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Πρακτικά 518ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 18/9/2012 
 

 
 

 

Πρακτικά 518ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στα γραφεία του Δήμου 
στις 18/9/2012 από τις 6:30μμ- 9:45μ.μ 

Αρ συνεδρίας: 10/2012 
 
 

 
Παρόντες: 

Δρ    Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
κ. Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  

 
κ.κ.  Σταύρος Γερολατσίτης Φρόσω Γεωργιάδου  
  Ανδρούλα Αντωνίου  Δημήτρης Τσίγκης  
  Μαρία Πασχάλη  Στέλλα Αυλωνίτη    

Βαλεντίνος Πολυκάρπου  Μάριος Χατζηβασιλείου Μέλη   
  Θωμάς Βασιλείου   Αντώνης Μηχανικός  Δημοτικού  
            Γεώργιος Αναστασίου  Φάνος Κουρουφέξης  Συμβουλίου  
  Χρίστος Τσίγκης   Σωτήρης Λουκαΐδης  
 Μιχάλης Δαμιανός  Έλλη Σολομωνίδου 
  Στέλλα Σουρμελή  Κώστας Σωφρονίου 
  Μάρκος Κληρίδης   Παναγιώτης Μανώλη 
   
           
      

 
Απόντες: 

κ.κ.  Γιάννος Κατσουρίδης  
            Στέλιος Γεωργίου                                  Μέλη  
            Σταύρος Σταυρινίδης                            Δημοτικού  
            Ανδρέας Παπαχαραλάμπους               Συμβουλίου 
            Γεώργιος Χρυσάνθου  

   
 

      
Παρευρισκόμενος:
 

 κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας. 

 
 
Στη συνεδρία παρευρέθηκαν επίσης οι κ.κ. Ε. Λοΐζου και Π. Μούντουκος, Εκπρόσωποι της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας για τη συζήτηση του θέματος της παραγράφου 518.4 

 
 
 
Δικαιολόγηση απουσιών:
 

Οι απουσίες των κ.κ. Στ. Γεωργίου και Στ. Σταυρινίδη δικαιολογήθηκαν. 
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518.1 
 

[18.03.006/4] Πλήρωση κενωθείσας θέσης Συμβούλου 

(Η παρ. 517.1 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 24/07/2012 
είναι σχετική). 
 
Την κενωθείσα θέση μετά την αποχώρηση του κου Μ. Ανδρέου καταλαμβάνει η κα Έλλη 
Σολομωνίδου, η οποία με βάση τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών που έγιναν στις 18 
Δεκεμβρίου 2011 είναι η πρώτη επιλαχούσα στο συνδυασμό του κόμματος Κ.Σ.ΕΔΕΚ. 
 
Ο Δήμαρχος καλωσόρισε την κα Έλλη Σολομωνίδου και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο που 
αναλαμβάνει. 
 
518.2 

 
Επικύρωση πρακτικών 

Τα πρακτικά της 515ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/05/2012 
αναγνώστηκαν επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
518.3 

 

[5.4.1.1-5.02.03.02/7] Προπαρασκευαστική δράση ERASMUS για αιρετούς τοπικούς 
και περιφερειακούς εκπροσώπους 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι ο κ. Μιχάλης Δαμιανός έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει 
στο πιο πάνω ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 
 
518.4 

 
[18.1.04] Παρουσίαση δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) 

Έγγραφο σχετικό με τη δημιουργία της ΑΝΕΛ, τους σκοπούς ίδρυσης της καθώς και περιγραφή 
των δραστηριοτήτων της κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
 
Τις δραστηριότητες της Εταιρείας παρουσίασαν στο Συμβούλιο οι κ.κ. Ε. Λοϊζου και Π. 
Μούντουκος, Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας παρουσίασαν 
επίσης την μέχρι σήμερα δράση της εταιρείας σ’ ότι αφορά προτάσεις, σχέδια κ.τ.λ. που 
υποβλήθηκαν ή ετοιμάστηκαν για λογαριασμό του  Δήμου Στροβόλου.  
 
Στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις που έθεσαν τα μέλη και αποχώρησαν. 
 
