αφού ο σχετικός νόµος προνοεί ότι η σύνταξη αυτή 

καταβάλλεται στη χήρα αλλά όχι στο χήρο αποβιώσαντος προσώπου.  Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως 

έκρινε ότι η απόφαση της εµπλεκόµενης υπηρεσίας ήταν µεν σύννοµη, ζήτησε όµως από την 

εµπλεκόµενη υπηρεσία να εξετάσει το ευρύτερο θέµα της ισότιµης µεταχείρισης των φύλων και 

στο θέµα των συντάξεων.  Το θέµα αυτό παραπέµφθηκε και στην Αρχή Ισότητας για εξέταση, 

µε βάση τις νέες αρµοδιότητες που ανέλαβε από το Μάιο του 2004, το Γραφείο Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως.   

 

Σε µία άλλη περίπτωση (Α/Π 378/03), η αίτηση παραπονούµενης για σύνταξη χηρείας 

απορρίφθηκε από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αφού, σύµφωνα µε το νόµο, «απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύνταξης χηρείας είναι ο αποβιώσας κατά το χρόνο του 

θανάτου του να συζούσε µε τη σύζυγό του ή, αν δεν συζούσε, να τη συντηρούσε αποκλειστικά 

ή κατά κύριο λόγο».  Ο γάµος της παραπονούµενης είχε λυθεί µε βάση Απόφαση του 

Εκκλησιαστικού ∆ικαστηρίου, όχι όµως (και) Οικογενειακού ∆ικαστηρίου.   Η παραπονούµενη 

υποστήριζε ότι παρά το γεγονός ότι δε συζούσε µε το σύζυγό της, αυτός τη συντηρούσε «κατά 

κύριο λόγο».  Η έρευνα της εµπλεκόµενης υπηρεσίας κατέδειξε το αντίθετο και η Επίτροπος 

έκρινε την απορριπτική απόφαση ως «εύλογα επιτρεπτή».  Η Επίτροπος εξέφρασε όµως 

παράλληλα τη θέση ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο τροποποίησης της σχετικής 

νοµοθεσίας κατά τρόπο ώστε να µην απαιτείται η συµβίωση των δύο συζύγων, ή απόδειξη 

συντήρησης της συζύγου, εφόσον ο γάµος συνεχίζει να υφίσταται.  Παρατήρησε ότι το 

εκκλησιαστικό διαζύγιο που η παραπονούµενη είχε εξασφαλίσει δεν είχε νοµική ισχύ και ότι ο 

γάµος της εξακολουθούσε, συνεπώς, να υφίσταται.  Για να λυθεί, η παραπονούµενη έπρεπε να 

είχε αποταθεί και στο Οικογενειακό ∆ικαστήριο για την έκδοση του αναγνωριζόµενου από την 

πολιτεία πολιτικού διαζυγίου.  (Σηµ.: Για το ίδιο θέµα είχε γίνει αναφορά στην Έκθεση της 
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Επιτρόπου ∆ιοικήσεως του 2003, βλ. σελ. 182.)  Η Επίτροπος διατηρεί τη θέση ότι η µη 

συµβίωση δεν µπορεί αφεαυτής να αποτελεί λόγο αποκλεισµού της επιζούσας συζύγου από τη 

σύνταξη. 

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέτασε, επίσης, αριθµό παραπόνων που αφορούσαν στο ύψος της 

σύνταξης γήρατος ή της σύνταξης χηρείας των παραπονούµενων (π.χ. Α/Π 1779/04, Α/Π 

977/03, Α/Π 1781/04).  Οι παραπονούµενοι θεωρούσαν ότι το ύψος της σύνταξής τους ήταν 

χαµηλό και ζητούσαν την αύξησή του.  Επεξηγήθηκε στους παραπονούµενους ότι το ύψος των 

συντάξεων καθορίζεται δια νόµου και ότι δεν υπήρχαν περιθώρια παρέµβασης του Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως για αύξησή τους.    

 

Σε άλλες περιπτώσεις (π.χ., Α/Π 1121/04 και Α/Π 1757/04), παραπονούµενοι προσέφυγαν 

στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως επειδή οι αιτήσεις τους για παροχή συντάξεων (σύνταξης γήρατος, 

ανικανότητας, ή κοινωνικής σύνταξης) είχαν απορριφθεί.  Από τη διερεύνηση των υποθέσεων 

διαπιστώθηκε ότι ο λόγος της απόρριψης ήταν διότι αυτοί δεν πληρούσαν βασική προϋπόθεση 

εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή προϋπόθεση διαµονής τους στην Κύπρο.  Το 

ύψος των απαιτούµενων εισφορών και η περίοδος διαµονής στην Κύπρο καθορίζονται 

δεσµευτικά στη νοµοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  ∆εν υπήρχαν περιθώρια οποιασδήποτε 

παρέµβασης της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως στις συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι σχετικές πρόνοιες 

της νοµοθεσίας επεξηγήθηκαν όµως στους παραπονούµενους για πληροφόρησή τους.   

