
ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.1 
Α Ι Τ Η Σ Η (Κανονισμός 4(α))  

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ                                                                 Υπόθεση Αριθ. 1685/2022 
 
Επί τοις αφορώσι τα Άρθρα 1, 1A, 2, 18, 19, 28, 30, 33, 35 και 146 του Συντάγματος, τα Άρθρα 2, 4, 5, 6, 6Α του 
Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν. 175(Ι)/2012), τα Άρθρα 1-61 του περί των Γενικών Αρχών του 
Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999, Νόμος 158(Ι)/1999, τα Άρθρα 10, 13, 14, 17 και 18 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τα Άρθρα 11, 20 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ). 
 
Μεταξύ:- (β) 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗ, Α.Δ.Τ. 587219, Ρούπελ 3, Αγ. Ανδρέας, 1105 Λευκωσία, Κύπρος  
                                                                                                                                           Αιτητής 

     -και- 
 

1. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, από τη Λευκωσία 
 

  Καθ’ ου η αίτηση 
Προς τον ως άνω Καθ’ ου η αίτηση                       από (γ)  Λευκωσία (1) 
 
Ειδοποιείσθε ότι ο πιο πάνω Αιτητής δια της παρούσης εξαιτείται παρά του Δικαστηρίου την ακόλουθη θεραπεία:- 
(δ) 
 

Α. Δήλωση ή/και διάταγμα ή/και απόφαση του Σεβαστού Δικαστηρίου ότι η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(ήτοι του Καθ’ ου η αίτηση), η οποία κοινοποιήθηκε στον Αιτητή με επιστολή ημερομηνίας 21/06/2022 και η 
οποία παραλήφθηκε από τον Αιτητή περί ή/και κατά τις 22/06/2022, είναι άκυρη και/ή παράνομη και/ή στερείται 
έννομου αποτελέσματος ή/και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα (Αντίγραφο της ρηθείσας επιστολής 
ημερομηνίας 21/06/2022 επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1). 

 
Β. Τα έξοδα της παρούσας αίτησης συν Φ.Π.Α. και το τέλος επίδοσης. 
 
Η παρούσα αίτηση βασίζεται πάνω στα ακόλουθα νομικά σημεία:-(ε) 
 

1. Η απόφαση του Καθ’ ου η αίτηση, η οποία περιέχεται μέσα στην επιστολή ημερομηνίας 21/06/2022 προς 
τον Αιτητή και με την οποία ενημερώνει τον Αιτητή ότι δε δύναται να του παραχωρηθεί οποιαδήποτε 
χορηγία για διεξαγωγή  προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές (εν τοις εφεξής καλούμενη 
ως η «απόφαση»), εκδόθηκε κατά παράβαση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

2. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και ο Νόμος δυνάμει του οποίου 
εκδόθηκε είναι παράνομη και/ή αντίθετη προς το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, των γενικών αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου, την Ευρωπαϊκή 
Συνθήκη περί Προασπίσεως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την νομολογία των Δικαστηρίων της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Σύνταγμα, το 
νόμο, την νομολογία των Κυπριακών Δικαστηρίων και τις αρχές του διοικητικού δικαίου. 
 

3. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες 
ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι αντίθετες με ή/και συνιστούν παράβαση ή/και λήφθηκαν κατά 
παράβαση των γενικών αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου και ειδικότερα της  αρχής της ασφάλειας δικαίου, 
της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, εύλογης προσδοκίας (legitimate expectations), της αρχής 
της αναλογικότητας, της αρχής της ισότητας.  
 

4. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες 
ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι αντίθετες με ή/και συνιστούν παράβαση ή/και λήφθηκαν κατά 
παράβαση του άρθρου 1Α του Συντάγματος.  
 

5. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες 
ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι αντισυνταγματικές ή/και αντίθετες με ή/και συνιστούν παράβαση 
ή/και λήφθηκαν κατά παράβαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ισότητας και της ίσης 
μεταχείρισης ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και προσκρούει στις πρόνοιες του 
άρθρου 28 του Συντάγματος και ειδικότερα των εδαφίων (1) και (2) του εν λόγω άρθρου του Συντάγματός.   

 
 

Βλέπετε σελίδα 2 επ. 

