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Ορισμένη στις 12/01/2023 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ                      Υπόθεση Αριθ. 1685/2022 

 

 

Επί τοις αφορώσι το Αρθρο 146 του Συντάγματος 

 

Μεταξύ:  

 

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

Αιτητής 

και 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, από τη 

Λευκωσία 

 

Καθ’ ου η Αίτησις 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Η συνάδελφος παραθέτει αυτούσιες τις ανταλλαγείσες επιστολές μεταξύ των μερών 

παραπέμποντας σε συγκεκριμένες περικοπές. Στην προσπάθεια της να αναδείξει τον 

υποτιθέμενο αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα που θεωρεί ότι έχει η φύση της 

απάντησης της διοίκησης επιλέγει να αγνοεί σημαντικά αποσπάσματα των 

επιστολών. Στην επιστολή του Αιτητή δεν περιλαμβάνεται απλώς το αίτημα 

ενημέρωσης για το ισχύον πλαίσιο για την παροχή οικονομικής χρηματοδότησης 

στους υποψήφιους αλλά περιλαμβάνεται η φράση ‘επίσης επιθυμώ να γνωρίζω ποιο 

ποσόν δικαιούμαι να λάβω στο πλαίσιο τέτοιας χρηματοδότησης’. Αρα ο Αιτητής θέτει 

εν πρώτοις το γενικό ερώτημα επί του ισχύοντος πλαισίου αλλά στη συνέχεια  το 
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ερώτημα τίθεται πλέον πολύ συγκεκριμένα ως προς το άτομο του και αυτό που 

δικαιούται να λάβει ο ίδιος στο πλαίσιο τέτοιου πλαισίου χρηματοδότησης. Αρα τίθεται 

πρώτα ένα πιο γενικό κανονιστικό ερώτημα ως προς το ισχύον πλαίσιο και μετά 

ζητείται το ποσόν που δικαιούται να λάβει ο ίδιος. Και αυτή η δομή διατύπωσης του 

αιτήματος δεν είναι διόλου περίεργη διότι δεν υπάρχει τίποτα δημοσιοποιημένο ως 

διαδικασία λήψης τέτοιας κρατικής χορηγίας από υποψηφίους. Συνεπώς, δικαίως ο 

Αιτητής ζητά πρώτον να μάθει το γενικό πλαίσιο και δεύτερον ποιο ποσόν δικαιούται 

να λάβει ο ίδιος στο πλαίσιο τέτοιου σχεδίου.  

Το αίτημα ως αίτημα έχει όλα τα στοιχεία διατύπωσης ενός σαφούς αιτήματος προς 

τη διοίκηση. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι το αίτημα το ίδιο προεξοφλεί και τη μη 

πληροφοριακή φύση της απάντησης της διοίκησης. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Αιτητής 

να επιδιώκει να πάρει μια εκτελεστή διοικητική απόφαση από το διοικητικό όργανο 

αλλά το διοικητικό όργανο να απαντήσει πληροφοριακά. Μάλιστα, ως γνωστόν, 

ορισμένες φορές ο διοικούμενος μπορεί να επιχειρεί να εκμαιεύσει νέα διοικητική 

απόφαση για να ξεπεράσει πρόβλημα προθεσμίας από προηγούμενη απόφαση την 

οποία παρέλειψε να προσβάλει. Όμως σίγουρα η επιστολή του Αιτητή ζητεί κάτι 

συγκεκριμένο.  

Ας δούμε όμως και την απάντηση της διοίκησης μέσα από την οπτική των δικηγόρων 

της. Η συνάδελφος και πάλι τονίζει ότι στοιχεία στην απαντητική επιστολή της 

διοίκησης, κατά την αντίληψη της, ενισχύουν την εκδοχή της πληροφοριακής φύσης 

της απάντησης. Πλην όμως επιλέγει να αφήσει ασχολίαστα άλλα τα οποία οδηγούν 

σε αντίθετο συμπέρασμα. Ότι δηλαδή η απάντηση ήταν εκτελεστή διοικητική πράξη. 

Ετσι η συνάδελφος υπογραμμίζει δύο σημεία της απαντητικής επιστολής: το πρώτο 

στο οποίο γίνεται αναφορά στην αιτητική επιστολή ‘με την οποία ζητάτε να 

πληροφορηθείτε το πλαίσιο παροχής οικονομικής χρηματοδότησης’. Και όντως αυτό 

είναι μέρος, όπως ελέχθη πιο πάνω, του αιτήματος του Αιτητή. Αυτό όμως δεν 

εξαντλεί το αίτημα του Αιτητή. Ως δεύτερο σημείο τονίζεται η αναφορά ότι ‘σύμφωνα 

με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δεν δόθηκε στο παρελθόν παρόμοιου 

τύπου χορηγία’. Αυτή η τοποθέτηση από μόνη της όμως δεν σημαίνει πολλά 

πράγματα. Η ουσία είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) προχωρά 

παρακάτω και δίδει περιεχόμενο στην υπό διαμόρφωση αρνητική απάντηση του. 

Κατ’αρχάς να υπενθυμιστεί ότι το ΥΠΟΙΚ έχει μπροστά του αίτημα που αφορά στη 

χορηγία για προεδρικές εκλογές. Δεν απορρίπτει ευθέως το αίτημα λέγοντας λχ 
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‘ξέρετε δεν δίδονται ή δεν προβλέπεται να δίδονται χορηγίες για τις προεδρικές 

εκλογές’. Προχωρά και παραπέμπει στο άρθρο 4 του νόμου περί κομμάτων και πιο 

συγκεκριμένα στη σχετική πρόνοια του άρθρου που αναφέρει ότι  

‘…για οποιαδήποτε άλλη εκλογική διαδικασία στη Δημοκρατία πέραν της διαδικασίας 

εκλογής μελών της βουλής των αντιπροσώπων… εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

παρόντος εδαφίου τηρουμένων των αναλογιών…’  

Ακριβώς δε κάτω από αυτή την αναφορά μπαίνει και η κατακλείδα του συλλογισμού 

της διοίκησης: 

‘Με βάση τα πιο πάνω δεν δύναται να παραχωρηθεί οιαδήποτε χορηγία για διεξαγωγή 

προεκλογικής εκστρατείας σε ανεξάρτητους υποψήφιους για τις προεδρικές εκλογές’.    

(Σημείωση: η υπογράμμιση δική μας) 

Με άλλα λόγια η διοίκηση συγκεκριμενοποιεί την άρνηση της ως εξής: Επειδή το 

άρθρο 4 του περί κομμάτων νόμου προβλέπει ότι για οποιαδήποτε άλλη εκλογική 

διαδικασία πέραν των βουλευτικών εφαρμόζονται mutatis mutandis οι διατάξεις του 

παρόντος εδαφίου, εγώ, η διοίκηση, κρίνω ότι αυτή η πρόνοια, δηλαδή το άρθρο 4 

του περί κομμάτων νόμου, εφαρμόζεται και στις χορηγίες για τις προεδρικές εκλογές. 

Συνεπώς, λέει η διοίκηση, οι χορηγίες για τις εκλογές, είτε κοινοβουλευτικές είναι είτε 

προεδρικές είναι, δίδονται μέσω των πολιτικών κομμάτων και εσύ Αιτητή, ως 

ανεξάρτητος υποψήφιος που είσαι, δηλαδή χωρίς στήριξη πολιτικού κόμματος, δεν 

δικαιούσαι τίποτα. 