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέτασε, επίσης, το θέµα του καθεστώτος που διέπει την καταβολή των 

εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων των κληρικών. (Α/Π 1107/04)  Παραπονούµενος ο οποίος 

είχε υπηρετήσει την Εκκλησία της Κύπρου επί µακρόν, τέθηκε τον Ιούλιο του 2000 υπό 

καθεστώς αργίας και ακολούθως καθαιρέθηκε από το αξίωµα του Αρχιµανδρίτου, µε απόφαση 

της Ιεράς Συνόδου.  Μετά την καθαίρεσή του, η Εκκλησία (µέσω του οικείου Επισκόπου), 

αποφάσισε τη διαγραφή σηµαντικού ύψους οφειλών του προς αυτήν και την καταβολή µηνιαίου 

βοηθήµατος εκ ₤150 σε αυτόν.  Ο παραπονούµενος, κρίνοντας προφανώς ότι το ύψος του 

µηνιαίου βοηθήµατος ήταν χαµηλό, προσέφυγε στο Γραφείο της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και 

ζήτησε τη διερεύνηση του ευρέως θέµατος του καθεστώτος που διέπει την καταβολή των 

εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων των κληρικών, επικαλούµενος το γεγονός ότι η (λανθασµένη) 

κατάταξή του στην τάξη των αυτοτελώς εργαζόµενων (αντί σε εκείνη των µισθωτών), του είχε 

αποστερήσει ορισµένα ωφελήµατα, όπως το επίδοµα ανεργίας το οποίο θα µπορούσε να παίρνει 

σε περίπτωση ανεργίας του για έξι περίπου µήνες.  (Ως γνωστό, οι αυτοτελώς εργαζόµενοι 

δικαιούνται όλα τα ωφελήµατα του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων πλην εκείνων του 

επιδόµατος ανεργίας και των παροχών για εργατικά ατυχήµατα).  Η κατάταξη του 

παραπονούµενου στην τάξη των αυτοτελώς εργαζοµένων είχε γίνει από το έτος 1967 και η 
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καταβολή των σχετικών εισφορών του στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τριάντα περίπου 

χρόνια γινόταν κανονικά. 

 

Στην Έκθεση σηµειώθηκε ότι, το υπό εξέταση θέµα είχε ήδη κριθεί από το ∆ικαστήριο.  Οι 

απόλυτες θέσεις του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση ότι «υπάρχει σχέση εργοδότου και 

εργοδοτούµενου» και ότι «οπωσδήποτε ο αιτητής δεν µπορεί να θεωρηθεί πως είναι αυτοτελώς 
εργαζόµενο πρόσωπο», δεν αφήνουν περιθώρια οποιασδήποτε διαφορετικής ερµηνείας της 

νοµοθεσίας ή άλλης τοποθέτησης.  Η αρµοδιότητα ερµηνείας της νοµοθεσίας ανήκει στο 

Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως τόνισε ότι, δεν γνώριζε τους λόγους για τους οποίους η εµπλεκόµενη 

υπηρεσία δεν είχε διαφοροποιήσει τη θέση της για το υπό εξέταση θέµα υπό το φως της πιο 

πάνω Απόφασης και γιατί συνέχιζε να κατατάσσει τους κληρικούς στην κατηγορία των 

αυτοτελώς εργοδοτουµένων.  Έγινε εισήγηση, όπως, η εµπλεκόµενη υπηρεσία, µε αφορµή την 

παρούσα Έκθεση, επανεξετάσει το όλο θέµα σε συνεννόηση µε την Εκκλησία.        

 

Την Επίτροπο ∆ιοικήσεως απασχόλησε σοβαρά και το θέµα της µηνιαίας χορηγίας που 

παραχωρείται σε συνταξιούχους µε βάση το «Σχέδιο Ειδικής Χορηγίας σε συνταξιούχους στα 

πλαίσια παραχώρησης αντισταθµιστικών µέτρων λόγω της φορολογικής µεταρρύθµισης» (Α/Π 

743/04, 1168/03).  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Σχεδίου, η εν λόγω χορηγία παραχωρείται 

σε συνταξιούχους των οποίων το άθροισµα των µηνιαίων συνταξιοδοτικών τους ωφεληµάτων 

είναι χαµηλότερο των £500.  Το Σχέδιο προνοεί, επίσης, ότι «Συνταξιούχοι 
ανικανότητας/αναπηρίας µε βαθµό/ποσοστό κάτω του 100% θα δικαιούνται τη χορηγία που θα 

δικαιούνταν αν ήταν ανίκανοι/ανάπηροι µε βαθµό ανικανότητας ή αναπηρίας 100% επί του 

ποσοστού της αναπηρίας τους.» (Παρ. (ε) του Σχεδίου).  Τα µηνιαία εισοδήµατα µιας 

παραπονούµενης που προσέφυγε στην Επίτροπο ήταν χαµηλότερα από τις £500 το µήνα, αλλά, 

όπως ανέφερε στην Επίτροπο ο Αν. ∆ιευθυντής της εµπλεκόµενης υπηρεσίας, «το ποσό της 

σύνταξης αναπηρίας που λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς πληρωµής της ειδικής χορηγίας είναι 

εκείνο που αναλογεί σε βαθµό 100% και όχι το ποσό της σύνταξης αναπηρίας που καταβάλλεται 

στο δικαιούχο µε βάση τον πραγµατικό βαθµό αναπηρίας του (ο οποίος ήταν χαµηλότερος του 
100%).  Στην περίπτωση της παραπονούµενης, το άθροισµα των συντάξεων της µε βάση τα πιο 

πάνω υπερβαίνει τις £500 και ανέρχεται στις £514.11 και ως εκ τούτου ορθά δεν της 

καταβάλλεται η ειδική χορηγία.»  Η εµπλεκόµενη υπηρεσία, δηλ., δεν είχε εξετάσει την 

περίπτωση µε βάση το πραγµατικό εισόδηµα που η παραπονούµενη ελάµβανε ως σύνταξη 

αναπηρίας, αλλά, µε βάση το εισόδηµα που θα είχε σε περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας 

της ήταν 100%. Προσθέτοντας το (υποθετικό) αυτό ποσό µε τα άλλα (πραγµατικά) 