     (α)          Αναφέρετε το Άρθρο ή τα Άρθρα του Συντάγματος, με βάση τα οποία γίνεται η αίτηση αυτή. 
 (β) Δηλώσετε το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση και το επάγγελμα του αιτητή. 
 (γ) Δηλώσετε την πλήρη διεύθυνση του καθ’ ου η αίτηση. 
 (δ) Δηλώσετε ειδικά τη θεραπεία που ζητάτε. 
 (ε) Εκθέσετε τα νομικά σημεία πάνω στα οποία βασίζεται η αίτηση αυτή (Όταν ο αιτητής εμφανίζεται χωρίς συνήγορο δεν υποχρεώνεται 

να συμμορφωθεί με αυτό). 

 
 



Σελίδα 2 
 

6. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και 
οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι 
αντίθετες με ή/και συνιστούν παράβαση ή/και λήφθηκαν κατά παράβαση του 
άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η οποία 
έχει κυρωθεί με τον κυρωτικό Νόμο Ν. 39/62 και του άρθρου 1 του Δωδέκατου 
Πρωτοκόλλου της εν λόγω συνθήκης. 
 

7. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και 
οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι 
αντίθετες με ή/και συνιστούν παράβαση ή/και λήφθηκαν κατά παράβαση του 
άρθρου 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η οποία 
έχει κυρωθεί με τον κυρωτικό Νόμο Ν. 39/62. 
 

8. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και 
οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι 
αντίθετες με ή/και συνιστούν παράβαση ή/και λήφθηκαν κατά παράβαση του 
άρθρου 14, 17 και 18 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
η οποία έχει κυρωθεί με τον κυρωτικό Νόμο Ν. 39/62 και του άρθρου 1 του 
Δωδέκατου Πρωτοκόλλου της εν λόγω συνθήκης. 
 

9. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και 
οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι 
αντισυνταγματικές ή/και αντίθετες με ή/και συνιστούν παράβαση ή/και 
λήφθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 
6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

10. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και 
οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι 
αντισυνταγματικές ή/και αντίθετες με ή/και συνιστούν παράβαση ή/και 
λήφθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 20 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 
6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
11. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και 

οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι 
αντισυνταγματικές ή/και αντίθετες με ή/και συνιστούν παράβαση ή και 
λήφθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 
6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

12. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και 
οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι 
αντισυνταγματικές ή/και αντίθετες με ή/και συνιστούν παράβαση ή/και 
λήφθηκαν κατά παράβαση των προνοιών του άρθρου 18 και 19 του 
Συντάγματος.  

 
13. Η προσβαλλόμενη απόφαση και/ή πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και 

οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι 
αντισυνταγματικές ή/και αντίθετες με ή/και συνιστούν παράβαση ή/και 
λήφθηκαν κατά παράβαση των προνοιών του άρθρου 30, 33 και 35 του 
Συντάγματος.  

 
 
 



Σελίδα 3 
 

14. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη είναι άκυρη ή/και παράνομη διότι 
έγινε ή λήφθηκε καθ’ υπέρβασιν ή/και νόσφιση ή/και με κατάχρηση εξουσίας.  
 

15. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και 
οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι 
άκυρες ή/και παράνομες διότι ο Καθ’ ου η αίτηση κατευθύνθηκε ή/και είχε 
επηρεαστεί από αποφάσεις και/ή οδηγίες ή/και καθοδήγηση ή/και ισχυρισμούς 
τρίτων που δεν είχαν αρμοδιότητα ή/και δικαίωμα συμμετοχής στην απόφαση 
ή/και υπήρξε επηρεασμός του Καθ’ ου η αίτηση στην λήψη της απόφασης κατά 
παράβαση του άρθρου 44 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου 
Νόμου του 1999, Ν. 158(Ι)/99 (στο εξής ο Ν. 158(Ι)/99).  
 

16. Ο Καθ’ ου η αίτηση δεν άσκησε ορθά ή/και υπερέβηκε τα ακραία όρια της 
διακριτικής του ευχέρειας ή/και εξουσίας ή/και άσκησε κακώς ή/και πλημμελώς 
την διακριτική του ευχέρεια ή/και εξουσία. 

 
17. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και 

οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι 
άκυρες και/ή παράνομες διότι λήφθηκαν ή/και προαποφασίστηκαν ή/και κατά 
διαδικασία ή/και διαδικασίες που προηγήθηκαν της τυπικής λήψης τους και η 
οποία πάσχει νομικά διότι στις εν λόγω διαδικασίες είχαν συμμετοχή ή/και 
αποφασιστικό ρόλο αναρμόδια όργανα ή/και πρόσωπα ή/και οργανισμοί.  