Αυτά συνεπώς που αναφέρονται από τους καθ’ων η αίτηση στην σελίδα 4 της 

αγόρευσης τους είναι εντελώς άστοχα. Λέγει η συνάδελφος για τους καθ’ων η αίτηση 

στο τέλος της σελίδας 4 τα εξής: 

- Σε ποιο σημείο της κείμενης νομοθεσίας εντοπίζονται διατάξεις που προνοούν 

για την παροχή χορηγίας σε υποψηφίους για εκλογή στο αξίωμα του προέδρου 

της Δημοκρατίας κατά τρόπο που να θεμελιώνει την απαίτηση του Αιτητή; 

- Ο Αιτητής αιτείται να ενημερωθεί για το πλαίσιο παροχής χρηματοδότησης 

στους υποψήφιους για τις προεδρικές εκλογές μόνο ως πολίτης που ζητά 

ενημέρωση (Σημείωση δική μας: άρα κατά τους καθ’ων η αίτηση μόνο 

ενημέρωση – πληροφόρηση παίρνει ο Αιτητής). 

Σε ό, τι αφορά όμως το πρώτο ερώτημα των καθ’ων η αίτηση το απαντούν οι ίδιοι 

στην απαντητική επιστολή τους. Είναι οι ίδιοι που επικαλούνται το άρθρο 4 του περί 

κομμάτων νόμου ως ρυθμίζον το ζήτημα της προεκλογικής χορηγίας για τις 
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προεδρικές εκλογές. Ο κάθε αιτητής – διοικούμενος δεν είναι υπόχρεος να 

παραπέμψει σε οποιαδήποτε νομική πρόνοια προκειμένου να υποβάλει οποιοδήποτε 

αίτημα. Ούτε βεβαίως και η συνάδελφος μπορεί να βελτιώσει ή υποκαταστήσει την 

ήδη δοθείσα απάντηση των καθ’ων η αίτηση ως προς τους λόγους απόρριψης του 

αιτήματος με μια καλύτερη δική της απάντηση. Διότι όταν θέτει το ερώτημα, ‘μα που 

στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται χορηγία σε υποψήφιους;’ αυτό το ερώτημα δεν 

έχει καμία σχέση με το κείμενο απάντησης των καθ’ων η αίτηση. Διότι οι ίδιοι οι 

καθ’ων η αίτηση στην απάντηση τους αναφέρουν ως καλύπτον το ζήτημα, το άρθρο 

4 του περί κομμάτων νόμου και εκ του οποίου αποκλείεται ο Αιτητής διότι είναι… 

ανεξάρτητος. 

Οσον αφορά το δεύτερο σημείο των καθ’ων η αίτηση, ο Αιτητής αναφέρεται στον 

εαυτό του υπό την ιδιότητα του ως ανεξάρτητος υποψήφιος ο οποίος ζητεί να μάθει 

το ισχύον πλαίσιο χορηγιών αλλά και το ποσόν που δικαιούται ο ίδιος από αυτό το 

πλαίσιο ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Αυτό μάλιστα δεν διαφεύγει στους καθ’ων η 

αίτηση στην απαντητική τους επιστολή όπου απαντούν το αίτημα του Αιτητή σαφώς 

και ευθέως: εσείς κύριε ως (α) πολίτης, (β) υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, (γ) 

και ιδιαίτερα υπό την ιδιότητα σας ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις προεδρικές 

εκλογές, δεν δικαιούστε τίποτα. Μάλιστα δια της απαντήσεως τους οι καθ’ων η αίτηση 

αφήνουν να νοηθεί ότι τέτοιες χορηγίες για τις προεδρικές εκλογές δίδονται, πλην 

όμως ο Αιτητής, με τη συγκεκριμένη ιδιότητα του ανεξάρτητου υποψηφίου δεν 

δικαιούται τίποτα. Αρα είναι άξιον απορίας γιατί η συνάδελφος επιχειρηματολογεί 

θέτοντας το ερώτημα ‘που στον νόμο προβλέπεται χορηγία σε προεδρικούς 

υποψηφίους;’ επιλέγοντας να αγνοήσει το σαφές περιεχόμενο της απάντησης των 

ιδίων των καθ’ων η αίτηση.  

Είναι αντιληπτό ότι η συνάδελφος για τους καθ’ων η αίτηση θα επιθυμούσε να είχε 

δοθεί μια διαφορετικού περιεχομένου απάντηση από τους καθ’ων η αίτηση. Πλην 

όμως η απάντηση που εδόθη είναι μία και πολύ συγκεκριμένη και έχει παγιωθεί με 

την επιστολή τους ημερομηνίας 21/6/2022. Οι καθ’ων η αίτηση απέκλεισαν τον Αιτητή 

από τη λήψη προεκλογικής χορηγίας διότι είναι ‘ανεξάρτητος’ και μη 

υποστηριζόμενος από κόμμα. Περισσότερα για το θέμα θα αναφερθούν στη συνέχεια. 
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Νομολογία περί πληροφοριακού χαρακτήρα απάντησης διοίκησης 

Παραθέτει εκτενή νομολογία η συνάδελφος ως προς το πιο πάνω θέμα. Σεβαστή και 

βεβαίως αποδεκτή. Δεν αποσαφηνίζεται όμως το θέμα κατά τρόπον ευνοϊκό προς τις 

θέσεις των καθ’ων η αίτηση. Δηλαδή η νομολογία δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

επιστολή της διοίκησης είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και όχι εκτελεστή διοικητική 

πράξη. 

Μέσα από τη νομολογία συνάγονται κάποιες αρχές: 

Για να είναι εκτελεστή διοικητική πράξη πρέπει να παράγει έννομα αποτελέσματα για 

τον διοικούμενο είτε με γενικό κανόνα δικαίου είτε με ατομική πράξη∙ πρέπει να 

δηλώνεται βούληση του διοικητικού οργάνου στην παραγωγή εννόμου 

αποτελέσματος∙ δεν πρέπει να πληροφορεί απλώς τον Αιτητή για μια κατάσταση 

πραγμάτων ή για τις πρόνοιες ενός νόμου. 

Αναφέρονται τα ακόλουθα στο απόσπασμα από το Δίκαιο των Διοικητικών Διαφορών 

του Μιχ Στασινόπουλου (έκδοση 4η) σελίδες 170-171 (σχετική παραπομπή στην 

απόφαση Krashias Modern Land & Building Developers Ltd v Δήμου Έγκωμης 

(1995) 3 Α.Α.Δ. 198 στην αγόρευση των καθ’ων η αίτηση σελίδες 7-8: Οι μη 

εκτελεστές διοικητικές πράξεις ταξινομούνται ως πράξεις άσχετες προς την έκδοση 

ετέρας εκτελεστής διοικητικής πράξης ή πράξεις που εκδίδονται σε συσχετισμό προς 

την εκτελεστή διοικητική πράξη είτε προηγούμενες αυτής είτε επόμενες αυτής.  