συνταξιοδοτικά εισοδήµατα της παραπονούµενης, η εµπλεκόµενη υπηρεσία θεώρησε ότι το 
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συνολικό µηνιαίο  εισόδηµά της ανερχόταν στις £514.14 και δεν της κατέβαλε την ειδική 

χορηγία.  Στη σχετική Έκθεσή της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέφρασε τον έντονο προβληµατισµό 

της για τη χρησιµότητα/σκοπιµότητα της υιοθέτησης του κριτηρίου του Σχεδίου που αφορά σε 

συνταξιούχους αναπηρίας/ανικανότητας µε ποσοστό χαµηλότερο του 100%, υπενθύµισε ότι ο 

σκοπός του Σχεδίου ήταν η παραχώρηση χορηγίας σε συνταξιούχους µε χαµηλά εισοδήµατα και, 

συγκεκριµένα, πρόσωπα των οποίων τα µηνιαία εισοδήµατα από συντάξεις δεν υπερβαίνουν τις 

£500 και παρατήρησε ότι µε την εφαρµογή του συγκεκριµένου κριτηρίου εξαιρέθηκαν από την 

ειδική χορηγία πρόσωπα, που κατά τα άλλα ενέπιπταν στο πνεύµα µε το οποίο συντάχθηκε και 

εφαρµόζεται το Σχέδιο.  Στην κατακλείδα της Έκθεσής της, η Επίτροπος ανέφερε τα εξής:   

 
«Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση µε το ότι η ειδική χορηγία καταβάλλεται σε συνταξιούχους 

που δεν είναι λήπτες συντάξεων ανικανότητας/αναπηρίας και οι οποίοι έχουν εισοδήµατα που 

υπερβαίνουν τα πραγµατικά εισοδήµατα που άτοµα όπως την παραπονούµενη λαµβάνουν, 

συνιστά κατά την άποψή µου, αναιτιολόγητη διάκριση και αδικία.  Έχω τη άποψη ότι η 
εξαίρεση συνταξιούχων στη βάση του αποτελέσµατος µιας µαθηµατικής πράξης που δε 

βασίζεται σε πραγµατικά αλλά σε υποθετικά εισοδήµατα,  δε συνάδει µε το σκοπό για τον 

οποίο συντάχθηκε και εφαρµόζεται το Σχέδιο και εύλογα προκάλεσε το περί δικαίου αίσθηµα 

της παραπονούµενης.  … Εισηγούµαι όπως, η εµπλεκόµενη υπηρεσία εξετάσει το ενδεχόµενο 
τροποποίησης ή και απάλειψης της παραγράφου (ε) του Σχεδίου, ούτως ώστε, οι 

συνταξιούχοι αναπηρίας/ανικανότητας που τα πραγµατικά συνταξιοδοτικά τους ωφελήµατα 

είναι χαµηλότερα των £500 το µήνα, να καθίστανται δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας.»  

 

Η εµπλεκόµενη υπηρεσία συµφώνησε µε τις υποδείξεις της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και υπέβαλε 

πρόταση τροποποίησης του Σχεδίου στο Υπουργείο Οικονοµικών.   

 
 

3. Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 
 

Με αφορµή παράπονο που υπέβαλε στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως άτοµο του οποίου η παροχή 

δηµόσιου βοηθήµατος είχε τερµατιστεί, (Α/Π 359/03), η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σχολίασε την 

επάρκεια και την ακολουθούµενη από την εµπλεκόµενη υπηρεσία µεθοδολογία συλλογής 

πληροφοριών για εξακρίβωση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης αιτητών δηµοσίου 

βοηθήµατος.  Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η αξία κάποιων κτηµάτων που ανήκαν στον 

παραπονούµενο και τα οποία αυτός δεν είχε δηλώσει στην αρχική αίτησή του για παροχή 

δηµόσιου βοηθήµατος, εκτιµήθηκε µε βάση «λεγόµενα συγχωριανών του».  Η Επίτροπος 

εισηγήθηκε όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία προβαίνει σε επιβεβαίωση της ορθότητας τόσο των 
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στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτητές δηµόσιου βοηθήµατος, όσο και των στοιχείων που 

συλλέγονται από τρίτους. 

 

Στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως υποβλήθηκε, κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους, µικρός 

αριθµός παραπόνων που αφορούσαν στο ύψος των δηµοσίων βοηθηµάτων παραπονούµενων.  

Οι παραπονούµενοι θεωρούσαν ότι το ύψος των βοηθηµάτων αυτών ήταν χαµηλό και ζητούσαν 

την αύξησή του.  Επεξηγήθηκε στους παραπονούµενους ότι το ύψος των δηµοσίων 

βοηθηµάτων καθορίζεται δια νόµου και ότι δεν υπήρχαν περιθώρια παρέµβασης του Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως για αύξησή τους.    

