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O
εφεσείων και ο εφεσίβλη-
τος είναι συνάδελφοι μέλη
της Αστυνομικής Δύναμης
Κύπρου. Ο μεν πρώτος
αστυφύλακας ο δε δεύτε-

ρος αναπληρωτής λοχίας. Ο εφεσείων μαζί
με τη σύζυγο του κίνησαν αγωγή εναντίον
του εφεσίβλητου βάση της οποία ζητούσαν
αποζημιώσεις και απαγορευτικά διατάγμα-
τα εναντίον του αναπληρωτή λοχία και ενα-
ντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην
οποία καταλόγιζαν ευθύνη για κατ΄ισχυρι-
σμό ζημιογόνες και άδικες πράξεις του
αναπληρωτή λοχία. Συγκεκριμένα, οι εφε-
σείοντες καταλόγιζαν στον αναπληρωτή
λοχία τη διενέργεια παρακολούθησης των
ιδίων ή ενός εξ αυτών, ή της οικογένειας
τους ή της κατοικίας τους σε δύο περιπτώ-
σεις, και ότι περαιτέρω η παρακολούθηση
έγινε ενώ ο αναπληρωτής λοχίας ήτο εκτός
υπηρεσίας και χωρίς εντολές ή οδηγίες, και
έδρασε μόνος του για καθαρά εκδικητι-
κούς σκοπούς ή λόγους έχθρας προς τον
εφεσείοντα συνάδελφο του, με σκοπό να
προκαλέσει βλάβη ηθικής και υλικής φύσε-
ως προς αυτόν και την οικογένεια του. Λό-
γω της παρακολούθησης προκλήθηκε
στους εφεσείοντες φοβία και ανασφάλεια
αναφορικά με τη ζωή, την υγεία τους και τη
σωματική τους ακεραιότητα.

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του εφε-
σίβλητου ο εφεσείων τέθηκε σε διαθεσιμό-
τητα, του αποκόπηκε ποσό £400 από τις απο-
λαβές του και διατάχθηκε πειθαρχική έρευ-
να εναντίον του με κατηγορίες ότι ενώ ήταν
καθήκον, παρέλειψε να παρουσιαστεί ως
έπρεπε και απείχε από τα καθήκοντα του. Πα-
ράλληλα αναγκάστηκε να πληρώσει £500 σε
δικηγόρο που τον εκπροσώπησε στην πει-
θαρχική διαδικασία. Οι εφεσείοντες ζητού-
σαν παράλληλα την έκδοση διαταγμάτων που
να διατάσσει τον εφεσίβλητο να μην παρα-
κολουθεί την κατοικία τους και να επεμβαί-
νει στην ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο απέρριψε την
αγωγή και έτσι οι εφεσείοντες προχώρησαν
στην καταχώρηση έφεσης, η οποία επίσης
απορρίφθηκε ομόφωνα από τους εφέτες Φρί-
ξο Νικολαΐδη, Μύρων Νικολάτο και Κώστα
Κληρίδη. Οι τρεις Εφέτες δέχθηκαν τις θέσεις
του εφεσίβλητου που σύμφωνα με την εκ-
δοχή του, υπήρχαν σοβαρές υποψίες για ολι-

γωρία του εφεσείοντα στην άσκηση των κα-
θηκόντων του και σε ώρα υπηρεσίας ασχο-
λείτο με προσωπικές του εργασίες.

Ο εφεσίβλητος ήλεγξε τις κινήσεις του εφε-
σείοντα μια μόνο φορά τον Οκτώβριο του
2004, ιστάμενος σε πεζοδρόμιο απέναντι από
το σπίτι του. Διαπίστωσε τότε ότι ο εφεσεί-
ων ενώ βρισκόταν σε καθήκον και έφυγε από
το Σταθμό για να διερευνήσει -όπως είπε- κά-

