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Λευκωσία, 2 Απριλίου 2019 
 
Κύριο 
… 
… 
 
 
 
Αξιότιμε κύριε …, 
 
Αναφέρομαι στο παράπονο που υποβάλατε με επιστολή σας, ημερ. 5 Φεβρουαρίου 
2019, σχετικά με την άρνηση λειτουργού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας να 
δεχθεί την ένορκή σας δήλωση στα πλαίσια της διοικητικής διαδικασίας για αλλαγή του 
ονόματος και φύλου στα δηλωτικά της ταυτότητάς σας έγγραφα. 
 
Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου, έστειλα επείγουσα επιστολή, στις 28 
Φεβρουαρίου 2019, στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας 
παραθέτοντας τους ισχυρισμούς σας, ενημερώνοντας παράλληλα για τις εξελίξεις που 
έχουν λάβει χώρα σε σχέση με το ζήτημα της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας 
φύλου, της δυνατότητας δηλαδή των διεμφυλικών ανθρώπων να αλλάζουν τα επίσημά 
τους έγγραφα ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν το προτιμώμενο τους φύλο και όνομα.  
Εκφράζοντας τον προβληματισμό μου για το χειρισμό της υπόθεσής σας, ζήτησα να 
διευκολυνθείτε στην υποβολή της σχετικής ένορκης δήλωσης.  Η εν λόγω επιστολή προς 
τον Πρωτοκολλητή σας κοινοποιήθηκε για άμεση ενημέρωση. 
 
Στις 7 Μαρτίου 2019, η Ανώτερη Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λευκωσίας με ενημέρωσε με επιστολή της ότι δεν υπήρξε άρνηση κάποιου λειτουργού 
να δεχθεί τέτοια ένορκη δήλωση και ότι πρόσφατα έχει εξυπηρετηθεί πολίτης με 
αντίστοιχο αίτημα.   
 
Όπως ενημερώσατε την αρμόδια Λειτουργό του Γραφείου μου σε πρόσφατη τηλεφωνική 
σας επικοινωνία, έχετε επισκεφθεί εκ νέου το Πρωτοκολλητείο και εξασφαλίσατε την 
απαιτούμενη ένορκη δήλωση και στη συνέχεια παραπεμφθήκατε από το Τμήμα Αρχείου 
Πληθυσμού και Μετανάστευσης στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας για την προώθηση 
της διαδικασίας αλλαγής των εγγράφων σας. 
 
Δεδομένης της ανωτέρω θετικής εξέλιξης, δεν κρίνεται σκόπιμη περαιτέρω παρέμβασή 
μου.  Κοινοποιώ την παρούσα επιστολή στην κυρία …, Πρόεδρο της ACCEPT-ΛΟΑΤI 



Κύπρου καθώς είχε αποταθεί και αυτή στο Γραφείο για την υπόθεσή σας, στις 14 
Φεβρουαρίου 2019. 
 
Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητές 
μου. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Μαρία Στυλιανού Λοττίδη 
Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: Κυρία 
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