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Δπίςοξπξπ Διξικήρεχπ & Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ
(Ombudsman)
Δίμαι αμενάοςηςξπ ανιχμαςξύυξπ ςξσ κοάςξσπ
πξσ ποξμξείςαι από ςξ ύμςαγμα ή ςξ Νόμξ,
ξ ξπξίξπ δέυεςαι παοάπξμα από επηοεαζόμεμα ποόρχπα, εμαμςίξμ
διξικηςικώμ αουώμ και ςχμ σπαλλήλχμ ςξσπ,
ή πξσ εμεογεί με ίδια ποχςξβξσλία,
με ενξσρία μα εοεσμά, μα κοίμει και μα σπξβάλλει ειρηγήρειπ
για ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ κακξδιξίκηρηπ και
ςημ ποξρςαρία και ποξώθηρη ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ
υχοίπ διακοίρειπ.

Γοατείξ Δπιςοϊπξσ Διξικήρεχπ

2

Δπίςοξπξπ Διξικήρεχπ (1992)
& Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ
Αουή Ιρόςηςαπ (2004)

Αουή καςά ςχμ Διακοίρεχμ (2004)

Γοατείξ Δπιςοόπξσ
Διξικήρεχπ και Αμθοχπίμχμ
Δικαιχμάςχμ
Αμενάοςηςη Αουή
Ποόληφηπ Βαραμιρςηοίχμ (2009)

Δθμική Αμενάοςηςη Αουή
Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ (2011)

Δθμικόπ Μηυαμιρμόπ για ςημ
παοακξλξύθηρη ςηπ ύμβαρηπ ςξσ ΟΗΔ
για ςα δικαιώμαςα Αςόμχμ με Αμαπηοίεπ (2012)
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Γεμικά Φαοακςηοιρςικά Δπιςοόπξσ Διξικήρεχπ
•

Αμενάοςηςξπ Κοαςικόπ Ανιχμαςξύυξπ
 ρϋμποανη εκςελερςικήπ και μξμξθεςικήπ ενξσρίαπ για ςξ διξοιρμϊ ςξσ
 δεμ σπάγεςαι ιεοαουικά ρε άλλξ ϊογαμξ
 δεμ εμάγεςαι για εμέογειεπ πξσ έγιμαμ ρςα πλαίρια ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ

•

Η πιξ διαδεδξμέμη μξοτή ενχδικαρςικξύ ελέγυξσ (130+ υόοεπ + Δ.Δ.)

•

Η ποξρτσγή ρςξ θερμϊ είμαι υχοίπ ξικξμξμική επιβάοσμρη

•

Δσού πεδίξ αομξδιξςήςχμ

•

Δσελινία ρςξσπ ςοϊπξσπ έοεσμαπ και ρςη ρσλλξγή ρςξιυείχμ

•

Κύοιξπ ρκξπόπ, η αμςιμεςόπιρη ςηπ κακξδιξίκηρηπ και η ποξάρπιρη ςχμ
αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ

•

Δεμ εκδίδει εκςελερςέπ απξτάρειπ, ξϋςε επιβάλλει ποϊρςιμα ή επιδικάζει
απξζημιόρειπ.

•

Διαμερξλαβεί και σπξβάλλει ειρηγήρειπ, για ςημ σλξπξίηρη ςχμ ξπξίχμ
διαβξσλεύεςαι με ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ
Γοατείξ Δπιςοϊπξσ Διξικήρεχπ
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Αομξδιόςηςεπ
•

Διεοεϋμηρη παοαπόμχμ πξσ σπξβάλλξμςαι για:
 Παοάβαρη ςξσ σμςάγμαςξπ ή ςηπ μξμξθερίαπ
 Παοάβαρη ςχμ καμϊμχμ ξοθήπ ρσμπεοιτξοάπ
 Παοαβίαρη Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ και Αουόμ Φοηρςήπ Διξίκηρηπ
 Ο παοαπξμξύμεμξπ ποέπει:
-

μα επηοεάζεςαι άμερα και ποξρχπικά

-

μα ρςοέτεςαι εμαμςίξμ ρσγκεκοιμέμηπ εμέογειαπ/παοάλειφηπ

-

εμςϊπ 12 μημόμ

•

Έοεσμα μεςά από εμςξλή ςξσ Τπξσογικξύ σμβξσλίξσ

•

Ασςεπάγγελςη ενέςαρη θέμαςα γεμικϊςεοξσ εμδιατέοξμςξπ

•

Δνέςαρη εσοϋςεοχμ ζηςημάςχμ / καςάρςαρηπ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ
Γοατείξ Δπιςοϊπξσ Διξικήρεχπ
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Σι εμπίπςει ρςξμ έλεγυξ ςξσ Δπιςοόπξσ
→ Η διξίκηρη (όυι ιδιώςεπ)
Τπηοερίεπ πξσ ελέγυξμςαι
→ αρκξύμ εκςελερςική ή
διξικηςική λειςξσογία
•