518.5 

 

[18.03.06/4] Ορισμός Προέδρων Δημοτικών Επιτροπών-Πρόταση της Δημοτικής 
Ομάδας του ΑΚΕΛ για ανάληψη των Προεδριών των Επιτροπών Δημόσιας Υγείας 
και Καθαριότητας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Προσφυγικών Θεμάτων. 

(Η παρ. 511.8 των πρακτικών της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημ. 08/02/2012 είναι 
σχετική). 
 
Η κα Α. Αντωνίου ανάφερε ότι η στάση που τήρησε επι του θέματος η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ 
ήταν έμπρακτη διαμαρτυρία στην κατανομή των προεδριών των Επιτροπών η οποία έγινε στη 
βάση μιας συμφωνίας βασισμένης σε μια ευκαιριακή πλειοψηφία παραβιάζοντας αρχές και 
ζητήματα ουσίας. Η κα Α. Αντωνίου εξέφρασε την εκτίμηση της Ομάδας στο πρόσωπο του 
Δημάρχου για τις προσπάθειες που κατέβαλε για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης στο πρόβλημα 
και πρόσθεσε ότι δεν είναι πρόθεση τους να παρεμποδίσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ομαλή 
λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρά το γεγονός , συνέχισε, ότι παραμένουν στη θέση 
αρχών για να δοθεί όμως ένα τέλος στο θέμα είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τις προεδρίες των 
Επιτροπών, Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας και Προσφυγικών Θεμάτων 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση και να ορίσει: 
 

- την κα Α. Αντωνίου ως Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας 
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- τον κο Στ. Γερολατσίτη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας 
- την κα Μ. Πασχάλη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων 

 
518.6 

 

[18.3.06/4] Ορισμός Προέδρων των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Οδικής Ασφάλειας 

Ο κος Σ. Λουκαΐδης εξέφρασε την επιθυμία της Δημοτικής Ομάδας του Κ.Σ. ΕΔΕΚ να αναλάβει την 
Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντί της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. 
 
Ο κος Χρ. Τσίγκης εισηγήθηκε όπως την προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
αναλάβει ο εκπρόσωπος του Κινήματος Περιβαλλοντιστών που ασχολείται κατά κύριο λόγο με την 
οικολογία και την προεδρία της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας να την διατηρήσει το Κ.Σ. ΕΔΕΚ.  
 
Ο κος Σ. Λουκαΐδης εξήγησε ότι ως πρώην εκπαιδευτικός με σχετική ειδικότητα έχει προσωπική 
ευαισθησία στα θέματα του περιβάλλοντος γι’ αυτό και η Ομάδα του Κ.Σ. ΕΔΕΚ επέλεξε να ζητήσει 
την προεδρία της  Επιτροπής Περιβάλλοντος αντί την προεδρία της  Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 
χωρίς ωστόσο να αμφισβητεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ευαισθησία των Οικολόγων στα θέματα 
περιβάλλοντος.  Σε περίπτωση που αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής, πρόσθεσε, θα κάνει 
ό,τι είναι δυνατό για να λειτουργήσει η Επιτροπή αυτή για το καλό του Δήμου και των δημοτών. 
 
Η κα Α. Αντωνίου υποστήριξε ότι με βάση την εκπροσώπηση της κάθε Δημοτικής Ομάδας και με 
δεδομένο ότι το Περιβάλλον δεν αποτελεί μονοπώλιο κανενός κόμματος, η Δημοτική Ομάδα του 
Κ.Σ. ΕΔΕΚ η οποία είναι μεγαλύτερη από την Ομάδα των Οικολόγων έχει προτεραιότητα επιλογής. 
 
Το Συμβούλιο με 13 ψήφους υπέρ και 9 εναντίον αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ορίσει τον Π. 
Μανώλη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος αφού ζήτησε από τους εκπροσώπους των δημοτικών ομάδων να 
δηλώσουν κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής Οδικής 
Ασφάλειας και αφού καμιά δημοτική ομάδα δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον, δήλωσε ότι, τουλάχιστον 
στο παρόν στάδιο, της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας θα προεδρεύει ο ίδιος. 
 