ποιο σοβαρό παράπονο που έλαβε, δεν αντα-
ποκρινόταν σε τρεις τηλεφωνικές κλήσεις του
εφεσίβλητου και όταν τελικά απάντησε και
του ζητήθηκε να επιστρέψει στο Σταθμό, μπή-
κε στο σπίτι του με πολιτική περιβολή και αφού
πέρασε λίγη ώρα εξήλθε με στολή για να με-
ταβεί στο Σταθμό. Για την ενέργεια αυτή ο
εφεσείων τέθηκε σε διαθεσιμότητα και δι-
κάστηκε πειθαρχικά, καταδικάστηκε και του
επιβλήθηκαν κυρώσεις. Στην απορριπτική
απόφαση του Εφετείου τονίζεται πως  οι ενέρ-

γειες του εφεσίβλητου δεν συνιστούσαν πα-
ραβίαση δικαιωμάτων των εφεσειόντων σε
σχέση με την προστασία της ιδιωτικής τους
ζωής η οποία διασφαλίζεται με το Αρθρο 15.2
του Συντάγματος.

Το Εφετείο υπέδειξε παράλληλα πως  η
αξιολόγηση της προσκομισθείσας μαρτυρίας
κατά την πρωτόδικη δίκη είναι καθήκον του
πρωτόδικου Δικαστηρίου, καθώς επίσης και
η συνακόλουθη εξαγωγή συμπερασμάτων
επί όλων των αμφισβητούμενων επίδικων θε-
μάτων. Το Εφετείο υιοθέτησε επίσης τη θέ-
ση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι ο εφε-
σίβλητος ενεργούσε καθηκόντως εφόσον
υπήρχε η σχέση προϊστάμενου και υφιστά-
μενου και μέρος των καθηκόντων του εφε-
σίβλητου ήταν να ασκεί ιεραρχικό έλεγχο
σε σχέση με την τήρηση των ωραρίων των
υφιστάμενων του. Ο εφεσίβλητος, προσθέ-
τει το Εφετείο, είτε βρισκόταν σε καθήκον εί-
τε όχι, είτε είχε εντολή, είτε νομοθετική κά-
λυψη ή όχι, βρισκόταν στο πεζοδρόμιο απέ-
ναντι από την κατοικία των εφεσειόντων, πα-
ρακολουθώντας τις κινήσεις του εφεσείοντα
προς το σκοπό διερεύνησης ενός υπηρεσια-
κής φύσης θέματος και υπό συνθήκες που
δεν μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν παρα-
βίαση του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής.

Για το Γενικό Εισαγγελέα  εμφανίστηκε ο
δικηγόρος της Δημοκρατίας Ρίκκος Μαπ-
πουρίδης.
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ΛΥΣΙΑ ΛΟΓΟΙ

YΠΟ ΤΟ ΦΩΣ της μεγάλης -και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις κραυγαλέας- αποτυχίας των
εποπτικών Αρχών του χρηματοοικονομικού
τομέα διεθνώς να προβλέψουν, σταματή-
σουν ή να περιορίσουν τη χρεωκοπία ή σχε-
δόν χρεωκοπία χρηματοοικονομικών κο-
λοσσών (βλέπε Lehman Brothers, Royal
Bank of Scotland, AIG και πολλοί άλλοι) με
ιδιαίτερα οδυνηρές συνέπειες για επενδυ-
τές, καταναλωτές και την κοινωνία ευρύτε-
ρα, ψηφίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες
πριν από λίγους μήνες, νομοθεσία που χα-
ρακτηρίστηκε ως ιστορικής σημασίας για
την αναθεώρηση της χρηματοοικονομικής
εποπτείας στη χώρα. 
Η Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act στοχεύει να αντι-
μετωπίσει ελλείψεις και να κλείσει παράθυ-
ρα και κενά στο εποπτικό πλαίσιο
για την παροχή χρηματοοικονο-
μικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ, να
μειώσει τον κίνδυνο χρεωκοπίας
τραπεζών και να εξοπλίσει καλύ-
τερα τις εποπτικές Αρχές για την
πρόληψη ή τον μετριασμό των
συνεπειών μελλοντικών κρίσεων
του χρηματοοικονομικού τομέα. Η νομοθε-
σία είναι πολυσχιδής και πολυσήμαντη, και
αναμένεται, όπως και στην περίπτωση της
πρώτης, διεθνώς, νομοθεσίας που ψηφίστη-
κε στις ΗΠΑ για την εποπτεία της κεφαλαια-
γοράς μετά από τη μεγάλη κρίση του 1929-
1931, να οδηγήσει τις διεθνείς εξελίξεις
στην αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη
χρηματοοικονομική εποπτεία, πράγμα που,
εξάλλου, επιβάλλεται, λαμβάνοντας υπόψη
την παγκοσμιοποίηση που έχει επέλθει στην
προσφορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
και προϊόντων και τον συνεπακόλουθο κίν-
δυνο μετάδοσης κρίσεων από χώρα σε χώ-
ρα, όπως, δυστυχώς, συνέβη και με την τε-
λευταία παγκόσμια κρίση. 
Σε αυτό το άρθρο, θα εστιάσω σε δύο καινο-
τομίες σε αυτή τη νομοθεσία, που θα  μπο-
ρούσαν να εφαρμοστούν και στην Κύπρο με
ιδιαίτερα ωφέλιμα αποτελέσματα.
Η πρώτη καινοτομία αφορά τη δημιουργία
του ειδικού θεσμού του γραφείου του Συνη-
γόρου του Επενδυτή. Ο θεσμός αυτός θα δη-
μιουργηθεί εντός της αμερικανικής Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς και ο Συνήγορος θα εί-
ναι υπόλογος απευθείας στον πρόεδρο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το γραφείο θα
πρέπει να στελεχώνεται από πρόσωπα με