Δημϊρια

Τπηοερία

Τπηοερίεπ πξσ δεμ ελέγυξμςαι

(Τπξσογεία,

Σμήμαςα, Τπηοερίεπ)

•
•
•
•
•

Ποϊεδοξπ και Τπξσογικϊ σμβξϋλιξ
Βξσλή ςχμ Αμςιποξρόπχμ
Δικαρςήοια
Δπιςοξπή Δημϊριαπ Τπηοερίαπ
Αμενάοςηςξι κοαςικξί ανιχμαςξϋυξι

•

Δπιςοξπή Δκπαιδεσςικήπ Τπηοερίαπ

•

Αρςσμξμία, Δθμική Υοξσοά

•

Νξμικά Ποϊρχπα Δημξρίξσ Δικαίξσ

ΟΤΣΔ:

(π.υ. ΑΗΚ, CYTA, ΡΙΚ, Αουή Λιμέμχμ)

•

•

Δήμξι και Κξιμξςικά σμβξϋλια

•

σμβξϋλια

Τδαςξποξμήθειαπ

σμβξϋλια Απξυεςεϋρεχμ

και

•

Δμέογειεπ πξσ ατξοξϋμ ρε θέμαςα
άμσμαπ, αρτάλειαπ ή ενχςεοικήπ
πξλιςικήπ
Δμέογειεπ πξσ εκκοεμξϋμ εμόπιξμ
δικαρςηοίχμ ή απξςελξϋμ αμςικείμεμξ
ιεοαουικόμ ποξρτσγόμ
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Δμέογειεπ ρςα πλαίρια ςηπ διεοεύμηρηπ
•

Έοεσμα ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ + Δνέςαρη μξμξθεςικξϋ πλαιρίξσ

•

Μη βαριμϊςηςα ςξσ παοαπϊμξσ → εμημέοχρη ςξσ παοαπξμξσμέμξσ

•

Δμδευϊμεμη διάποανη πξιμικξϋ ή πειθαουικξϋ αδικήμαςξπ
→ αματξοά ρςξ Γεμικϊ Διραγγελέα ή ςημ αομϊδια Αουή

•

Βαριμϊςηςα ςξσ παοαπϊμξσ ή διαπίρςχρη αμάγκηπ παοέμβαρηπ
→ Τπξβξλή Έκθερηπ ή Αμάληφη δοάρηπ για ρσμεογαρία

•

Τλξπξίηρη ςχμ ειρηγήρεχμ
 Οι Τπηοερίεπ καλξϋμςαι μα ενηγήρξσμ ρςξ Τπξσογικϊ σμβξϋλιξ
 Δσμαςϊςηςα Διαβξϋλεσρηπ
 Δσμαςϊςηςα σπξβξλήπ ειδικήπ έκθερηπ

Γοατείξ Δπιςοϊπξσ Διξικήρεχπ
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ύγκοιρη μξοτώμ ελέγυξσ ςηπ διξίκηρηπ
Δικαρςικόπ
(Αμώςαςξ Δικαρςήοιξ)
•

Μϊμξ μεςά απϊ αςξμική ποξρτσγή

•

Με ξικξμξμική επιβάοσμρη

•

Μικοή ποξθερμία (75 ημ.)

•

Ασρςηοή ςήοηρη ςσπικόμ
ποξωπξθέρεχμ (π.υ. έμμξμξ

Δνχδικαρςικόπ
(Δπίςοξπξπ Διξικήρεχπ)
•

Μεςά απϊ αςξμικϊ παοάπξμξ ή
ασςεπαγγέλςχπ

•

Φχοίπ ξπξιαδήπξςε επιβάοσμρη

•

Μεγαλϋςεοη ποξθερμία (1 υο.)

