
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Υπόθεση Αρ. 563/2018

23 Σεπτεμβρίου, 2020

[Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΔΔ.]

Αναφορικά με τα άρθρα 23, 28, 29, 30, 35 και 146 του Συντάγματος

Μεταξύ:

ΧΧΧΧΧ ΠΑΝΑΓΗ

Αιτητή,

-ΚΑΙ-

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Καθ’ ων η αίτηση.

………………………

Α. Αγγελίδης, για Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε., για τον αιτητή

Μ. Στυλιανού, Δικηγόρος της Δημοκρατίας, για τους καθ’ ων η αίτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Η
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Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ.:   Ο αιτητής αιτείται ως ακολούθως:

«Α. Δήλωση του Δικαστηρίου ότι η πράξη και/ή απόφαση του Καθ’ ου η Αίτηση

η οποία στάληκε στον Αιτητή με επιστολή ημερομηνίας 16.02.2018 (Παράρτημα

Α) και με τηνοποία αποφάσισε να ΜΗ εξετάσει το αίτημα με βάση το νομοθετικό

καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της αρχικής υποβολής της αίτησης για να του

παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο με

βάση το νομοθετικό καθεστώς που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της

αίτησης του, είναι άκυρη, παράνομη και στερείται οποιουδήποτε εννόμου

αποτελέσματος και πως ότι παραλήφθηκε να διαταχθεί να γίνει.

Β. Οποιαδήποτε διαταγή ήθελε κρίνει το Δικαστήριο υπό τις περιστάσεις ως

αναγκαία, ιδιαίτερα αφού αγνοήθηκε η εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δεν εξέτασε την αναφορά του Αιτητή που υπέβαλε

στα πλαίσια των Άρθρων 28 και 29 του Συντάγματος και των άρθρων 33

επόμενα του Νόμου 158(Ι)/99 και/ή ως ενδικοφανής προσφυγή.»

Σύμφωνα με τον διοικητικό φάκελο, αλλά και την περιγραφή των γεγονότων στην

ένσταση της Δημοκρατίας, προκύπτει ότι ο αιτητής ήταν κατά τον ουσιώδη χρόνο 33

ετών, εκτοπισμένος από το Παλαίκυθρο και παντρεμένος με μη εκτοπισθείσα με ένα

παιδί. Υπέβαλε αίτημα ημερομηνίας 14/10/2010, για παραχώρηση κυβερνητικού

οικοπέδου και βοήθειας για αυτοστέγαση στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας, αλλά

προσερχόμενος στο ραντευού με αρμόδιο λειτουργό της Υπηρεσίας, παρέλειψε να

προσκομίσει όλα τα πιστοποιητικά που του είχαν ζητηθεί και στις 8/2/2011

απέστειλε επιστολή προς τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και

Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (στο εξής η Υπηρεσία), με την οποία

πληροφορούσε ότι δεν ενδιαφέρεται για την προώθηση της αίτησης του για



3

παραχώρηση κρατικού οικοπέδου. Λόγω της εξέλιξης αυτής το αίτημα απορρίφθηκε

την 1/3/2011.  

Στις 25/5/2012, ο αιτητής υπέβαλε νέο αίτημα για παραχώρηση στεγαστικής

βοήθειας για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Προσερχόμενος στο καθορισθέν

ραντευού με λειτουργό της Υπηρεσίας  στις 18/10/2012 για συνέντευξη προσκόμισε

όλα τα πιστοποιητικά που του είχαν ζητηθεί, μεταξύ άλλων δε και συμφωνία

ενοικιαγοράς, η οποία έγινε στις 30/3/2011, μεταξύ του ιδίου και τις Επαρχιακής

Διοίκησης, σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης ενοικιάζε στον ενοικιαστή/αιτητή, το

οικόπεδο αριθμός Γ στο χωριό Αγία Βαρβάρα. Η ενοικίαση/παραχώρηση έγινε στα

πλαίσια του Κρατικού Στεγαστικού Σχεδίου παραχώρησης οικοπέδων σε άπορες

οικογένειες για στεγαστικούς σκοπούς. Σημειώνεται από τους καθ’ ων η αίτηση

επίσης, ότι από έρευνα ακίνητης ιδιοκτησίας που έγινε από το Τμήμα

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στις 3/10/2012, προέκυψε ότι ο αιτητής και η

σύζυγος του δεν κατείχαν άλλη ακίνητη περιουσία.  

Από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι τον Ιούλιο του 2013, αναστάληκε προσωρινά η

εξέταση αιτήσεων κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω

διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Λόγω της πιο πάνω καθυστέρησης, κρίθηκε

αναγκαίο να σταλεί επιστολή στους αιτητές των οποίων θα εξετάζονταν οι αιτήσεις

μεταξύ των οποίων και του αιτητή, για να προσκομίσουν πρόσφατα στοιχεία. Η

σχετική επιστολή προς τον αιτητή έφερε ημερομηνία 30/10/2014.