Αυτή η αναφορά είναι σημαντική διότι πολλές φορές περιγράφεται ευκόλως μια 

διοικητική απάντηση ως πληροφοριακή διότι σε κάποιο άλλο χρονικό σημείο υπήρξε 

σαφής απάντηση της διοίκησης η οποία είναι εκτελεστή. Έτσι πολλές φορές κάποιος 

αιτητής ο οποίος έχασε προθεσμία επιχειρεί να εκμαιεύσει νέα απάντηση της 

διοίκησης για να δικαιολογείται η νομική προσβολή της. Άλλες φορές μπορεί να 

υπάρχει σύνθετη διαδικασία και η απάντηση της διοίκησης δεν είναι εκτελεστή διότι 

υπάρχει άλλη απόφαση που έπεται. Δεσμευτική και εκτελεστή. Τι συμβαίνει στην 

προκειμένη περίπτωση; Στην προκείμενη περίπτωση δεν υπάρχει προηγούμενη 

απάντηση της διοίκησης. Ούτε αναμένεται άλλη. Μήπως  τότε η διοίκηση αφήνει 

περιθώριο για νέο αίτημα από την Αιτητή για λήψη προεκλογικής χορηγίας; Ούτε αυτό 

ισχύει. Ο Αιτητής περιγράφει τον εαυτό του ως ανεξάρτητο υποψήφιο (και εξηγεί γιατί) 

και ζητά να μάθει (πέραν του γενικού πλαισίου) ποιό ποσόν δικαιούται ο ίδιος ως 

ανεξάρτητος υποψήφιος. Και η διοίκηση απαντά πολύ συγκεκριμένα: ανεξάρτητοι 

υποψήφιοι (δηλαδή με τα χαρακτηριστικά που επικαλείται ο Αιτητής) δεν δικαιούνται 
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οποιαδήποτε χορηγία. Μήπως μένει οποιοδήποτε κενό, οποιαδήποτε αμφιβολία στην 

απάντηση της διοίκησης; Σαφώς και όχι. Αρα τι είδους πρόσθετο αίτημα μπορεί να 

απευθύνει ο Αιτητής προς τη διοίκηση;  

Τελικά όμως και σημαντικότατα είναι χρήσιμο να γίνει και σχετική αναφορά στον 

κατατεθέντα διοικητικό φάκελο της υπόθεσης για να εξεταστεί αν η διοίκηση είχε 

πρόθεση να προσδώσει πληροφοριακό ή εκτελεστό χαρακτήρα στην κοινοποιηθείσα 

επιστολής της ημερομηνίας 21/6/2022. Στο σημείωμα ημερομηνίας 6/6/2022 προς 

την ιεραρχία του ΥΠΟΙΚ βάσει του οποίου συντάχθηκε και η επιστολή απάντησης 

προς τον Αιτητή, αναφέρεται στο σημείο 7 το εξής: ‘Γίνεται εισήγηση όπως μη 

παραχωρηθεί οποιαδήποτε χορηγία στον αιτητή, αφού πέραν της απουσίας 

οποιασδήποτε νομοθετικής υποχρέωσης του κράτους για καταβολή της, τυχόν 

παραχώρηση κατά χάριν χορηγίας θα δημιουργήσει μεγάλο προηγούμενο για 

παρόμοιου τύπου αιτήσεις.’ 

(Σημείωση: τονισμός δικός μας) 

Είναι πέραν του σαφούς από την διατύπωση του σημείου 7 ότι η διοίκηση έχει υπόψη 

της ότι αντιμετωπίζει συγκεκριμένο αίτημα το οποίο αποφασίζει να απορρίψει. Δεν 

εξηγείται διαφορετικά η φράση των καθ’ων η αίτηση ‘Γίνεται εισήγηση όπως μη 

παραχωρηθεί ……..’  

Στο σημείο 2 του ιδίου σημειώματος αναφέρεται το εξής ‘Κατόπιν εξέτασης του 

αιτήματος του κ. Κολοκασίδη…’  

Και από αυτό το σημείο εξάγεται το ίδιο συμπέρασμα: ότι οι καθ’ων η αίτηση εν γνώσει 

και συνειδητά εξετάζουν συγκεκριμένο αίτημα και όχι μια πληροφοριακού τύπου 

ερώτηση. Και βέβαια η απάντηση τους δεν είναι πληροφοριακού τύπου. 

Από το όλο ανωτέρω σημείωμα της διοίκησης συνάγεται ότι οι καθ’ων η αίτηση 

αντιμετώπισαν την επιστολή – αίτηση του Αιτητή ως ένα συγκεκριμένο αίτημα το 

οποίο θεώρησαν ότι έπρεπε να εξετάσουν ως τέτοιο. Και φυσικά αφού το εξέτασαν 

έλαβαν απόφαση να το απορρίψουν τελεσίδικα, αμετάκλητα και δεσμευτικά χωρίς να 

αφήνουν περιθώριο να προσδοθεί άλλη φύση στην απάντηση τους πέραν της 

εκτελεστής διοικητικής απόφασης. 

Εισηγούμεθα ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αφήνεται οποιοδήποτε περιθώριο 

αμφιβολίας. Η διοίκηση έχει πάρει απόφαση στο αίτημα του Αιτητή και δεν πρέπει να 

κρύβεται πίσω από τον δήθεν πληροφοριακό χαρακτήρα της απάντησης 

ημερομηνίας 21/6/2022. Η απάντηση της διοίκησης υπήρξε συγκεκριμένη και το 
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δικαστήριο δεν πρέπει να αφήσει περιθώριο υπεκφυγών στη διοίκηση η οποία πρέπει 

να κληθεί να στηρίξει την ουσία της απόφασης της. Υπενθυμίζεται ότι το διοικητικό 

δίκαιο έχει να διαχειριστεί την άνιση ισχύ μεταξύ της διοίκησης και του διοικούμενου. 

Αυτό το χάσμα ισχύος δεν πρέπει να διευρύνεται επιτρέπον στη διοίκηση να εκφεύγει 

τουλάχιστον από το χρέος νομικής τεκμηρίωσης των αποφάσεων της. 

 

Νομικοί ισχυρισμοί Αιτητή 

Αναφερόμενη η συνάδελφος για τους καθ’ων η αίτηση στους ισχυρισμούς του Αιτητή 

ισχυρίζεται ότι δεν εγείρονται προσβαλλόμενες συνταγματικές πρόνοιες ή και αρχές 

(σελίς 11 αγόρευσης). Και όμως αναφέρονται ρητώς στην αίτηση του Αιτητή τόσο 

στον τίτλο όπου αναφέρονται οι παραβιασθείσες πρόνοιες όσο και στα νομικά σημεία 

της Αίτησης. Παρατίθενται δε όχι μόνο παραβιασθέντα άρθρα του συντάγματος αλλά 

και παραβιασθέντα άρθρα πρόσθετων νομικών κειμένων όπως ο Χάρτης των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δεν θα προβούμε σε 

ανατύπωση αυτών των άρθρων λόγω της έκτασης τους. 

 

Στη συνέχεια αναφέρεται η συνάδελφος στο άρθρο 168 του Συντάγματος που 

προβλέπει ότι δεν ενεργείται δαπάνη εκτός προβλεπόμενης στον προϋπολογισμό 

προνοίας. Αυτή όμως η πρόνοια είναι άσχετη με το σκεπτικό που διατυπώνεται στην 

απάντηση των καθ’ων η αίτηση. Οι καθ’ων η αίτηση δεν ισχυρίζονται ότι δεν 

καταβάλουν στον Αιτητή χορηγία γιατί δεν υπάρχει πρόνοια στον προϋπολογισμό. 

Ούτε ισχυρίζονται ότι πολύ θα το ήθελαν αλλά δεν έχουν χρήματα. Λέγουν ότι δεν 

δικαιούνται χρήματα οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Συνεπώς η επίκληση του 

προϋπολογισμού από τη συνάδελφο γίνεται εκτός σκεπτικού της απόφασης της 

διοίκησης και χωρίς έννοια. Όπως ελέχθη και πιο πάνω: Η συνάδελφος δεν μπορεί 

να αλλοιώσει ή να βελτιώσει την ήδη παγιωμένη απάντηση της διοίκησης. Η 

συνάδελφος προσπαθεί να περισώσει την απάντηση των καθ’ων η αίτηση 

ισχυριζόμενη ότι κανείς υποψήφιος (ούτε ανεξάρτητος ούτε κομματικά 

υποστηριζόμενος) δεν εξασφάλισε τέτοια χορηγία άρα γιατί ο Αιτητής. Πλην όμως στο 

σημείωμα ημερομηνίας 6/6/2022 προς την ιεραρχία του ΥΠΟΙΚ και συγκεκριμένα στο 

σημείο 2 οι καθ’ων η αίτηση αναφέρουν το εξής: ‘Κατόπιν εξέτασης του αιτήματος του 

κ. Κολοκασίδη δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό για 
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παραχώρηση οικονομικής χρηματοδότησης σε ανεξάρτητους υποψηφίους 

παρά μόνο  σε κοινοβουλευτικά κόμματα…’  

(Τονισμός δικός μας) 

Αρα η ίδια η διοίκηση επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα είναι η ανεξάρτητη ιδιότητα του 

υποψηφίου και όχι ότι κανείς δεν πήρε χορηγία.  