•

Πιξ υαλαοέπ ποξωπξθέρειπ (δεκςά
παοάπξμα ξμάδχμ ποξρόπχμ)

•

Δσελινία ρςξμ ςοϊπξ ρσλλξγήπ &
ανιξλϊγηρηπ πληοξτξοιόμ

•

Δλέγυει ςημ κακξδιξίκηρη (έμμξια
εσοϋςεοη ςηπ παοαμξμίαπ)

•

Διρηγήρειπ - Διαμερϊλαβηρη

ρσμτέοξμ, εκςελερςέπ ποάνειπ)
•

Ασρςηοέπ διαδικαρίεπ και ϊοια

ελέγυξσ
•

Δλέγυει ςη μξμιμϊςηςα

•

Δερμεσςικέπ απξτάρειπ

Γραυείο Επιτρόποσ Διοικήσεως
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Ο Δπίςοξπξπ Διξικήρεχπ παοεμβαίμει:



Καςαρςοαςήγηρη ςξσ κοάςξσπ δικαίξσ
→ Νξμιμϊςηςα – Αμθοόπιμα Δικαιόμαςα – Ιρϊςηςα

ή


Κακξδιξίκηρη
→ Η κακοδιοίκηςη είναι ζννοια ευρφτερη τησ παρανομίασ

Γραυείο Επιτρόποσ Διοικήσεως
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Ι. Αουή ςηπ μξμιμόςηςαπ
→ Κοάςξπ μξμιμόςηςαπ και όυι ρκξπιμόςηςαπ
→ Η δοάρη ςηπ διξίκηρηπ πεοιξοίζεςαι & ποξρδιξοίζεςαι από ςξ δίκαιξ
→ Οι διξικηςικέπ εμέογειεπ ποέπει μα
•

ςηοίζξμςαι ρε μϊμξ

•

Να είμαι ρϋμτχμεπ με ςξ μϊμξ (γοάμμα & πμεϋμα)

•

Να κιμξϋμςαι εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ δξθείραπ διακοιςικήπ εσυέοειαπ

•

Να ενσπηοεςξϋμ ςξσπ ρκξπξϋπ για ςξσπ ξπξίξσπ εκυχοήθηκε η ενξσρία
(όυι καςάυοηρη ενξσρίαπ)

Γοατείξ Δπιςοϊπξσ Διξικήρεχπ
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ΙΙ. Αμθοώπιμα δικαιώμαςα
→ Ανιώρειπ έμαμςι ςξσ κοάςξσπ για απξυή, ρσμμεςξυή, παοέμβαρη
Παοαδείγμαςα:
 ελεσθεοία απϊ απάμθοχπη/ςαπειμχςική μεςαυείοιρη
 ελεσθεοία έκτοαρηπ ή ρσμάθοξιρηπ
 θοηρκεσςική ελεσθεοία
 ρεβαρμϊπ αςξμικήπ και ξικξγεμειακήπ ζχήπ
 πεοιβαλλξμςικά δικαιόμαςα
 δικαιόμαςα εσάλχςχμ ξμάδχμ
 ποϊρβαρη ρε πληοξτξοίεπ

Γραυείο Επιτρόποσ Διοικήσεως
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ΙΙΙ. Καμόμεπ υοηρςήπ διξίκηρηπ
& ξοθήπ ρσμπεοιτξοάπ

Άοθοξ 41, Φάοςη Θεμελιχδόμ Δικαιχμάςχμ Δ.Δ
→ Δικαίχμα ρςη υοηρςή διξίκηρη



o

Αουή ςηπ υοηρςήπ διξίκηρηπ
Σα διξικηςικά ϊογαμα καςά ςημ άρκηρη ςηπ διακοιςικήπ ςξσπ ενξσρίαπ
μα εμεογξϋμ ρϋμτχμα με ςξ πεοί κξιμξϋ δικαίξσ αίρθημα, όρςε μα
απξτεϋγξμςαι αμεπιεικείπ και άδικεπ λϋρειπ

o

Αουή καλή πίρςηπ
Η διξίκηρη μα μημ εμεογεί με ςοϊπξ αρσμεπή, αμςιταςικϊ ή κακϊπιρςξ,
όρςε μα εναπαςά ή μα ςαλαιπχοεί υχοίπ λϊγξ ςξμ πξλίςη

o

Αουή δικαιξλξγημέμηπ εμπιρςξρύμηπ
Η διξίκηρη δεμ μπξοεί μα αγμξεί ή μα αμαςοέπει μια εσμξψκή για ςξμ
πξλίςη καςάρςαρη η ξπξία διήοκερε για μεγάλη υοξμική πεοίξδξ
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ΙΙΙ. Καμόμεπ υοηρςήπ διξίκηρηπ
& ξοθήπ ρσμπεοιτξοάπ

o

Αουή ςηπ αμαλξγικόςηςαπ
Αομξμία / Δϋλξγη ρυέρη μέρξσ και ρκξπξϋ
→ Σξ μέρξ ποέπει μα είμαι ποϊρτξοξ, αμαγκαίξ και ρσματέπ