 

Μετά την εξέταση περίπτωσης παραπληγικού ατόµου που υπέβαλε παράπονο κατά της 

παράλειψης/αµέλειας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας να απαντήσουν στο αίτηµά του για 

παροχή δηµόσιου βοηθήµατος (Α/Π 1248/03), η Επίτροπος ∆ιοικήσεως έκρινε ότι η θέση της 

εµπλεκόµενης υπηρεσίας ότι για να εξεταστεί η αίτησή του ο αιτητής «έπρεπε να µεταστεγαστεί 
σε άλλο υποστατικό», ήταν εκτός πλαισίου νόµου.  Στη σχετική Έκθεσή της, η Επίτροπος 

σηµείωσε ότι παρότι µπορούσε να κατανοήσει τους λόγους που η εµπλεκόµενη υπηρεσία 

επιθυµούσε τη µεταστέγαση του αιτητή (αυτός ζούσε µαζί µε άλλη οικογένεια η οποία επίσης 

αντιµετώπιζε έντονα οικονοµικά και οικογενειακά προβλήµατα και ο ίδιος είχε συνδεθεί στενά µε 

ένα από τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας), η συσχέτιση των δύο θεµάτων (της παροχής 

δηµόσιου βοηθήµατος και η αξίωση µεταστέγασής του) στερείτο νοµικής βάσης.  Η Επίτροπος 

συνέστησε την άµεση εξέταση της αίτησης του παραπονούµενου και η εµπλεκόµενη υπηρεσία 

συµµορφώθηκε µε την εισήγηση και ενέκρινε τελικά την καταβολή σε αυτόν του δηµόσιου 

βοηθήµατος.      

 

Σε άλλη περίπτωση, η Επίτροπος διερεύνησε το θέµα του ύψους των τροφείων ιδρυµάτων στα 

οποία διαµένουν λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος. (Α/Π 1525/02).  ∆ιαπιστώθηκε ότι το ύψος 

της χρέωσης τροφείων συγκεκριµένου ιδρύµατος στο οποίο διέµενε η µητέρα της 

παραπονούµενης υπερέβαινε τα συµφωνηθέντα.  Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 

απέστειλαν επιστολή προς το Ίδρυµα µε την οποία ζητούσαν επανόρθωση του λάθους, πλην 

όµως το Ίδρυµα δεν ανταποκρίθηκε και συνέχισε να διεκδικεί το εν λόγω ποσό από την 

παραπονούµενη.  Στη σχετική Έκθεσή της, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε τη χωρίς άλλη 

καθυστέρηση λήψη των απαραίτητων µέτρων για συµµόρφωση του συγκεκριµένου ιδρύµατος 

προς τις υποδείξεις της για αναπροσαρµογή του ύψους των τροφείων στο συµφωνηθέν επίπεδο, 

αλλά και την εγκαθίδρυση µηχανισµού ελέγχου τήρησης των όρων των σχετικών συµβολαίων.     

 

Με αφορµή παράπονο που υπέβαλε µητέρα δεκαεξάχρονου µαθητή ο οποίος µαχαίρωσε 

συµµαθητή του και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών µε αναστολή, η Επίτροπος 
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∆ιοικήσεως διερεύνησε κατά πόσο οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, υπό την προληπτική 

επίβλεψη των οποίων τελούσε για χρόνια ο µαθητής, είχαν παράσχει σε αυτόν και στα αδέλφια 

του επαρκή στήριξη και κατά πόσο είχαν εξαντλήσει όλα τα µέσα και µέτρα που τους παρέχει ο 

νόµος για την προστασία τους (Α/Π 1054/03).  ∆ιαπιστώθηκε ότι η εµπλεκόµενη υπηρεσία 

ήταν ενήµερη του γεγονότος ότι τα παιδιά ήταν θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον 

πατέρα τους, ότι βίωναν για χρόνια επαναλαµβανόµενες σκηνές βίας σε βάρος της µητέρας τους 

και ότι ήταν πλήρως παραµεληµένα και στερούνταν ακόµα και της στοιχειώδους ιατρικής 

περίθαλψης.  Επιπρόσθετα, η εµπλεκόµενη υπηρεσία δεν είχε δώσει την απαιτούµενη βαρύτητα 

στις ανησυχίες που είχε εκφράσει αρµόδια κοινωνική λειτουργός ως προς τη ψυχοσωµατική 

ανάπτυξη του δεύτερου παιδιού της οικογένειας στο οποίο δόθηκε τελικά βοήθεια αλλά µόνο 

µετά που αυτό είχε µαχαιρώσει το συµµαθητή του.  ∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι η εµπλεκόµενη 

υπηρεσία αδράνησε αδικαιολόγητα αφού εν γνώσει της τα δύο µικρότερα παιδιά διανυκτέρευαν 

µέρα παρά µέρα στο σπίτι του πατέρα τους, χωρίς την παρουσία της µητέρας τους.   Η 

Επίτροπος ∆ιοικήσεως έκρινε ότι η εµπλεκόµενη υπηρεσία απέτυχε να προστατέψει τα παιδιά, να 

τα στηρίξει έγκαιρα και να τα βοηθήσει ως θύµατα κακοποίησης και σοβαρής παραµέλησης να 

αναρρώσουν από τις τραυµατικές εµπειρίες που είχαν βιώσει.   ∆εδοµένου ότι δύο από τα παιδιά 

είχαν εν τω µεταξύ ενηλικιωθεί και το τρίτο ήταν 17 ετών, η Επίτροπος δεν υπέβαλε 

οποιαδήποτε εισήγηση· ανέφερε όµως στην Έκθεσή της ότι είχε οδηγηθεί στο συµπέρασµα ότι ο 

τρόπος αντιµετώπισης τέτοιων περιστατικών από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες νοσεί.  Η 

Έκθεση υποβλήθηκε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ενηµέρωσή του 

και για τη λήψη των ενδεδειγµένων κατά την κρίση του µέτρων.   