518.7 

 
[18.03.06] Εκπρόσωπος Δημοτικής Ομάδας Κ.Σ. ΕΔΕΚ 

Η Δημοτική Ομάδα του Κ.Σ. ΕΔΕΚ υπέδειξε τον κ. Σωτήρη Λουκαΐδη ως εκπρόσωπό της. 
 
518.8 

 

[18.03.06-17.01.003] Διορισμός του κου Σ. Λουκαΐδη ως μέλος της Διαχειριστικής 
Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον κο Σ. Λουκαΐδη ως μέλος: 
 

- της Διαχειριστικής Επιτροπής 
- του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

 
518.9 

 

[18.03.06/4] Διορισμός μελών Δημοτικών Επιτροπών σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 45 του Περί Δήμων Νόμου. 

Το  Συμβούλιο με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το εδάφιο (1) του άρθρου 45 του 
Περί Δήμων Νόμου αποφάσισε: 
 

 (α) να διορίσει την και Έλλη Σολομωνίδου ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής, της Επιτροπής   
Δημοσίων Σχέσεων, της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, της Επιτροπής Προσφυγικών 
Θεμάτων, της Επιτροπής Ανάπτυξης Παλαιού Πυρήνα και της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του έργου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
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(β) να αποδεκτεί πρόταση της Δημοτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και να διορίσει 
τον κο Γιώργο Ιωάννου (μη μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου) ως μέλος της Επιτροπής 
Προσφυγικών Θεμάτων σε αντικατάσταση του κου Χρ. Τσίγκη. 

 
518.10 

 

[10.5.05] Εκπροσώπηση του Δήμου στο ΣΑΛ όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 
(3) (β) του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου 

Το Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 5 (3) (β) του Περί Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμου να υποδείξει την κα Ε. Σολομωνίδου ως εκπρόσωπο του στο Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας. 

 
518.11 

 

[18.3.06] Διορισμός της κας Ε. Σολομωνίδου ως αναπληρωματικό μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία ορίζεται από το άρθρο 3 (4) του Περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμου. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει την κα Έλλη Σολομωνίδου ως αναπληρωματικό μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 
518.12 

 

[12.5.1.12/2,12.5.1.9/3] Ποινικές διώξεις για τις παράνομες επεκτάσεις σε περίπτερα 
και την παράνομη αλλαγή χρήσης υπογείων 

Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την εγγραφή του πιο πάνω θέματος στην 
ημερήσια διάταξη της παρούσας συνεδρίας για συζήτηση. 
 
Τα παρόντα μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ ήτοι Α. Αντωνίου, Στ. Γερολατσίτης, Μ. 
Πασχάλη, Β. Πολυκάρπου, Θ. Βασιλείου και Γ. Αναστασίου τήρησαν αποχή. 
 
518.13  

 
Κλειστή συνεδρίαση 

Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να υιοθετήσει πρόταση της Δημοτικής Ομάδας του 
ΑΚΕΛ για συζήτηση του θέματος που αφορά τις ποινικές διώξεις για τις παράνομες επεκτάσεις στα 
περίπτερα και την παράνομη αλλαγή χρήσης υπογείων, σε κλειστή συνεδρία. 
 
Οι κ.κ. Κ. Σωφρονίου και Π. Μανώλη τήρησαν αποχή. 
 
518.14 

 

[12.5.1.12/2, 12.5.1.9/3] Ποινικές διώξεις σε σχέση με παράνομες προεκτάσεις σε 
περίπτερα και παράνομη αλλαγή χρήσης υπογείων 

Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο, γραπτό κείμενο/πρόταση του Αντιδημάρχου για απόσυρση των 
ποινικών διώξεων που καταχωρήθηκαν σε σχέση με τις παράνομες επεκτάσεις σε περίπτερα και 
την παράνομη αλλαγή χρήσης υπογείων.  
 
Ο κος Α. Μαϊμάρης ανάφερε ότι ύστερα από έντονο προβληματισμό κατάθεσε την πρόταση η 
οποία σκοπεύει να δώσει παράταση χρόνου σε όσους παρανομούν και συνάμα να εξασφαλιστεί 
ότι σε μια διετία θα επανέλθει η νομιμότητα, αφού οι παραβάτες θα δεσμευτούν γραπτώς 
υπογράφοντας σχετικό έγγραφο το οποίο θα τύχει επεξεργασίας από την Υπηρεσία και θα 
περιλαμβάνει τους όρους κάτω από τους οποίους θα παρέχεται η δυνατότητα απόσυρσης των 
δικαστικών μέτρων.  
 