 

Η συνάδελφος επικαλείται νομολογία στην οποία, όπως λέει, αναφέρεται ότι πρέπει 

να επιδεικνύεται προσοχή στην επίκληση ξένης νομολογίας. Προς τούτο επικαλείται 

την απόφαση Εκλογική Αίτηση Αρ. 1/2021 Κωνσταντίνου ν Γενικού Εφόρου Εκλογών 

κα.  Στη απόφαση αυτή όμως το πρόβλημα ήταν συγκεκριμένο και ήταν ουσιαστικά 

η χρήση ελληνικής νομοθεσίας ως ερμηνευτικού εργαλείου κυπριακού νόμου. Αυτό 

είναι ένα πράγμα. Άλλο πράγμα είναι η άντληση από την κοινή παράδοση της δυτικής 

συνταγματικής ιστορίας. Ιδίως σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντίθετα, σε 

τέτοιες περιπτώσεις, ενδείκνυται τέτοια αναζήτηση. Μάλιστα η προσφυγή σε 

αποφάσεις ξένων, σεβαστών, δικαστηρίων σε τέτοιες περιπτώσεις διασφαλίζει την 

κοινή πορεία χωρών με κοινή δημοκρατική και συνταγματική παράδοση. Είναι 

ενδεικτικό ότι και οι καθ’ων η αίτηση επικαλούνται συγγράμματα ελλαδιτών (και 

συνεπώς μη Κυπρίων) συγγραφέων όπως του Δαγτόγλου (σ 19 Γραπτής Αγόρευσης 

καθ’ων η αίτηση). Το σχετικό μάλιστα απόσπασμα του Δαγτόγλου το οποίο 

επικαλείται η συνάδελφος προβαίνει σε εκτενή αναφορά σε απόφαση του Γερμανικού 

Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Σαφώς, συνεπώς στο επίπεδο εφαρμογής 

συνταγματικών αρχών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων η άντληση από ξένες δικαϊκές 

εμπειρίες είναι αναπόφευκτη.  

 

Πρόνοια στον εφαρμοστέο περί Προϋπολογισμού Νόμο 

Η συνάδελφος στις παραγράφους 1.1.4 – 1.1.6 της Αγόρευσης της αναπαράγει 

πρόνοιες του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου 

του 1959 όπου τίθεται η μέγιστη προεκλογική δαπάνη όπως και πρόνοιες του περί 

Κομμάτων Νόμου όπου αναφέρεται στη διάθεση χρηματοδότησης προς τα κόμματα 

εφόσον στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό περιλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη. Στη 

συνέχεια η συνάδελφος επιχειρηματολογεί ότι το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό και 

δεν μπορεί η διοίκηση να διευρύνει το πλαίσιο εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια στον 

περί Προϋπολογισμού Νόμο. Δεν μπορεί, λέει η συνάδελφος, η διοίκηση να επέμβει 
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στη βούληση του νομοθέτη ώστε να περιλάβει αυθαίρετα και τους κομματικούς ή τους 

ανεξάρτητους υποψήφιους.   

Ο πρώτος νόμος ούτε καν αναφέρεται στην επιστολή απάντηση της διοίκησης. Και 

δεν αναφέρεται διότι η διοίκηση δεν τον θεωρεί νομική βάση της απόρριψης του 

αιτήματος του Αιτητή. Ο πρώτος νόμος ούτε στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης 

αναφέρεται. Ο δεύτερος νόμος όντως παρατίθεται στην απάντηση των καθ’ων η 

αίτηση (το άρθρο 4 αυτού). Ουδόλως όμως αναφέρονται στην απάντηση των καθ’ων 

η αίτηση τα περί πρόνοιας του προϋπολογισμού. Ατοπη επίσης η αναφορά της 

συναδέλφου για τους καθ’ων η αίτηση στην απουσία αρμοδιότητας της διοίκησης να 

προσθέσει αυθαίρετα και ‘τους κομματικούς υποψηφίους και τους ανεξάρτητους 

υποψηφίους’. Γίνεται μια προσπάθεια εκ των υστέρων εξυγίανσης ή και ξεπλύματος 

της αιτιολογίας που χρησιμοποίησαν οι καθ’ων η αίτηση για να απορρίψουν το αίτημα 

του Αιτητή. Η συνάδελφος προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί διακριτικά, μακριά από 

την πραγματική αιτιολογία που ήταν ότι ‘βάσει του άρθρου 4 περί κομμάτων δεν 

δίδεται χορηγία σε ανεξάρτητους προεδρικούς υποψήφιους’ σε κάτι λιγότερο 

επιβαρυντικό: ‘άμα δεν προβλέπει ο προϋπολογισμός, χωρίς διάκριση, δεν μπορεί 

να επιχορηγηθεί η προεκλογική εκστρατεία είτε ανεξαρτήτων είτε κομματικών 

υποψηφίων’. Σίγουρα πολύ κομψότερη η τελευταία αιτιολογία και είναι πλήρως 

κατανοητή η προτίμηση της συναδέλφου. Πλην όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

άλλη στιβαρότερη αιτιολογία κατόπιν εορτής και μετά που η διοίκηση δεσμεύτηκε 

αμετάκλητα ως προς τους λόγους απόρριψης  του αιτήματος του Αιτητή. 

   

Και επειδή μεγάλη ιστορία γίνεται για τις πρόνοιες του προϋπολογισμού αξίζει εδώ 

να δώσουμε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία: Οι καθ’ων η αίτηση προβάλλουν στην 

αγόρευση τους για πρώτη φορά τον εξής ισχυρισμό: ο νόμος περί κομμάτων 

προβλέπει απόδοση χορηγίας μόνο αν προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Αφού δεν 

προβλέπεται τέτοια χορηγία είτε σε ανεξάρτητους είτε σε κομματικά 

υποστηριζόμενους υποψηφίους τότε ο Αιτητής δεν δικαιούται χορηγία. Ετσι όμως 

έχουν τα πράγματα; Παραπέμπουμε σε ενδιαφέροντα δημοσιεύματα του Philenews 

που αποσαφηνίζουν το θέμα και καλούμε τους καθ’ων η αίτηση να το διαψεύσουν 

(Παράρτημα Α). Στα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι τα κόμματα ζήτησαν έκτακτη 

χορηγία για δαπάνες των προεδρικών εκλογών και αναφέρονται δηλώσεις του 

Υπουργού Οικονομικών ότι η έκτακτη χορηγία για έτη εκλογών ενσωματώθηκε στην 
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ετήσια χρηματοδότηση των κομμάτων και γιαυτό δεν θα δοθεί έκτακτη χορηγία. Όταν 