 

 

4. Υπουργείο Υγείας 
 

Κατά το µήνα Μάιο του 2004, µεγάλος αριθµός επηρεαζόµενων γυναικών  ασθενών  προσέφυγε 

στο Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, είτε απ΄ ευθείας είτε µέσω της Κίνησης ∆ιεκδίκησης 

∆ικαιωµάτων Ασθενών (Κι∆∆Α), και υπέβαλαν παράπονα εναντίον του Υπουργείου Υγείας 

αναφορικά µε την απόφασή του να τερµατίσει την παροχή οικονοµικής βοήθειας σε αυτές για τη 

συνέχιση των ακολουθούµενων θεραπειών τους σε συγκεκριµένο κέντρο Βιολογικής Ιατρικής 

(το Paracelsus Klinik, στο Lustmühle (St. Gallen) της Ελβετίας) (π.χ. Α/Π 359/04, Α/Π 

372/04, Α/Π 765/04, 831/04).  Οι παραπονούµενες θεωρούσαν την απόφαση της 

εµπλεκόµενης υπηρεσίας ως άδικη και καταστροφική για την υγεία τους και ως 

καταστρατηγούσα τα δικαιώµατά τους και πίστευαν ότι αυτή θα οδηγούσε σε υποβάθµιση της 

ποιότητας ζωής τους.      
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Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως διαπίστωσε ότι το συγκεκριµένο παράπονο χαρακτηριζόταν από µια 

µεγάλη διάσταση απόψεων µεταξύ των παραπονούµενων ασθενών από τη µια και της 

εµπλεκόµενης υπηρεσίας από την άλλη.  Οι παραπονούµενες ασθενείς, οι οποίες έπασχαν από 

διάφορες πολυσύνθετες και/ή χρόνιες ασθένειες (για ορισµένες από τις οποίες οι µέθοδοι 

θεραπείας της συµβατικής ιατρικής δεν είχαν αποτέλεσµα, ή δεν µπορούσαν να εφαρµοστούν), 

υποστήριζαν ότι η θεραπεία που τους προσέφερε η κλινική Paracelsus είχε επιφέρει σηµαντική 

βελτίωση στην κλινική τους κατάσταση και επιθυµούσαν να την ολοκληρώσουν.  Η εµπλεκόµενη 

υπηρεσία από την άλλη, παρά το γεγονός ότι είχε αρχικά εγκρίνει τη µετάβασή τους στο 

συγκεκριµένο ιατρικό κέντρο και την κάλυψη των εξόδων των συγκεκριµένων θεραπειών τους, 

αµφισβητούσε την επιστηµονική επάρκεια του κέντρου και υποστήριζε ότι οι «µέθοδοι 
εναλλακτικής ιατρικής που αυτό χρησιµοποιεί, δεν συµβαδίζουν µε την κλασσική ιατρική και δεν 

αναγνωρίζονται.»   

 

Στην Έκθεσή της η Επίτροπος ∆ιοικήσεως σηµείωσε ότι, παρά την ετερογένεια που υπάρχει στο 

καθεστώς αναγνώρισης της εναλλακτικής ιατρικής διεθνώς, αυτή αποτελούσε µια ακόµα 

θεραπευτική επιλογή του ασθενούς (ο οποίος έχει και την ελευθερία να επιλέγει τον τρόπο 

θεραπείας του), ότι η επικρατούσα άποψη ήταν ότι οι διάφορες θεραπευτικές µέθοδοί της 

µπορούν πολλές φορές να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά µε τις µεθόδους της συµβατικής 

(ή παραδοσιακής) ιατρικής και ότι παρατηρείται διεθνώς µια τάση αποδοχής, αναγνώρισης και 

θετικής προσέγγισής της.  Ενόψει τούτου, παρατήρησε ότι η προσέγγιση προς την εναλλακτική 

ιατρική από την εµπλεκόµενη υπηρεσία δε θα έπρεπε να συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από 

µονολιθική απορριπτικότητα.    

 

Σε ότι αφορά στη συγκεκριµένη ενέργεια της εµπλεκόµενης υπηρεσίας να αποσύρει την 

οικονοµική στήριξη που αρχικά η ίδια παρείχε στην οµάδα των δεκαέξι ασθενών που άρχισαν 

αλλά δεν ολοκλήρωσαν τις συγκεκριµένες θεραπείες, η Επίτροπος παρατήρησε ότι µε την 

έγκριση κάλυψης των εξόδων τους, το κράτος (παρ΄ ότι δε δεσµεύτηκε να παράσχει σε αυτούς 

οικονοµική βοήθεια µέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας), δηµιούργησε σε αυτούς προσδοκίες, 

οι οποίες ενισχύθηκαν σηµαντικά µε τα θετικά αποτελέσµατα που επέφερε στην κατάσταση της 

υγείας τους η θεραπεία που ακολουθήθηκε.  Το ίδιο το κράτος, µε την απόφαση διακοπής της 

οικονοµικής στήριξής τους, σχολίασε η Επίτροπος, παραβίασε στην πράξη το δικαίωµά τους για 

αδιάκοπη συνέχιση της φροντίδας της υγείας τους.  Η Επίτροπος εξέφρασε κατανόηση για τις 

επιφυλάξεις της εµπλεκόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε τις µεθόδους θεραπείας του 

συγκεκριµένου ιατρικού κέντρου (και της εναλλακτικής ιατρικής γενικότερα), υποστήριξε όµως 

την άποψη ότι η αλλαγή της πολιτικής της θα µπορούσε να εφαρµοστεί «από τούδε και στο 

εξής», αλλά όχι σε σχέση µε τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες η θεραπεία είχε ήδη αρχίσει 

και για τις οποίες είχε µάλιστα διαπιστωθεί και σηµαντική βελτίωση της κλινικής κατάστασης του 
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ασθενούς ως αποτέλεσµά της.  Για το λόγο αυτό, εισηγήθηκε όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία 

επανεξετάσει τη θέση της στο θέµα ειδικά των παραπονούµενων ασθενών.   