ιδιαίτερη πείρα στην προαγωγή των συμφε-
ρόντων των επενδυτών, και οι αρμοδιότητες
του θα συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 
• Την παροχή βοήθειας σε επενδυτές για
την επίλυση σοβαρών προβλημάτων που
μπορεί να έχουν με την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς. 
• Την επισήμανση προβλημάτων που μπο-
ρεί να έχουν επενδυτές με παροχείς επεν-
δυτικών υπηρεσιών και με επενδυτικά
προϊόντα. 
• Τη διαμόρφωση εισηγήσεων για μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό και διοικητικό
πλαίσιο ή ακόμα και στη στελέχωση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την αντιμε-
τώπιση εύλογων ανησυχιών ή διαφανέ-
ντων κενών στην προστασία των επενδυ-
τών και των συμφερόντων τους. 

• Το διορισμό επιτρόπου Διοική-
σεως που θα αποτελεί τη γέφυ-
ρα επικοινωνίας μεταξύ της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς και μη
επαγγελματιών επενδυτών για
την επίλυση θεμάτων που μπο-
ρεί να έχουν με την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. 

Οσον αφορά τη δεύτερη καινοτομία, για
πρώτη φορά, νομοθεσία καθορίζει στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, να
προβεί σε μελέτη και ανάλυση σοβαρών
προβλημάτων που διαφάνηκαν στον τομέα
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
όπως για παράδειγμα την ανάλυση του κα-
θήκοντος ευθύνης (duty of care) των χρη-
ματιστών και επενδυτικών συμβούλων, το
επίπεδο χρηματοοικονομικής παιδείας
(financial literacy) των μη επαγγελματιών
επενδυτών, την πρόσβαση επενδυτών σε
καλύτερη και λεπτομερέστερη πληροφόρη-
ση αναφορικά με τους αδειοδοτημένους
χρηματιστές και επενδυτικούς συμβούλους
και άλλα. Σίγουρα στην Κύπρο, τα μεγέθη,
αλλά και η πολυπλοκότητα του χρηματοοι-
κονομικού συστήματος απέχει πάρα πολύ
από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως όμως
επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία κρίση,
πολλά  παρόμοια προβλήματα, νομοθετικά
κενά και ανησυχίες, απαντώνται διεθνώς.
Επιβάλλεται επομένως, να μελετούνται με
ιδιαίτερη προσοχή, νομοθεσίες ανεπτυγμέ-
νων αγορών που προσπαθούν να θεραπεύ-
σουν καταστάσεις που θα μπορούσαν κάλ-
λιστα να επισυμβούν και στην πατρίδα μας.