λοιπόν οι καθ’ων η αίτηση λέγουν ότι κανείς υποψήφιος δεν πήρε χορηγία διότι δεν 

υπήρξε έκτακτη χορηγία για τις εκλογές παραπλανούν. Ουσιαστικά η έκτακτη 

προεκλογική χορηγία που είχε δοθεί και στο παρελθόν στα κόμματα (προεδρικές 

εκλογές 2018) ενσωματώθηκε και δίδεται στα κόμματα στο πλαίσιο της ετήσιας 

χρηματοδότησης! Συνεπώς τα κόμματα παίρνουν χρήματα για τις προεδρικές 

εκλογές τα οποία οφείλουν να δώσουν στον υποψήφιο που υποστηρίζουν. Σύμφωνα 

με το άρθρο 2 του περί κομμάτων νόμου ο ορισμός της ‘κρατικής χρηματοδότησης’ 

είναι ο ακόλουθος: 

«“κρατική χρηματοδότηση” σημαίνει την κρατική οικονομική ενίσχυση 

κοινοβουλευτικού κόμματος, προς αντιμετώπιση μέρους των λειτουργικών και μέρους 

των εκλογικών του δαπανών…»∙       

Συνεπώς τα κόμματα παίρνουν κρατική χρηματοδότηση για τις προεδρικές εκλογές 

την οποία προωθούν προς τον υποψήφιο που θα επιλέξουν να στηρίξουν. Αυτός ο 

κομματικά υποστηριζόμενος υποψήφιος ευεργετείται της χρηματοδότησης και τέτοια 

κρατική χρηματοδότηση δεν δίδεται σε ανεξάρτητους υποψηφίους διότι προφανώς 

δεν έχουν κομματική στήριξη. Ας είναι λοιπόν πιο ειλικρινείς οι καθ’ων η αίτηση. 

Μπορεί όντως να μην δίδεται έκτακτη χρηματοδότηση για τις προεδρικές εκλογές 

αλλά αυτό συμβαίνει γιατί η χρηματοδότηση για τις εκλογές έχει ήδη δοθεί στο πλαίσιο 

της ετήσιας χρηματοδότησης! Ας το διαψεύσουν αυτό οι καθ’ων η αίτηση.  

Μάλιστα είναι ενδιαφέρον να δει κανείς την εξέλιξη του περί κομμάτων νόμου στις 

σχετικές πρόνοιες για να αντιληφθεί τα ανωτέρω. Όταν θεσπίστηκε εν πρώτοις ο 

νόμος περί κομμάτων ο ορισμός ‘κρατική χρηματοδότηση’ περιλάμβανε την τακτική 

χρηματοδότηση που οριζόταν ως η οικονομική ενίσχυση των κομμάτων για τα 

λειτουργικά τους έξοδα και περιλάμβανε την χορηγία που οριζόταν ως η οικονομική 

ενίσχυση για αντιμετώπιση μέρους των εκλογικών δαπανών (κοινοβουλευτικές 

εκλογές και προεδρικές εκλογές). Με την τροποποίηση 187(Ι)/2021 διαγράφονται οι 

ορισμοί ‘τακτική χρηματοδότηση’ και ‘χορηγία’ και παραμένει μόνο ο ορισμός ‘κρατική 

χρηματοδότηση’ (πορεία των τροποποιήσεων Παράρτημα Β). Με βάση τις 

τροποποιήσεις στον νόμο ο Υπουργός Οικονομικών, όταν διατυπώθηκαν οι νέες 

απαιτήσεις των κομμάτων για έκτακτη χορηγία για τις προεδρικές εκλογές, απάντησε 

ότι πλέον η πρόσθετη έκτακτη χορηγία για τις προεδρικές και τις κοινοβουλευτικές 

εκλογές που λάμβαναν εκτάκτως τα κόμματα,  έχει ενσωματωθεί στην ετήσια 
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χρηματοδότηση και τους δίδεται πλέον κάθε χρόνο και δεν μπορούν συνεπώς να 

διεκδικούν πρόσθετο ποσόν για τις προεδρικές εκλογές (Παράρτημα Α). Σύμφωνα 

με σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή (Παράρτημα Γ) που αφορά τις προεδρικές 

εκλογές, αυτό το ποσόν πρέπει να δίδεται στους προεδρικούς υποψηφίους που 

υποστηρίζονται από το κάθε κόμμα ώστε να συνυπολογίζονται στις μέγιστες 

προεκλογικές δαπάνες του κάθε προεδρικού υποψηφίου. Η σχετική έκθεση του 

Γενικού Ελεγκτή αναφέρεται σε έκτακτη κρατική επιχορήγηση καθότι αναφέρεται σε 

γεγονότα πριν την τροποποίηση του νόμου περί κομμάτων και την ενοποίηση της 

κρατικής χορηγίας. Η αρχή βεβαίως παραμένει η ίδια. Σε δεύτερη έκθεση του Γενικού 

Ελεγκτή (Παράρτημα Γ) στη σελίδα 12 σε πίνακα αναγράφονται οι χορηγίες προς τα 

κόμματα. Εκεί φαίνεται καθαρά ότι η έκτακτη χορηγία (ευρώ 2.5 εκατομμύρια) που 

διδόταν προς τα κόμματα το 2016 (βουλευτικές εκλογές) και το 2017 (προεδρικές 

εκλογές) ενσωματώθηκε πλέον στην ετήσια κρατική χρηματοδότηση η οποία 

παρέμεινε αυξημένη για να καλύπτει και τη χορηγία των προεδρικών εκλογών. Αυτό 

λέγεται ρητώς στην ίδια τη σελίδα 12 της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή. Το μέγιστο 

προβλεπόμενο ποσόν είναι ευρώ 1.000.000 και οι σχετικές πρόνοιες ανευρίσκονται 

στους νόμους περί Εκλoγής (Πρόεδρoς και Αvτιπρόεδρoς της Δημoκρατίας) Νόμoι 

τoυ 1959 μέχρι 1998 άρθρο 41Α(2) και στους περί Εκλoγής Μελώv της Βoυλής τωv 

Αvτιπρoσώπωv Νόμoι τoυ 1979 έως 1997 άρθρο 45 (Παράρτημα Δ). Με βάση όλα 

τα πιο πάνω φαίνεται σαφώς ότι η διοίκηση όταν παρέχει την ετήσια χορηγία στα 

κόμματα έχει υπόψη της και θεωρεί ότι καλύπτει και τα λειτουργικά έξοδα των 

κομμάτων και τα έξοδα κοινοβουλευτικών εκλογών και τα έξοδα των προεδρικών 

εκλογών Ακόμα δηλαδή και τα έξοδα των προεδρικών εκλογών διοχετεύονται μέσω 

των κομμάτων τα οποία διαθέτουν το ποσόν που τα ίδια κρίνουν προς τον κομματικό 

τους υποψήφιο ο οποίος  το διαθέτει για σκοπούς της προεκλογικής του εκστρατείας. 

Μάλιστα οφείλουν να δώσουν τη χορηγία των προεδρικών στον υποψήφιο της 

επιλογής τους για να εκδαπανηθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο και να συνυπολογιστεί 

στο επιτρεπόμενο ποσόν μέγιστης δαπάνης του ευρώ 1 εκατομμύριο (η μέγιστη 

δαπάνη εξηγείται στην σελίδα 17 πιο κάτω). Και βεβαίως ο ανεξάρτητος υποψήφιος 

αποκλείεται από την κρατική χρηματοδότηση η οποία περνά εξολοκλήρου μέσα από 

τα κόμματα! Αν αυτό δεν είναι δυσμενής διάκριση ή και παράβαση της αρχής της 

ελευθερίας του λόγου ή και παράβαση της αρχής της ισότητας εις βάρος των 

ανεξαρτήτων μη κομματικά υποστηριζόμενων υποψηφίων τότε τί είναι; Το 

συμπέρασμα είναι ότι η κυπριακή πολιτεία, κατά παράβαση κάθε αρχής δικαίου, 



12 
 

πριμοδοτεί κατ’ ουσίαν τους κομματικούς υποψήφιους εις βάρος των μη κομματικών 

ανεξάρτητων υποψηφίων!  