 
18. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη του Καθ’ ου η αίτηση ή/και 

οποιεσδήποτε ενέργειες ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι 
άκυρες και/ή παράνομες διότι λήφθηκαν ή/και προαποφασίστηκαν ή/και κατά 
διαδικασία που προηγήθηκε της λήψης τους και η οποία πάσχει νομικά διότι 
στηρίχθηκε σε γεγονότα που δεν έπρεπε να ληφθούν υπόψη ή/και αγνόησε 
γεγονότα που έπρεπε να ληφθούν υπόψη ή/και στηρίχθηκε σε λανθασμένη 
νομική βάση ή/και νομοθεσία.  

 
19. Ο Καθ’ ου η αίτηση χρησιμοποίησε εξωγενή ή/και μη επιτρεπτά στοιχεία ή/και 

κριτήρια για τη λήψη των προσβαλλόμενων αποφάσεων ή/και πράξεων ή/και 
έλαβε υπόψη στοιχεία μη νόμιμα ή/και μη σχετικά με τον επιδιωκόμενο σκοπό 
κατά παράβαση του άρθρου 47 του Ν.158(Ι)/99.  

 
20. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη είναι άκυρη ή/και παράνομη διότι 

εξυπηρετεί ή/και επιδιώκει σκοπό κατάδηλα ξένο προς το σκοπό του νόμου 
κατά του άρθρου 47 του Ν.158(Ι)/99.  
 

21. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη είναι άκυρη ή/και παράνομη διότι 
έπασχε η λειτουργία του Καθ’ ου η αίτηση ή/και η σύνθεσή ή/και η υπόσταση 
ή/και η συγκρότηση του ή/και δεν υπήρχε η δέουσα απαρτία. 
 

22. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη εκδόθηκε από τον Καθ’ ου η αίτηση 
κατά κατάχρηση και/ή υπέρβαση εξουσίας, άνευ αιτιολογίας και άνευ της 
δέουσας έρευνας. 

 
23. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες 

ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι άκυρες και/ή παράνομες 
διότι εκδόθηκαν από αναρμόδιο όργανο. 

 
 
 



Σελίδα 4 
 

24. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες 
ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι άκυρες και/ή παράνομες 
διότι αποτελούν ή/και εφαρμόστηκαν με τρόπο που αποτελεί αδικαιολόγητο 
περιορισμό ή/και εκμηδενισμό των δικαιωμάτων που διασφαλίζονται από τις 
πρόνοιες των άρθρων 28, 30, 33 και 35 του Συντάγματος. 

 
25. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες 

ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής στερούνται της απαιτούμενης 
νόμιμης και/ή ειδικής και/ή δέουσας αιτιολογίας και/ή η αιτιολογία των 
προσβαλλόμενων πράξεων και/ή αποφάσεων είναι ελλιπής και/ή λανθασμένη 
και/ή μη επαρκής κατά παράβαση του άρθρου 26 και 28 του Ν.158(Ι)/99. 

 
26. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες 

ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι άκυρες ή/και παράνομες 
διότι υπήρξε παράλειψη από τον Καθ’ ου η αίτηση διενέργειας οποιασδήποτε 
έρευνας ή/και διότι λήφθηκαν χωρίς να προηγηθεί η δέουσα ή/και επαρκής 
έρευνα. 

 
27. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες 

ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής είναι άκυρες ή/και παράνομες 
διότι εδράζονται ή/και εκδόθηκαν επί τη βάσει εσφαλμένου νόμου και 
νομοθεσίας.  

 
28. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες 

ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής αντίκεινται στις αρχές της 
χρηστής διοίκησης και/ή της νομιμότητας ή/και της καλής πίστης ή/και της 
αρχής της συνέπειας της διοίκησης προς τις αποφάσεις της ή/και της 
διοικητικής ηθικής ή/και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ή/και της εύλογης 
προσδοκίας ή/και της καλής πίστης. 

 
29. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες 

ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής αντίκεινται στην αρχή της 
ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 38 του 
Ν.158(Ι)/99. 