Η Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας σε συνεδρίας της ημερομηνίας 30/1/2015,

αποφάσισε τότε απόρριψη του αιτήματος του αιτητή, με την αιτιολογία ότι δεν
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καλύπτετο από τις πρόνοιες του Σχεδίου εν ισχύ, αφού είχε εξασφαλίσει κρατικό

οικόπεδο στην Αγία Βαρβάρα στα πλαίσια του Κρατικού Στεγαστικού Σχεδίου, για

παραχώρηση οικοπέδων σε άπορες οικογένειες. Σύμφωνα με τα νέα ισχύοντα

κριτήρια, που ψηφίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 6/11/2013-

Παρ.Β1-Μέρος Β-παράγραφος 3 «δεν εγκρίνεται αίτηση όταν ο Αιτητής πριν την

υποβολή της έχει εξασφαλίσει στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο επιχορηγημένο από το

Κράτος [....] είτε     επωφελήθηκε από άλλο στεγαστικό σχέδιο του Κράτους». Η νέα αυτή

προσθήκη στα κριτήρια, αυτή που υπογραμμίστηκε ανωτέρω, έθετε την αίτηση του

αιτητή εκτός των κριτηρίων, καθ’ ότι η αίτησή του αφορούσε βοήθεια για να ανεγείρει

κατοικία στο οικόπεδο, το οποίο απέκτησε με ενοικιαγορά από την Επαρχιακή

Διοίκηση, βάσει του ρηθέντος ανωτέρω Σχεδίου για άπορες οικογένειες.

Ο αιτητής με επιστολές του δικηγόρου του, ημερομηνίας 30/8/2017 και 22/1/2018

ζητησε όπως επανεξετασθεί η αίτηση του με βάση το νομικό καθεστώς που ήταν σε

ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του, επικαλούμενος σχετικό Πόρισμα της

Επιτρόπου Διοίκησης, αλλά και τη νομολογία του Διοικητικού Δικαστηρίου σε σχέση

με το παράνομο της απόρριψης σχετικών αιτημάτων, λόγω της παρέλευσης του

εύλογου χρόνου εξέτασής τους, πριν την τροποποίηση των κριτηρίων παροχής

βοήθειας. 

Η Υπηρεσία, βάσει γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, ενημέρωσε με επιστολή

της ημερομηνίας 16/2/2018  τον δικηγόρο του αιτητή, ότι η θέση της Υπηρεσίας ήταν

όπως μη προχωρήσει στην επανεξέταση της αίτησης του με βάση το νομικό καθεστώς

που ήταν ισχύ κατά το χρόνο της υποβολής της. 
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Οι καθ’ ων η αίτηση πρόβαλαν προδικαστική ένσταση, ότι η προσβαλλόμενη στην

προσφυγή απόφαση ημερομηνίας 16/2/2018, αποτελεί βεβαιωτική πράξη της

απόφασης ημερομηνίας 30/1/2015, η οποία παραμένει ισχυρή και δεν προσβλήθηκε

εντός 75 ημερών. Έλεγχος και απόφαση επί της νομιμότητας της απόφασης,

ημερομηνίας 30/1/2015, θα σήμαινε παράκαμψη της προθεσμίας των 75 ημερών.

Περαιτέρω, με δεύτερη προδικαστική ένσταση οι καθ’ ων η αίτηση υποστηρίζουν ότι

η προσφυγή θα πρέπει να απορριφθεί, για το λόγο ότι η επανεξέταση, σε συμμόρφωση

με την ακυρωτική απόφαση, αφορά μόνο και/ή περιορίζεται στην περίπτωση του

προσώπου που έχει πετύχει στην σχετική προσφυγή και δεν επεκτείνεται σε

επανεξέταση της απόφασης που αφορούσε το αίτημα του αιτητή, που δεν καταχώρησε

προσφυγή.

Η πρώτη προδικαστική ένσταση απορρίπτεται. Βασίζεται στην αντίληψη ότι υπήρξε

απόφαση στο αίτημα, δηλαδή απόφαση μετά από άσκηση αρμοδιότητας και

διακριτικής ευχέρειας αρμοδίου οργάνου, και αυτή ήταν βεβαιωτική της παλαιότερης

απόφασης του έτους 2015. Βεβαιωτική θα ήταν η απόφαση αν είχε εκδοθεί από την

αρμόδια για εξέταση των αιτήσεων Επιτροπή, που στην προκειμένη περίπτωση τέτοια

απόφαση δεν υπήρξε. Το αίτημα του αιτητή εξετάστηκε από τον Διευθυντή της

Υπηρεσίας, ο οποίος απάντησε στον αιτητή ότι η αίτηση δεν θα τύγχανε

επανεξέτασης.

Η δεύτερη προδικαστική ένσταση απορρίπτεται, καθ’ ότι η αιτιολογία της απόφασης

του Διευθυντή αφορούσε στην υποχρέωση ή όχι της διοίκησης να επανεξετάσει



6

παλαιότερο αίτημα που είχε απορριφθεί. Άρα δεν θα μπορούσε το ζήτημα αυτό να

εξεταστεί και να αποφασιστεί προδικαστικά αφού αποτελεί ζήτημα ουσίας.