  

Με αφορµή παράπονο που της υπέβαλε σύζυγος ατόµου που έπασχε από το Σύνδροµο της 

Επίκτητης Ανοσοεπάρκειας (HIV/AIDS) αναφορικά µε έλλειψη συγκεκριµένου φαρµάκου (Α/Π 

2294/04), η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κάκισε τη στάση του Υπουργείου Υγείας να µην 

ανταποκριθεί στα αιτήµατα του θεράποντος ιατρού για προµήθειά του.  Αξιολογώντας η 

Επίτροπος ∆ιοικήσεως το σύνολο των χειρισµών που είχαν γίνει από την εµπλεκόµενη υπηρεσία, 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι είχε επιδειχθεί ασύγγνωστη ολιγωρία και έλλειψη επαρκούς 

µέριµνας για την προµήθεια του φαρµάκου που ήταν εξαιρετικά σηµαντικό για την επιβίωση του 

ασθενούς.  Στην Έκθεσή της σηµείωσε ότι «Στις υποθέσεις υγείας, το αγαθό που διακυβεύεται   

είναι η ίδια η ζωή, αγαθό τόσο σπουδαίο που θα έπρεπε λογικά να κινητοποιεί άµεσα και 

αποτελεσµατικά τις αρµόδιες υπηρεσίες.»  Η Επίτροπος υπέβαλε την Έκθεσή της απ΄ευθείας 

στον Υπουργό Υγείας µε την εισήγηση όπως επιληφθεί χωρίς καθυστέρηση του θέµατος και 

µεριµνήσει για την εξασφάλιση του φαρµάκου που είχε κριθεί ως καθοριστικό για την επιβίωση 

του ασθενούς.  Εισηγήθηκε επίσης, όπως εξεταστεί το ευρύτερο θέµα της ιατροφαρµακευτικής 

στήριξης των ασθενών που υποφέρουν από το σύνδροµο HIV/AIDS. 

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέτασε επίσης παράπονο που αφορούσε στην παράλειψη του 

Υπουργείου Υγείας να απαντήσει σε αίτηµα που είχε υποβάλει µητέρα ανήλικου µαθητή για 

κάλυψη των εξόδων ορθοδοντικής θεραπείας στην οποία αυτός έπρεπε να υποβληθεί και η 

οποία δεν προσφερόταν από τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του  κράτους (Α/Π 503/04).  Η 

παραπονούµενη  αποτάθηκε στο Υπουργείο από τις αρχές του 2002 συνυποβάλλοντας τα 

συναφή µε το αίτηµα δικαιολογητικά, ήτοι, βεβαίωση ότι η απαραίτητη θεραπεία δεν µπορούσε 

να προσφερθεί από τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του δηµοσίου, διάγνωση/βεβαίωση χειρουργού 

οδοντιάτρου που περιελάµβανε και εκτίµηση για το κόστος και τη διάρκεια της προτεινόµενης 

θεραπείας και βεβαίωση του εργοδότη της για το ύψος των εισοδηµάτων της, δύο όµως χρόνια 

αργότερα δεν είχε λάβει οποιαδήποτε απάντηση.    

 

Μετά την παρέµβαση της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, η εµπλεκόµενη υπηρεσία απάντησε στην 

παραπονούµενη, απολογήθηκε για την καθυστέρηση που είχε παρατηρηθεί και την 

πληροφόρησε ότι δεν υπήρχε σχέδιο για την επιδότηση ορθοδοντικής θεραπείας που γινόταν 

στον ιδιωτικό τοµέα.  Η Επίτροπος υπενθύµισε στην εµπλεκόµενη υπηρεσία τη συνταγµατική 

υποχρέωσή της να παρέχει γραπτές, έγκαιρες και αιτιολογηµένες απαντήσεις στα αιτήµατα που 

της υποβάλλονται από πολίτες (Άρθρο 29 του Συντάγµατος) και εισηγήθηκε όπως αυτή λάβει τα 

κατά την κρίση της απαραίτητα µέτρα για σύντµηση του χρόνου ανταπόκρισής της σε αιτήµατα 

που της υποβάλλονται.  Επιπρόσθετα, η Επίτροπος επισήµανε ότι η εισαγωγή Σχεδίου για 
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επιχορήγηση ορθοδοντικών θεραπειών που δεν προσφέρονται από τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 

του δηµοσίου, είναι θέµα που απασχολεί την εµπλεκόµενη υπηρεσία εδώ και πολλά χρόνια.  

Χαρακτήρισε ως µη ικανοποιητική τη στερεότυπη απάντηση που δόθηκε στον παραπονούµενο 

ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος πρόνοια (Σχέδιο) για κάλυψη των εξόδων µιας τέτοιας 

θεραπείας όχι µόνο επειδή µε αυτή απορρίφθηκε ένα εύλογο αίτηµα του αιτητή, αλλά και επειδή 

αυτή δηµιούργησε προσδοκίες ότι το αίτηµα µπορεί µελλοντικά να ικανοποιηθεί.  Σηµείωσε δε 

ότι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγµάτων θα είναι να επανέλθει ο αιτητής µετά από κάποιο 

χρονικό διάστηµα ζητώντας εκ νέου την ικανοποίηση του αιτήµατός του.   