 
30. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες 

ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής αντίκεινται στην αρχή της 
αναλογικότητας όπως αυτή εφαρμόζεται από τα Δικαστήρια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ή/και τα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 
31. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες 

ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής αντίκεινται στις αρχές της 
φυσικής δικαιοσύνης ή/και της αρχής της αμεροληψίας όπως αυτή 
διασφαλίζεται στο άρθρο 42 του Ν.158(Ι)/99. 

 
32. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη λήφθηκε κατά παράβαση ουσιώδους 

τύπου ή/και διαδικασίας ή/και σε συνθήκες που ισοδυναμούν με κατάχρηση 
εξουσίας. 
 

33. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες 
ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής αντίκεινται ή/και προσκρούουν 
στη νομολογία των Κυπριακών Δικαστηρίων και τις θεσπισμένες εκ μέρους 
αυτών αρχών καθώς και στις αρχές του διοικητικού δικαίου. 
 



 

Σελίδα 5 
 

34. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη ή/και οποιεσδήποτε ενέργειες 
ενδιάμεσες ή/και προπαρασκευαστικές αυτής λήφθηκαν κατά παράβαση του Ν. 
158(Ι)/99. 
 

35. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη είναι προϊόν νομικής και πραγματικής 
πλάνης. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη στηρίζεται επί λανθασμένης 
νομικής βάσης ή/και εσφαλμένα στηρίζεται στο άρθρο 4 του Περί Πολιτικών 
Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν. 175(Ι)/2012). 
 

36. Η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη αντιβαίνει το Σύνταγμα, τους Κανόνες 
Χρηστής Διοίκησης και την Αρχή της Καλής Πίστης. 
 

37. Ο Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος του 2012 (Ν. 175(Ι)/2012), δυνάμει του 
οποίου έγινε ή/και εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση ή/και πράξη είναι 
αντισυνταγματικός, αντιβαίνει το Σύνταγμα, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το Κοινοτικό Κεκτημένο και παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι υπονομεύει τη δημοκρατία, 
διατηρεί καταστάσεις και εισάγει δυσμενείς διακρίσεις παραβιάζοντας την αρχή 
της ισότητας. 

 
38. Τα άρθρα 2, 4, 5, 6 και 6Α του Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν. 

175(Ι)/2012), δυνάμει του οποίου έγινε ή/και εκδόθηκε η προσβαλλόμενη 
απόφαση ή/και πράξη είναι αντισυνταγματικά, αντιβαίνουν το Σύνταγμα, το 
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοτικό Κεκτημένο και παραβιάζουν την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι 
υπονομεύουν τη δημοκρατία, διατηρούν καταστάσεις και εισάγουν δυσμενείς 
διακρίσεις παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας. 

 
39. Ο Αιτητής επιφυλάσσει το δικαίωμά του να προσθέσει λόγους ακύρωσης σε 

μεταγενέστερο στάδιο ή/και μετά την μελέτη του σχετικού διοικητικού φακέλου 
ή/και αφού λάβει γνώση όλων των ουσιωδών στοιχείων ή/και γεγονότων του 
σχετικού διοικητικού φακέλου. 

 
40. Ο Αιτητής επιφυλάσσει το δικαίωμα να παρουσιάσει κατά την ακρόαση της 

υπόθεσης του πρόσθετα νομικά σημεία, πρόσθετα γεγονότα, πρόσθετη 
μαρτυρία και ισχυρισμούς και πρόσθετους λόγους ακύρωσης. 
 

41. Ο Αιτητής επιφυλάσσει το δικαίωμα, εφόσον διεξέλθει του διοικητικού φακέλου 
που τον αφορά, να παρουσιάσει κατά την ακρόαση της υπόθεσης του 
πρόσθετα νομικά σημεία, πρόσθετα γεγονότα, πρόσθετη μαρτυρία και 
ισχυρισμούς και πρόσθετους λόγους ακύρωσης. 
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Η παρούσα αίτηση βασίζεται πάνω στα πιο κάτω γεγονότα:- (στ) 
 
1. Ο Αιτητής είναι Κύπριος πολίτης και έχει θέσει την υποψηφιότητά του για Πρόεδρος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στις επερχόμενες Προεδρικές Εκλογές του 2023. 
 

2. Ο Αιτητής με επιστολή του ημερομηνίας 24/05/2022 προς τον Υπουργό 
Οικονομικών ζήτησε να του παρασχεθεί η κρατική οικονομική χρηματοδότηση που 
παρέχεται σε υποψηφίους για τις Προεδρικές Εκλογές για σκοπούς κάλυψης 
μέρους των δαπανών και εξόδων της προεκλογικής τους εκστρατείας.  