 

Δημοκρατία -  κόμματα - πολιτικά ν ατομικά δικαιώματα 

Στις παραγράφους 1.1.7 – 1.2.4 η συνάδελφος για τους καθ’ων η αίτηση αναλίσκεται 

σε μια προσπάθεια να καταδείξει πόσο σημαντικά είναι τα κόμματα για τη 

Δημοκρατία. Ουδεμία διαφωνία επί τούτου. Που όμως αποβλέπει η συνάδελφος; 

Στην τελευταία παράγραφο 1.1.9 περαίνει η συνάδελφος ότι υπό το φως των πιο 

πάνω καθίσταται σαφές ότι η προσφυγή στερείται ουσιαστικής θεμελίωσης. Καθόλου 

σαφής όμως η σύνδεση του συμπεράσματος με την ανάλυση που προηγείται περί 

Δημοκρατίας, περί διάκρισης πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων και κομμάτων. 

Αφήνοντας κατά μέρους την αβεβαιότητα που υπάρχει σε αυτό το σημείο της 

αγόρευσης της συναδέλφου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όντως υφίσταται 

διάκριση μεταξύ πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων.  

Από τις αναφορές της συναδέλφου στις παραγράφους 1.2 – 1.2.4 φαίνεται να λέει η 

συνάδελφος ότι υπάρχει παρανόηση ή και σύγχυση εννοιών μεταξύ πολιτικών 

δικαιωμάτων και ατομικών δικαιωμάτων. Και ότι το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου το 

οποίο τυγχάνει επίκλησης από τον Αιτητή είναι ατομικό δικαίωμα και μόνο. Όχι 

πολιτικό. Ότι ο Αιτητής ήθελε να αναφερθεί στην ελευθερία έκφρασης της γνώμης του 

λαού που είναι πολιτικό δικαίωμα.  

Φαίνεται μάλλον η συνάδελφος να μην αντιλαμβάνεται τον νομικό συσχετισμό 

πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων και την παλίνδρομη σχέση τους. Το δικαίωμα 

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι άμεσα συνδεδεμένο με το δικαίωμα ελευθερίας του 

λόγου. Με αποτέλεσμα το δικαίωμα του εκλέγεσθαι να συρρικνώνεται επικίνδυνα αν 

περισταλεί το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου. Αυτό είναι αυτονόητο βέβαια. Γιαυτό 

και στην απόφαση   Buckley v Valeo, 424 U.S. 1 (1976) την οποία επικαλούμαστε, 

το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ασχολήθηκε με το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου. 

Το οποίο είναι μεν ατομικό δικαίωμα αλλά είναι απαραίτητος δημοκρατικός 

εξοπλισμός για την άρτια αξιοποίηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Τι είπε εκεί το 

Δικαστήριο των ΗΠΑ; Είπε ότι για να διεκδικήσει υποψήφιος τις εκλογές πρέπει να 

έχει προστατευμένο το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. Η δυνατότητα του 

υποψηφίου να δαπανήσει χρήματα για ανάπτυξη των πολιτικών του θέσεων είναι 

συναρτημένη με το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. Αρα, πέρανε το 
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Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, δεν μπορεί να περιορίσει τις προεκλογικές δαπάνες 

υποψηφίου διότι είναι ωσάν να περιορίζει το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία του 

λόγου. Όπως τονίζεται στην αγόρευση μας, αυτή η απόφαση είναι κρίσιμη διότι εξηγεί 

τη σχέση μεταξύ προεκλογικής δαπάνης αφενός και της άσκησης του δικαιώματος 

στην ελευθερία του λόγου αφετέρου. Τα διαθέσιμα χρήματα ενός υποψηφίου 

καθορίζουν την έκταση στην οποία ένας υποψήφιος που διεκδικεί εκλογές μπορεί να 

εξηγήσει δημοσία τις θέσεις του ασκώντας το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. 

Συνεπώς, αν μια πολιτεία, ένα κράτος, επιλέγει να παράσχει προεκλογική χορηγία σε 

κομματικούς υποψηφίους μέσω των κομμάτων σε αντίθεση με ανεξάρτητους, τότε, 

λόγω αυτής της διαφορετικής μεταχείρισης και ανισοπλίας, προκαλείται στρέβλωση 

στο δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και κατ’ επέκταση στρέβλωση στη λειτουργία 

της Δημοκρατίας. Ο κομματικά υποστηριζόμενος υποψήφιος έχει χρήματα της 

κρατικής χορηγίας να διαθέσει για να ακουστεί από το εκλογικό σώμα ενώ ο 

ανεξάρτητος δεν έχει. Το επιχείρημα είναι απλό και τίθεται πιο πάνω αναλυτικά για 

να κατανοηθεί και από τους καθ’ων η αίτηση οι οποίοι επιμένουν σε μια ανεξήγητη, 

μη νομική, ούτε καν πολιτική, διάκριση μεταξύ πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων.  

 

Αρχή ισότητας 

Στις παραγράφους 1.3 – 1.4 η συνάδελφος για τους καθ’ ων η αίτηση πραγματεύεται 

τον ισχυρισμό για καταστρατήγηση της αρχής της ισότητας. Δύο παρουσιάζονται να 

είναι τα βασικά επιχειρήματα της:  

(α) δεν υπάρχει παραβίαση της αρχής διότι το ΥΠΟΙΚ δηλώνει σαφώς ότι δεν έδωσε 

καμία χορηγία σε κοινοβουλευτικό κόμμα ή σε υποψήφιο για κάλυψη των εκλογικών 

δαπανών ενόψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών. Συνεπώς δεν υπήρξε 

παραβίαση της αρχής,  

(β) Δεν προσκομίστηκε από πλευράς Αιτητή μαρτυρία ως προς την παραβίαση της 

αρχής της ισότητας.  

Η δικηγόρος των καθ’ ων η αίτηση αναπαράγει ξανά και το επιχείρημα ότι ο Αιτητής 

συγχέει πολιτικά επιχειρήματα με νομικά αλλά αυτό τελικά το επιχείρημα καταντά 

τετριμμένο και άνευ ουσίας λόγω στεγνής ατεκμηρίωτης επανάληψης και συνεπώς 

δεν θα αντικρουστεί εκ νέου. 
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Λέν λοιπόν οι καθ’ων η αίτηση ότι δεν υπάρχει παραβίαση της αρχής της ισότητας 

διότι απλούστατα δεν δόθηκε σε κανέναν προεκλογική χορηγία! Αυτό το επιχείρημα 

υπό τύπον δήλωσης είναι τόσο απλό που παραπλανεί. Διότι, όπως αναφέρεται πιο 

πάνω, πρώτον, άλλη και διάφορη είναι η αιτιολόγηση που παρατίθεται στην επιστολή 

απάντηση των καθ’ων η αίτηση προς τον Αιτητή. Οι καθ’ων η αίτηση καθιστούν σαφές 

ότι αποκλείουν τον Αιτητή διότι ανεξάρτητοι υποψήφιοι δεν δικαιούνται τέτοια 

χορηγία. Αρα η εκ των υστέρων δήλωση της δικηγόρου του ΥΠΟΙΚ στην αγόρευσης 

της ότι δεν δόθηκε χορηγία σε κανένα είναι άσχετη και η πραγματική αιτιολογία, 

δηλαδή ότι ο Αιτητής είναι ανεξάρτητος υποψήφιος παραβιάζει την αρχή της ισότητας. 