Σε σχέση με το ζήτημα της επίδικης απόφασης, προέχει, πριν από την εξέταση λόγων

ακυρώσεως, να προσδιοριστεί το αίτημα του αιτητή. Ο αιτητής υπέβαλε αίτημα

εξέτασης της αίτησής του που είχε απορριφθεί στο παρελθόν βάσει του νομοθετικού

καθεστώτος του χρόνου εξέτασης, όπως αυτό εξεταστεί βάσει του ουσιώδους χρόνου

του εύλογου χρόνου από την κατάθεση της αίτησης το έτος 2012 και πριν την

τροποποίηση των κριτηρίων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για άσκηση

δικαιώματος αναφορά προς τις Αρχές, βάσει του άρθρου 29 του Συντάγματος, από

διοικούμενο. Στην Επιτροπή υποβλήθηκαν νέα στοιχεία, με αίτημα επανεξέτασης υπό

την ανωτέρω προϋπόθεση. Επομένως η απόφαση του Διευθυντή εξετάζεται από το

Δικαστήριο στην συνέχεια, στην βάση αυτής της διευκρίνισης ως προς τα πραγματικά

δεδομένα ενώπιόν του.

Οι δικηγόροι του αιτητή υποστηρίζουν ότι ο Διευθυντής αναρμόδια ζήτησε νομική

γνωμάτευση και εσφαλμένα έσπευσε να ενεργήσει δέσμια προς τη γνωμάτευση της

Νομικής Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση αποφάσισε αναρμόδια. Περαιτέρω

παραβιάστηκε η αρχή της καλής πίστης και ίσης μεταχείρισης.

Η απόφαση του Διευθυντή ορθά υποστηρίζει ο δικηγόρος του αιτητή ότι πάσχει λόγω

αναρμοδιότητας. Η αίτηση δεν προωθήθηκε στην αρμόδια Επιτροπή, κατά πλάνη περί

τις αρμοδιότητές του οργάνου.  Η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας αφορούσε σε

νομολογία του Δικαστηρίου σε σχέση με την υποχρέωση ή όχι επανεξέτασης, αλλά
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αφορούσε αποφάσεις της διοίκησης απορριπτικές σε αίτημα επανεξέτασης και όχι

άρνηση εξέτασης αιτήματος. Η Επιτροπή όφειλε να εξετάσει το αίτημα Αναφοράς που

υπέβαλε ο αιτητής, ανεξάρτητα από την απόφαση που θα εξέδιδε εξετάζοντάς το. Εν

προκειμένω έχουμε άρνηση προώθησης του αιτήματος στο αρμόδιο όργανο, απόφαση

που λήφθηκε από αναρμόδιο όργανο τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Ο Διευθυντής

ενήργησε αναρμόδια αλλά και κατά πλάνη νομική, ως προς τις αρμοδιότητες της

Επιτροπής. Θεώρησε ότι κατά δέσμια αρμοδιότητα η Επιτροπή όφειλε να μην εξετάσει

την αίτηση, ενώ τέτοια δέσμια αρμοδιότητα δεν υφίσταται στις Αναφορές βάσει του

άρθρου 29 του Συντάγματος. Υπάρχει υποχρέωση εξέτασης της Αναφοράς του

διοικουμένου, αλλά και διακριτική ευχέρεια απόρριψης ή έγκρισης της αίτησης, κατά

την κρίση της Επιτροπής, που ελέγχεται από το Διοικητικό Δικαστήριο σε περίπτωση

προσφυγής, ανάλογα με τις περιστάσεις και την αιτιολογία της απόφασης. Παράλειψη

δεν εντοπίζεται, καθ’ ότι η Επιτροπή δεν έλαβε γνώση της αναφοράς και δεν

επιλήφθηκε του ζητήματος. 

Λόγω της αναρμόδιας απόφασης να εξεταστεί η αίτηση από τον Διευθυντή της

υπηρεσίας, αντί από την Επιτροπή, η προσφυγή θα πρέπει να επιτύχει. Η απόφαση

ανήκει στην Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ασκήσει την διακριτική της ευχέρειας

αιτιολογώντας την απόφαση της, ώστε το Δικαστήριο να δύναται να ασκήσει την

αναθεωρητική του δικαιοδοσία σε περίπτωση προσφυγής. Όπως ο Διευθυντής, έτσι

και το Δικαστήριο, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την Επιτροπή στις αρμοδιότητές

της. Πέραν αυτού δεν θα εξεταστούν οι υπόλοιποι λόγοι ακυρώσεως που θα

μπορούσαν τύχουν εξέτασης από το Δικαστήριο, αν αντικείμενο της προσφυγής

υπήρχε εξέταση και απόρριψη αιτήματος από αρμόδιο όργανο.
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Για όλους τους πιο πάνω λόγους η προσφυγή επιτυγχάνει με €1600 έξοδα, πλέον

ΦΠΑ υπερ του αιτητή και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση. Η επίδικη απόφαση

ακυρώνεται βάσει του άρθρου 146.4 του Συντάγματος.

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ.