 

3. Ο Αιτητής ως ανεξάρτητος υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
ήτοι δεν στηρίζεται από κοινοβουλευτικό κόμμα, ζήτησε να του χορηγηθεί για 
σκοπούς κάλυψης των εκλογικών δαπανών του η προβλεπόμενη για τους 
σκοπούς αυτούς κρατική χρηματοδότηση. 

 

4. Με επιστολή του ημερομηνίας 21/06/2022 ο Υπουργός Οικονομικών, δια μέσου 
λειτουργού η οποία δρούσε εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών, ενημέρωσε τον Αιτητή ότι δεν δύναται να του παραχωρηθεί 
οποιαδήποτε χορηγία για διεξαγωγή προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές 
εκλογές ένεκα του ότι αυτός είναι ανεξάρτητος υποψήφιος παραπέμποντας τον στο 
άρθρο 4 εδάφιο 4 του Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου του 2012 (Ν. 175(Ι)/2012) 
(εν τοις εφεξής ο «Ν. 175(Ι)/2012») το οποίο προβλέπει ότι έκαστο κοινοβουλευτικό 
κόμμα λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση, κατ’ αναλογία των εκλογικών ποσοστών 
τα οποία έκαστο έλαβε κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, και ότι σε 
περίπτωση κατά την οποία για οποιαδήποτε άλλη εκλογική διαδικασία στη 
Δημοκρατία, πέραν της διαδικασίας εκλογής μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ήθελε αποφασισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο παραχώρηση 
οποιουδήποτε άλλου ή/και επιπρόσθετου ποσού σε κοινοβουλευτικό ή άλλο 
πολιτικό κόμμα για σκοπούς κάλυψης μέρους των εκλογικών του δαπανών.   
 

5. Ο Αιτητής επιφυλάσσει το δικαίωμα να αναφερθεί εκτενέστερα και/ή με 
περισσότερες λεπτομέρειες στα πιο πάνω γεγονότα και/ή σε γεγονότα τα οποία θα 
προκύψουν και είναι σχετικά με τα γεγονότα της παρούσας προσφυγής κατά τη 
δικάσιμο. 
 

Η διεύθυνση επίδοσης του Αιτητή είναι:- (ζ) το Δικηγορικό Γραφείο των κ.κ. Γεώργιος 
Κoλoκασίδης & Συνεταίροι  Δ.Ε.Π.Ε., Ρούπελ 3, Αγ. Ανδρέας 1105 Λευκωσία – 
Δικαστική Θυρίδα: 276.  
 

 
                                                      (υπ.) Γεώργιος Κoλoκασίδης & Συνεταίροι  Δ.Ε.Π.Ε. 
 
 
                                                                                     Δικηγόρους δια τον Αιτητή (θ) 
Καταχωρίστηκε και σφραγίστηκε             
σήμερα στις (η)  02/09/2022                                    
και ορίστηκε για έκδοση οδηγιών 
στις 5 του Δεκέμβρη 2022    
και ώρα 9:30 – 9:45 π.μ.             

                         
                                                                                       Ημερομηνία: 02/09/2022 

 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένσταση μπορεί να καταχωριστεί μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης αυτής, είτε προσωπικά 
είτε μέσω δικηγόρου, με την παράδοση αυτής στον Πρωτοκολλητή του Διοικητικού Δικαστηρίου μαζί με το αντίγραφο για επίδοση στον Αιτητή και 
άλλο αντίγραφο για την ένορκη ομολογία επίδοσης. 

(στ)       Εκθέσετε κατά συνοπτικό τρόπ όλα τα ουσιώδη γεγονότα, πάνω στα οποία βασίζεται η αίτηση αυτή. 
(ζ)       Δηλώσετε το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση και το επάγγελμα κάποιου προσώπου μέσα στα δημοτικά όρια της Λευκωσίας στο οποίο 

δύναται να αφεθούν έγγραφα που προορίζονται για τον Αιτητή. 
(η)       Η ημερομηνία πρέπει να συμπληρωθεί από τον Πρωτοκολλητή. 
(θ)       Διαγράψετε τις λέξεις εκείνες, που ανάλογα με την περίπτωση δε χρειάζονται. 

 
 
 

 

 
 