Και αυτό διότι θέτει τους ανεξάρτητους υποψήφιους σε δυσμενή μοίρα σε σχέση με 

λοιπούς υποψήφιους. 

 

Σε ό, τι αφορά τον ισχυρισμό των καθ’ων η αίτηση ότι δεν προσκομίζεται μαρτυρία 

δυσμενούς μεταχείρισης και αυτός ο ισχυρισμός είναι άτοπος. Ο ισχυρισμός 

παραβίασης της αρχής της ισότητας συνάγεται αβίαστα από την ίδια την απαντητική 

επιστολή των καθ’ων η αίτηση οι οποίοι σαφώς απαντούν ότι ο Αιτητής δεν δικαιούται 

σε χορηγία λόγω της ιδιότητας του ως ανεξάρτητος υποψήφιος! Δηλαδή οι ίδιοι οι 

καθ’ων η αίτηση θέτουν την ακριβή βάση της διάκρισης και κατά συνέπεια απόρριψης 

του αιτήματος του Αιτητή. Επαναλαμβάνεται επίσης ότι η ανεξάρτητη φυσιογνωμία 

του Αιτητή ως λόγος απόρριψης του αιτήματος του περιέχεται και στον διοικητικό 

φάκελο και πιο συγκεκριμένα στο σημείωμα ημερομηνίας 6/6/2022. Αν δε οι καθ’ων 

η αίτηση ήθελαν να μείνουν πιστοί στα λεγόμενα τους και να τεκμηριώσουν την 

απόφαση τους θα έπρεπε να εξηγήσουν στην εκ μέρους τους αγόρευση γιατί 

δικαιολογείται ο αποκλεισμός του Αιτητή λόγω της ανεξάρτητης ιδιότητας του. Κάτι 

τέτοιο βέβαια δεν τολμούν να πράξουν. Για ευνόητους λόγους.    

 

Πλάνη περί τον νόμο - κατάχρηση εξουσίας 

Παρατίθεται από τη συνάδελφο για τους καθ’ών η αίτηση στις παραγράφους 2 – 2.1.5 

σειρά αυθεντιών όπου αναδεικνύεται η αρχή ότι για να υπάρξει πλάνη, νομική ή 

πραγματική, πρέπει ο ίδιος ο Αιτητής, ως φέρων το βάρος  της απόδειξης, να 

αποδείξει την πλάνη και ότι κατά τα άλλα λειτουργεί τεκμήριο υπέρ της ορθής 

διακρίβωσης των γεγονότων από τη διοίκηση. Είναι απόλυτα ορθό και ουδεμία 

διαφωνία υπάρχει ότι η εκτίμηση των γεγονότων επαφίεται στην ίδια τη διοίκηση. 
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Αναφέρεται από τη συνάδελφο για τους καθ’ων η αίτηση ότι ο όλος συλλογισμός του 

Αιτητή στηρίζεται στην εσφαλμένη εντύπωση ότι άλλοι υποψήφιοι για εκλογή στο 

αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας έχουν λάβει τέτοια χορηγία. Το σημείο όμως 

στην προκείμενη περίπτωση είναι πολύ πιο απλό. Ο Αιτητής αιτήθηκε να λάβει 

χορηγία από την πολιτεία και οι καθ’ ων η αίτηση απέρριψαν το αίτημα του με την 

αιτιολογία ότι η ιδιότητα του ανεξαρτήτου την οποία επικαλέστηκε ο Αιτητής ήταν 

αρκετή για οδηγήσουν στο αποκλεισμό του. Δηλαδή οι καθ’ων η αίτηση απέρριψαν 

τον Αιτητή λόγω ιδιότητος χωρίς να παίξει κανένα ρόλο στο σκεπτικό τους αν δόθηκε 

χορηγία σε τρίτους ή όχι. Μάλιστα η απάντηση τους αφήνει να νοηθεί ότι υπήρξε 

άμεση ή έμμεση χορηγία κάλυψης προεκλογικών εξόδων κομματικών 

υποστηριζομένων υποψηφίων. Συνεπώς η σωστή ερμηνεία του νόμου από τους 

καθ’ων η αίτηση πρέπει να κριθεί από το ίδιο το σκεπτικό τους ασχέτως αν 

οποιοσδήποτε τρίτο άτομο εξασφάλισε τέτοια χορηγία. Μάλιστα, εισηγούμεθα, δεν 

πρέπει να επηρεάσει το σκεπτικό του δικαστηρίου αν ευεργετήθηκε οποιοσδήποτε 

τρίτος από τέτοια χορηγία. Η σωστή ερμηνεία του νόμου αρχίζει και τελειώνει στην 

ερμηνεία που έδωσαν οι ίδιοι οι καθ’ων η αίτηση στην απαντητική τους επιστολή προς 

τον Αιτητή.    

 

Αρχή της διάκρισης των εξουσιών  

Στη παράγραφο 3.1 της αγόρευσης της, η συνάδελφος για τους καθ’ων η αίτηση 

αναφέρει ότι δεν αντιλαμβάνεται το πολιτικό αλλά και νομικό και συνταγματικό 

επιχείρημα πώς η απόδοση χορηγίας μέσω των κομμάτων σε υποψηφίους που 

έχουν κομματική στήριξη στρεβλώνει τη δημοκρατική διαδικασία και πώς παραβιάζει 

την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών εστίασε 

στα πρώτα στάδια της διατύπωσης της στην διάκριση μεταξύ εκτελεστικής, 

νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Δηλαδή εστίασε στη σχέση μεταξύ των τριών 

σκελών εξουσίας σε μια Δημοκρατία. Εισηγούμεθα όμως ότι ως προέκταση της αρχής 

της διάκρισης των εξουσιών εξεταστέος είναι και ο έλεγχος ή η επιρροή που ασκείται 

από μια εξουσία στην άλλη μέσω του κομματικού συστήματος. Τα πολιτικά κόμματα 

σε ένα προεδρικό σύστημα είναι βασικό υποκείμενο ενέργειας εντός της νομοθετικής 

εξουσίας. Αν επιτρέπεται στο κομματικό σύστημα να ασκεί ασύμμετρη επιρροή στην 

ανάδειξη του προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος ενεργεί ως βασικό όργανο 

άσκησης εκτελεστικής εξουσίας, τότε αυτό οδηγεί στην καταπάτηση της αρχής της 
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διάκρισης των εξουσιών και στην αποδυνάμωση του προεδρικού θεσμού υπέρ της 

νομοθετικής εξουσίας και βεβαίως του κομματικού συστήματος. Από τη στιγμή που η 

απόδοση της χορηγίας για κάλυψη δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας για 

ανάδειξη προέδρου της Δημοκρατίας δίδεται στα κόμματα και αυτά αναλαμβάνουν να 

κάνουν καλά με τον υποψήφιο της επιλογής τους τότε αυτό οδηγεί σε μια σχέση 

εξάρτησης και υπαγωγής του εκλεγησόμενου προέδρου της Δημοκρατίας στον 

κομματικό έλεγχο. Διότι τα κόμματα κρατούν στα χέρια τους την προεκλογική χορηγία 

και μπορούν να υπαγορεύσουν στο κάθε υποψήφιο τους όρους υπό τους οποίους θα 

τον στηρίξουν. Και αυτό επηρεάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η πολιτεία 