· Ο Νίκος Παυλίδης είναι νομικός 

Ιστορικής σημασίας 
χρηματοοικονομική νομοθεσία

Aναιτιολόγητη έκρινε το Ανώ-
τατο Δικαστήριο την απόφαση
της Επιτροπής Δημόσιας Υπη-
ρεσίας ημερ. 24 Σεπτεμβρίου
2008 με την οποία διόρισε
πέντε πρόσωπα στη μόνιμη
θέση επισκέπτη/τριας Υγείας
Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας,
αποκλείοντας την αιτήτρια ως
μη προσοντούχα. Η Συμβου-
λευτική Επιτροπή σύστησε
τους υποψήφιους μεταξύ των
οποίων και την αιτήτρια η
οποία κρίθηκε ως πάρα πολύ
καλή κατά την ενώπιόν της
προφορική εξέταση. Η αιτή-
τρια σύμφωνα με το δικηγόρο
της Σίμο Ανδρέου κατείχε δί-
πλωμα επισκέπτριας αδελφής
και νοσοκόμου της Ανωτέρας
Σχολής Επισκεπτριών Αδελ-
φών και Νοσοκόμων. Κατά
τον καταρτισμό του τελικού
καταλόγου των υποψηφίων
από την ΕΔΥ, η αιτήτρια απο-
κλείστηκε εφόσον δεν υιοθε-
τήθηκε η θέση της Συμβου-
λευτικής. Ο δικηγόρος
Ανδρέου υποστήριξε ότι η
ΕΔΥ απέτυχε να ερμηνεύσει
ορθά το σχέδιο υπηρεσίας και
απέκλεισε την αιτήτρια χωρίς
αιτιολογία.
Συγκεκριμένα, ενώ η ΕΔΥ
αποδέχεται ότι το πτυχίο της
αιτήτριας είναι ισοδύναμο με
πτυχίο τετραετούς διάρκειας,
δηλαδή πολύ μεγαλύτερης
διάρκειας από την κατ’ ελάχι-
στο απαιτούμενη (από το σχέ-
διο υπηρεσίας) φοίτηση, και
παρέλειψε να αποφανθεί για
τη συνάφειά του με τον Κλά-
δο Δημόσιας Υγείας.

Aκυρώθηκε 
ο διορισμός 
επισκεπτριών 
Υγείας

Του Νίκου 
Παυλίδη

Αγωγή αστυφύλακα κατά λοχία
επειδή τον παρακολουθούσε

Αιτία ήταν ότι ο ενάγοντας ολιγω-
ρούσε και απουσίαζε από τη θέση
του εν ώρα υπηρεσίας. Εκρίθη 
ότι οι ενέργειες του Λοχία δεν 
συνιστούσαν παραβίαση των 
δικαιωμάτων του αστυφύλακα

Η Αυστριακή Εταιρεία GENOSENSE Diagnostics που εξει-
δικεύεται σε γονιδιακές εξετάσεις-προληπτική ιατρική ανα-
κοινώνει την έναρξη της αποκλειστικής της συνεργασίας
στην Κύπρο με το Βιοϊατρικό Εργαστήριο-Χημείο Χρήστου
Γ. Παμπακερίδη στη Λεμεσό.

Για πληροφορίες απευθύνεστε 
στον Παγκύπριο Αριθμό 77777371 

ή στον προσωπικό σας ιατρό

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι η παροχή ηλεκτρισμού θα διακοπεί
μεταξύ των ωρών 09:00 - 11:00, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010 
στις ακόλουθες περιοχές

Πισσούρι, Αμπελοχώρι, Κόλπος Πισσουρίου, Παραμάλι, Αυδήμου, Πραστειό, Άγιος
Θωμάς, Ανώγυρα, Πλατανίσκια, Αλέκτορα, Αρχιμανδρίτα, Μούσερε, Δορά

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΑΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ
ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 

Η Αρχή λυπάται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία, αλλά η διακοπή αυτή είναι αναγκαία
για σκοπούς εργασίας πάνω στο δίκτυο Υψηλής Τάσης.
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