o

Αουή ςηπ αμεοξληφίαπ & ςηπ αμςικειμεμικόςηςαπ

o

Αουή ςηπ αιςιξλόγηρηπ ςχμ απξτάρεχμ

o

Αουή ςηπ εμςόπ εσλόγξσ ποξθερμίαπ ενέςαρηπ ςχμ σπξθέρεχμ

o

Αουή ςηπ διατάμειαπ

o

Τπεσθσμόςηςα, επαγγελμαςιρμόπ, ευεμύθεια

o

Υιλικόςηςα, ενσπηοεςικόςηςα, εμδιατέοξμ, διεσκόλσμρη
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IV. Αουή ςηπ ιρόςηςαπ
Άοθοξ 28, σμςάγμαςξπ
1. Ιρόςηςα εμώπιξμ ςξσ μόμξσ, ςηπ διξίκηρηπ και ςηπ δικαιξρύμηπ
 Ιρϊςηςα ςχμ πξλιςόμ απέμαμςι ρςξ μϊμξ & ςξσ μϊμξσ απέμαμςι ρςξσπ
πξλίςεπ
 Όυι ςσπική/αοιθμηςική έμμξια, αλλά ξσριαρςική
→ ϊμξια μεςαυείοιρη ξμξίχμ, αμϊμξια μεςαυείοιρη αμξμξίχμ

2. Αουή ςηπ μη-διάκοιρηπ
Διάκοιρη σπάουει ϊςαμ:
i.
ii.
iii.
iv.

σπάουει διατξοεςική μεςαυείοιρη
ϊμξιχμ πεοιπςόρεχμ
πξσ δεμ δικαιξλξγείςαι αμςικειμεμικά και λξγικά ή
ετϊρξμ απξσριάζει η ρυέρη αμαλξγικϊςηςαπ μεςανϋ μέρξσ και ρκξπξϋ
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IV. Αουή ςηπ ιρόςηςαπ
Λόγξι διάκοιρηπ:











Κξιμϊςηςα ( βλ. δικξιμξςικϊ υαοακςήοα σμςάγμαςξπ)
Υσλή
Φοόμα
Θοηρκεία ( βλ. θοηρκεσςικέπ ξμάδεπ πξσ καςξυσοόμξμςαι απϊ ϋμςαγμα)
Γλόρρα
Υϋλξ
Πξλιςικέπ ή άλλεπ πεπξιθήρειπ
Δθμική ή κξιμχμική καςαγχγή
Γέμμηρη, πλξϋςξπ, κξιμχμική ςάνη
Ή ξπξιξρδήπξςε άλλξπ λϊγξπ, π.υ.
 ηλικία
 αμαπηοία
 ρενξσαλικϊπ ποξραμαςξλιρμϊπ ή ςασςϊςηςα τϋλξσ
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IV. Αουή ςηπ ιρόςηςαπ
Δσοχπαψκό πλαίριξ καςαπξλέμηρηπ διακοίρεχμ
Οδηγία 2000/43 Ε.Ε. & Οδηγία 2000/78
Απαγόρευςη διακρίςεων ςε:
Απαςχόληςη και Εργαςία
Εκπαίδευςη και Επαγγελματική κατάρτιςη
Κοινωνική αςφάλιςη
Υγειονομική περίθαλψη
Πρόςβαςη ςε αγαθά και υπηρεςίεσ
Στζγαςη
→ Υποχρζωςη κρατών μελών να δημιουργήςουν φορζα για την προώθηςη τησ
ίςησ μεταχείριςησ όλων των προςώπων
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IV. Αουή ςηπ ιρόςηςαπ
Ο οόλξπ ςξσ Δ. Δ. ρςημ καςαπξλέμηρη ςχμ διακοίρεχμ
Νόμος 42(Ι)/2004
Διεφρυνςη αρμοδιοτήτων Ε.Δ. για να ενεργεί ωσ ανεξάρτητη κρατική αρχή για
την καταπολζμηςη των διακρίςεων
 Αρχή Κατά των Διακρίςεων
Διακρίςεισ ςτουσ τομείσ τησ κοινωνικήσ προςταςίασ, κοινωνικήσ αςφάλιςησ,
κοινωνικϊν παροχϊν, υγειονομικήσ περίθαλψησ και εκπαίδευςησ
 Αρχή Ιςότητασ
Διακρίςεισ ςτην απαςχόληςη, την εργαςία ή την επαγγελματική κατάρτιςη
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απ εσυαοιρςώ για ςημ ποξρξυή!
ςξιυεία επικξιμχμίαπ:
Νάρια Διξμσρίξσ, ςηλ: 22 405526, ndionysiou@ombudsman.gov.cy

Γοατείξ Δπιςοϊπξσ Διξικήρεχπ

18