θα έπρεπε να αποδίδει κατευθείαν στους υποψηφίους την προεκλογική χορηγία ώστε 

οι υποψήφιοι να διατηρούν την ανεξαρτησία τους έναντι των κομμάτων. Όχι να την 

παραδίδουν στα κόμματα τα οποία θα μπορούν να την χρησιμοποιήσουν ως όπλο 

υπαγωγής του κάθε υποψηφίου στη βούληση τους. Το κυπριακό σύνταγμα αλλά και 

η ουσιαστική αρχή της διάκρισης των εξουσιών απαιτεί όπως ο πρόεδρος της 

Δημοκρατίας διατηρεί όλα τα εχέγγυα ανεξαρτησίας. Και αν η προεκλογική χορηγία 

για τις προεδρικές εκλογές περνά μέσα από τον έλεγχο των κομμάτων τότε δεν 

έχουμε ανεξάρτητο πρόεδρο αλλά ένα εξάρτημα του κομματικού συστήματος. Με 

αυτό τον τρόπο ένας υποψήφιος πρόεδρος, κομματικά υποστηριζόμενος, ξεκινά την 

προεδρική του διεκδίκηση και συνεπώς τη θητεία του δεσμώτης του κομματικού 

συστήματος. Αυτό σαφώς καταστέλλει την ανεξαρτησία του. Για τη σχέση διάκρισης 

των εξουσιών και του κομματικού συστήματος παραπέμπουμε στο σύγγραμμα του 

φιλοσόφου Κορνήλιου Καστοριάδη (Η άνοδος της ασημαντότητας Θ ανατύπωση) 

(Παράρτημα Ε).    

 

Πραγματικά δεδομένα γύρω από την απόδοση προεκλογικής χορηγίας στα 

κόμματα για τις προεδρικές εκλογές 

Σε διάφορα σημεία της αγόρευσης τους οι καθ’ων η αίτηση δηλώνουν, ωσάν να 

πρόκειται για εξ αποκαλύψεως αλήθεια ότι χορηγία προς υποψηφίους, κομματικούς 

ή άλλους ούτε προβλέπεται, ούτε εδόθη και ο Αιτητής πρέπει να είναι περίπου τρελός 

να θέτει ζήτημα κρατικής χρηματοδότησης προς τον ίδιο. Ενδεικτικά στην σελίδα 25 

της Γραπτής Αγόρευσης των καθ’ων η αίτηση αναφέρεται το εξής:  

‘Προς αντίκρουση του ισχυρισμού αυτού αρκεί και μόνο η απλή δήλωση ότι: σε κάθε 

περίπτωση, το Υπουργείο Οικονομικών, δεν έδωσε καμία χορηγία σε κοινοβουλευτικό 



17 
 

κόμμα για σκοπούς κάλυψης μέρους των εκλογικών δαπανών ενόψει επερχόμενων 

προεδρικών εκλογών. Πολύ δε περισσότερο δεν δόθηκε καμία χορηγία σε υποψήφιο 

για την εκλογή στη θέση του προέδρου της Δημοκρατίας, είτε υποστηριζόμενο από 

κόμμα, είτε ανεξάρτητο.’ 

Αυτό όμως ο ισχυρισμός ή η αιτιολογία απόρριψης είναι καινοφανής. Δεν αναφέρεται 

ούτε (α) στην επιστολή απόρριψης του αιτήματος του Αιτητή, 

ούτε (β) στα γεγονότα της Ενστασης, 

ούτε (γ) στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 

Αναφέρεται για πρώτη φορά στην Γραπτή Αγόρευση των καθ’ων η αίτηση.  

Στα Γεγονότα της Ενστασης και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 της Ενστασης 

αναφέρεται από τους καθ’ων η αίτηση ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για παραχώρηση 

οικονομικής χρηματοδότησης σε ανεξάρτητους υποψηφίους παρά μόνο σε 

κοινοβουλευτικά κόμματα.   

 

Πρόσθετα νομικά σημεία 

Πρόωρη προσφυγή; 

Μήπως ο Αιτητής έπρεπε να περιμένει πρώτα να καταθέσει την υποψηφιότητα του για 

την προεδρία της Δημοκρατία σύμφωνα με τον νόμο, προτού αιτηθεί χορηγίας και αν 

απορριφθεί το αίτημα του τότε να προσφύγει; 

Υπάρχουν οι σχετικοί νόμοι περί Εκλoγής (Πρόεδρoς και Αvτιπρόεδρoς της 

Δημoκρατίας) Νόμoι τoυ 1959 μέχρι 1998 οι οποίοι προβλέπουν μέρα υποβολής 

υποψηφιοτήτων 9(4). Από την άλλη  στο άρθρο 41Α(2) των ιδίων νόμων καθορίζεται 

το μέγιστο ποσόν των προεκλογικών δαπανών το οποίο είναι ευρώ 1 εκατομμύριο. 

Στο ίδιο άρθρο η προεκλογική περίοδος ορίζεται ως η περίοδος που αρχίζει έξι μήνες 

πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Συνεπώς ο ίδιος ο νόμος 

αναγνωρίζει ότι για έξι μήνες πριν τις εκλογές διεξάγεται προεκλογική εκστρατεία από 

τους υποψηφίους. Δηλαδή διεξάγεται εκστρατεία και λογίζονται προεκλογικές οι 

δαπάνες των υποψηφίων παρότι επισήμως δεν έχουν ακόμα υποβάλει 

υποψηφιότητες. Συνεπώς για σκοπούς προεκλογικών δαπανών και διεξαγωγής 

προεκλογικής εκστρατείας ο ίδιος ο νόμος δεν θεωρεί απόλυτο σημείο εκκίνησης την 

υποβολή υποψηφιότητας. Συνεπώς ο Αιτητής ορθώς αιτήθηκε χορηγία νωρίς 

προκειμένου να γνωρίζει τί θα εξασφαλίσει από τη Δημοκρατία για να ρυθμίσει 

αναλόγως τα προεκλογικά του έξοδα. Εν πάση περιπτώσει η καταβολή της χορηγίας 
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είναι διάφορη της διατύπωσης του αιτήματος. Δηλαδή η πολιτεία θα μπορούσε να 

απαντήσει ότι εγκρίνεται ο υποψήφιος για σκοπούς λήψης χορηγίας αλλά λχ θα την 

λάβει εφόσον παραμείνει στη διεκδίκηση της προεδρίας μέχρι τις εκλογές, εξασφαλίσει 

το άλφα ποσοστό, παρουσιάσει σχετικά παραστατικά κλπ.    

Πέραν τούτου όμως οι ίδιοι οι καθ’ων η αίτηση δεν έκριναν πρόωρο το αίτημα του 

Αιτητή. Όπως φαίνεται από την απάντηση των καθ’ων η αίτηση αλλά και από το 

σημείωμα ημερομηνίας 6/6/2022, το αίτημα του Αιτητή δεν αντιμετωπίζεται καθόλου 

ως πρόωρο. Μάλιστα οι καθ’ων η αίτηση εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο κατά 

χάριν(!) χορηγίας (σημείο 5 του σημειώματος) αλλά το απορρίπτουν για να μη 

δημιουργηθεί προηγούμενο.  

Από τη στιγμή που οι καθ’ων η αίτηση θεώρησαν το αίτημα εξετάσιμο, από τη στιγμή 

που το εξέτασαν και το απέρριψαν διαμορφώνοντας μια ενεργό, εκτελεστή διοικητική 

απόφαση τότε σαφώς ο Αιτητής δεν μπορούσε να αγνοήσει την προθεσμία 

προσβολής της απόφασης των καθ’ων η αίτηση και να περιμένει την υποβολή 

υποψηφιοτήτων.    

 

Καταχωρίσθηκε στις  4 Ιανουαρίου 2023 

    

 

……………………………………. 

Γεώργιος Κολοκασίδης & Συνεταίροι Δ.Ε.Π.Ε. 

Δικηγόροι Αιτητή 

 