 

∆οθέντος ότι οι ορθοδοντικές θεραπείες παρέχονται, ιδανικά, στο στάδιο της εφηβείας του 

ατόµου και όχι µετά την ενηλικίωσή του, και ότι απαιτούν συνήθως πολύµηνες περιόδους 

θεραπείας, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εισηγήθηκε όπως η εµπλεκόµενη υπηρεσία εντατικοποιήσει 

τις ενέργειές της για ολοκλήρωση των προδιαγραφών/κριτηρίων του κυοφορουµένου Σχεδίου 

Επιχορήγησης Ορθοδοντικής Θεραπείας και ενηµερώσει τους επηρεαζόµενους  το συντοµότερο.  

 

Σε µία άλλη περίπτωση, άτοµο που επίσης έπασχε από το Σύνδροµο της Επίκτητης 

Ανοσοεπάρκειας (HIV/AIDS) προσέφυγε στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως επειδή οικονοµική βοήθεια 

που του δινόταν τα περασµένα έτη, δεν του δόθηκε κατά το έτος 2004 (Α/Π 2310/04).  Λίγες 

ηµέρες µετά την υποβολή του παραπόνου του, ο παραπονούµενος έλαβε την οικονοµική 

βοήθεια (εκ ₤500).   

 

Παράπονα υποβλήθηκαν και εναντίον απορριπτικών αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας σε 

σχέση µε την έκδοση ταυτοτήτων νοσηλείας.  Στις περισσότερες περιπτώσεις που 

διερευνήθηκαν, το ετήσιο εισόδηµα των παραπονούµενων υπερέβαινε το ποσό που καθορίζεται 

στους σχετικούς Κανονισµούς και συνεπώς δεν είχαν δικαίωµα εξασφάλισης τέτοιας ταυτότητας.  

Σε µία περίπτωση όµως (Α/Π 862/03), η Επίτροπος διαπίστωσε ότι η απόφαση της υπηρεσίας 

είχε στηριχθεί σε λανθασµένα στοιχεία.  Η εµπλεκόµενη υπηρεσία είχε, συγκεκριµένα, θεωρήσει 

ως «εισόδηµα», τις  πιστώσεις ανικανότητας/ανεργίας της συζύγου του παραπονούµενου στο 

Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Τα ποσά αυτά είχαν πιστωθεί στον ασφαλιστικό λογαριασµό 

της για περίοδο που αυτή ήταν λήπτρια επιδόµατος ανεργίας και δεν θα έπρεπε να είχαν 

λογισθεί ως «εισόδηµα» για σκοπούς καθορισµού του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος για 

έκδοση ταυτότητας νοσηλείας.  Η εµπλεκόµενη υπηρεσία αναθεώρησε την απόφασή της. 

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως εξέτασε επίσης το γενικό νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για την οικονοµική, 

ιατρική και κοινωνική στήριξη των ψυχικά ασθενών προσώπων, µε έµφαση στα θέµατα 

µεταϊδρυµατικής φροντίδας, θεραπείας και αποκατάστασής τους (Α/Π 763/00).  ∆ιαπιστώθηκε 

ότι ο παγκόσµια αποδεκτός στόχος της σύγχρονης ψυχιατρικής πολιτικής για 
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αποϊδρυµατοποίηση και ολοκληρωµένη ένταξη στην κοινότητα των ψυχικά ασθενών 

εφαρµόζεται στην Κύπρο χωρίς όµως να στηρίζεται σε µια οργανωµένη νοµική ή θεσµική βάση.  

∆ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι παρά το γεγονός ότι η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Κύπρο έχει 

προχωρήσει σηµαντικά, πολλά ακόµα υπολείπονται να γίνουν ιδίως στους τοµείς της 

εκπαίδευσης, της στέγασης, της παροχής φροντίδας και της αντιµετώπισης του προβλήµατος 

της κοινωνικής αποµόνωσης των ψυχικά ασθενών.  

 

Η Επίτροπος κατέγραψε τη µεγάλη, και ενδεχοµένως αδικαιολόγητη, καθυστέρηση στην 

προώθηση, δηµιουργία και θεσµοθέτηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος για την 

εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη και αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών στην Κύπρο.  Σηµείωσε 

ότι οι σηµαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από το Υπουργείο Υγείας για την 

προώθηση θεµάτων που άπτονται της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης από µόνες τους δεν αρκούν 

για να αναιρέσουν την εντύπωση ότι οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες δεν έχουν δείξει την 

απαιτούµενη ευαισθησία και αποφασιστικότητα στο να στηρίξουν την ψυχιατρική µεταρρύθµιση 

σε όλα τα επίπεδα - νοµοθετικό, οικονοµικό, υλικοτεχνικό, κοινωνικό - και να συντονίσουν 

αποδοτικά και αποτελεσµατικά την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ψυχικά ασθενείς και 

τις οικογένειές τους.  Τόνισε ότι η καθυστέρηση υλοποίησης των ουσιαστικών αλλαγών που 

έχουν προωθηθεί έχει ως αποτέλεσµα να αδρανοποιούνται οι στόχοι της µεταρρύθµισης και να 

αναιρείται το περιεχόµενό της κι έφερε ως παράδειγµα το γεγονός ότι χρόνο µε το χρόνο 

αυξάνεται σηµαντικά ο αριθµός των ψυχικά ασθενών που οδηγούνται σε Στέγες Ηλικιωµένων.  

Επιπρόσθετα, η Επίτροπος ∆ιοικήσεως διαπίστωσε ότι κρίσιµης σηµασίας για τις παθογένειες του 

συστήµατος στήριξης των ψυχικά ασθενών είναι η απουσία σαφούς νοµοθετικού ή κανονιστικού 

πλαισίου, ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες.  Η κανονιστική θεσµοθέτηση ενός 

τέτοιου πλαισίου, σηµείωσε, θα συµβάλει ουσιαστικά στην ενεργοποίηση και αναβάθµιση των 

υπαρχόντων µηχανισµών στήριξης των ψυχικά ασθενών και επανένταξης τους στην κοινότητα.  

Αναπόφευκτα, θα οδηγήσει επίσης στην καλλιέργεια ενός θετικού κοινωνικού κλίµατος απέναντι 

στα πρόσωπα αυτά και θα αντιµετωπίσει χρόνιες αδράνειες και δυσλειτουργίες, καθώς και 

αναχρονιστικές πρακτικές και νοοτροπίες. 

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως κατέληξε στις πιο κάτω εισηγήσεις, οι οποίες µπορούν να συνδράµουν 

στη βελτίωση του συστήµατος κοινωνικής στήριξης και αποδοχής των ψυχικά ασθενών: 

 

• Ταχεία προώθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης της νοµοθεσίας για τη 

νοµική κατοχύρωση των εξωνοσοκοµειακών υπηρεσιών και της θέσπισης κανονισµών 

για τις προδιαγραφές λειτουργίας τους. 

• Οικονοµική ενίσχυση του προϋπολογισµού των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που αφορά 

αποκλειστικά στην εξωνοσοκοµειακή φροντίδα των ψυχικά ασθενών. 
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• Συνεργασία και άλλων κρατικών υπηρεσιών µε τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, όπως, π.χ. 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού στα θέµατα ενηµέρωσης του κοινού, των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας στο θέµα της ανάπτυξης ενδιάµεσων δοµών και 

χώρων φιλοξενίας και του Τµήµατος Εργασίας στα θέµατα επαγγελµατικής 

αποκατάστασης.  Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να καθοριστεί εκ των προτέρων η 

ακριβής αρµοδιότητα και υποχρέωση της κάθε αρχής. 

• Παροχή κινήτρων για τη συµµετοχή στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση φορέων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων, όπως, π.χ. Μη-Κυβερνητικών Οργανισµών 

και εθελοντικών οµάδων. 

• Στελέχωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας µε περισσότερο εξειδικευµένο προσωπικό 

(κοινοτικούς νοσηλευτές και µέλη των διακλαδικών οµάδων). 

• ∆ηµιουργία περισσότερων ενδιάµεσων δοµών, στις οποίες θα είναι δυνατή η 

απασχόληση και ψυχαγωγία όσο το δυνατό µεγαλύτερου αριθµού προσώπων.  Οι δοµές 

αυτές θα πρέπει να κατανέµονται κατά τρόπο γεωγραφικά και πληθυσµιακά ίσο.  

• Επεξεργασία και εφαρµογή προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης των ψυχικά 

ασθενών και εξεύρεση εργοδοτών. 

• ∆ηµιουργία χώρων φιλοξενίας για όσους από τους ψυχικά ασθενείς δεν έχουν άλλο 

χώρο διαµονής, στον οποίο να παρέχεται φροντίδα που να καλύπτει τις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους και να αναπτύσσει τις ιδιαίτερες ικανότητές τους. 

• ∆ηµιουργία, όπου είναι δυνατόν, Υπηρεσιών Αντιµετώπισης Κρίσεων.  

• Ανάπτυξη προγράµµατος ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε τη ψυχική ασθένεια και το 

περιεχόµενο και τους στόχους της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και προσπάθεια 

ευαισθητοποίησης του κοινού και ανάµειξή του στην προσπάθεια, µε στόχο την 

καταπολέµηση της προκατάληψης.   

 

Στην Επίτροπο ∆ιοικήσεως προσέφυγε επίσης άτοµο του οποίου ο ιατρικός φάκελος στο 

Νοσοκοµείο Λεµεσού είχε απολεσθεί (Α/Π 1005/03).  Η Επίτροπος έκανε αναφορά στο 

δικαίωµα του ασθενούς για πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία που τον αφορούν και εισηγήθηκε όπως 

οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες επανεξετάσουν την πολιτική τους σε σχέση µε την τήρηση ιατρικών 

αρχείων και υιοθετήσουν διαδικασίες που να διασφαλίζουν τόσο τη διαφύλαξή τους όσο και τον 

εύκολο εντοπισµό τους.               

 

Με αφορµή παράπονο που υπέβαλε ιατρός του δηµοσίου του οποίου το αίτηµα µετάθεσης 

απορρίφθηκε µετά πάροδο πολλών µηνών χωρίς να αιτιολογηθεί, (Α/Π 1443/03), η Επίτροπος 

∆ιοικήσεως υπενθύµισε την εµπλεκόµενη υπηρεσία για τα άρθρα 26 και 28 του περί Γενικών 

Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου, σύµφωνα µε τα οποία οι διοικητικές πράξεις πρέπει να 



 185

είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογηµένες και την κάλεσε να εξετάσει εκ νέου την αίτηση και να 

ενηµερώσει τον παραπονούµενο σχετικά.  

 

Η Επίτροπος ∆ιοικήσεως, τέλος, άσκησε έντονη κριτική κατά του Υπουργείου Υγείας και έθεσε 

υπόψη του Υπουργού Υγείας υπόθεση Ιατρικού Λειτουργού σε σχέση µε την οποία, επιστολή 

της Επιτρόπου για παράθεση σχολίων και απόψεων της εµπλεκόµενης υπηρεσίας είχε µείνει 

αναπάντητη (Α/Π 802/03).  Η Επίτροπος κάλεσε τον Υπουργό να επιληφθεί της υπόθεσης και 

να διερευνηθούν οι ισχυρισµοί της παραπονούµενης περί άδικης και άνισης µεταχείρισής της από 

τον Προϊστάµενό της. 
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