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι συζήτησε την πρόταση του κ. Α. Μαϊμάρη με το Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ο οποίος του ανέφερε ότι η μόνη επιλογή που έχει ο Δήμος, στο 
σημείο που έχει φτάσει το θέμα,  είναι η συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε 
εξέλιξη και η εκδίκαση των υποθέσεων.  Μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, 
πρόσθεσε, θα παρέχεται στο Δήμο η δυνατότητα καθορισμού χρονοδιαγράμματος επαναφοράς 
της νομιμότητας εφόσον το δικαστήριο θα αποφασίσει για την έκδοση ενός τέτοιου διατάγματος.  
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Υπάρχει και ο κίνδυνος, συνέχισε, να μην γίνει αποδεκτό το αίτημα του Δήμου για απόσυρση των 
υποθέσεων εφόσον δεν έχει επέλθει η νομιμότητα.  Περίπου την ίδια άποψη με το Γενικό 
Εισαγγελέα έχει και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με τον οποίο συζήτησε το θέμα χωρίς ο 
τελευταίος να γνωρίζει τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα.  Οφείλει το Δημοτικό Συμβούλιο, συνέχισε 
ο Δήμαρχος, να είναι πολύ προσεκτικό κατά την λήψη της απόφασης του και η οποία πρέπει να 
βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.  Ο ίδιος, κατέληξε, δεν 
προτίθεται να διαφοροποιηθεί από την θέση που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα 
στη συνεδρία του που έγινε στις 9.7.2012.   
 
Στη συζήτηση που ακολούθησε διατυπώθηκαν απόψεις τόσο υπέρ της απόσυρσης των 
υποθέσεων αλλά και υπέρ της συνέχισης της δικαστικής διαδικασίας.  Ακούστηκαν επίσης 
απόψεις για αναστολή των ποινικών διώξεων ή και αναβολή της εκδίκασης των υποθέσεων και 
τέθηκαν ερωτήματα για πιθανούς κινδύνους καταχώρησης αγωγών εναντίον του Δήμου από 
όσους έχουν συμμορφωθεί.   
 
Σε ότι αφορά το θέμα της απόσυρσης των ποινικών υποθέσεων ή και της αναστολής τους, ο 
Δημοτικός Γραμματέας ανέφερε ότι επί του ζητήματος αυτού δόθηκε κοινή γνωμάτευση από τους 
δύο Νομικούς Συμβούλους του Δήμου σύμφωνα με την οποία: «σε περίπτωση που ο Δήμος απλά 
αποσύρει  τις εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις θα δημιουργήσει προηγούμενο και πολύ πιθανόν να 
μην δύναται να διώξει τα ίδια πρόσωπα για το ίδιο αδίκημα στο μέλλον ακόμη και αν αφορά 
διαφορετική χρονική περίοδο καθότι είναι ασφαλές να υπολογίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι θα 
επικαλεστούν δεδικασμένο βάσει των ίδιων γεγονότων και συμβάντων του παρελθόντος καθώς και 
κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας.  Είναι γνώμη μου ότι εάν ο Δήμος επιθυμεί να αποσύρει 
ποινικές υποθέσεις, η ενδεικνυόμενη οδός είναι να αποταθεί στο Γενικό Εισαγγελέα με την 
παράκληση όπως εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής  της ποινικής δίωξης βάση του Άρθρου 154 
του Κεφ. 155». 
 
Σε ότι αφορά το ζήτημα της υπογραφής έγγραφης δέσμευσης εκ μέρους των περιπτεριούχων για 
συμμόρφωση και άρση της παρανομίας σε τακτό χρονικό διάστημα,  ο Δημοτικός Γραμματέας 
ανέφερε ότι η εξουσία και υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου να εφαρμόσει την κείμενη 
νομοθεσία είναι δέσμια εξουσία και δεν είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο “σύμβασης” με τους 
παραβάτες του νόμου. Εξάλλου οι τυχόν ευθύνες της Αρμόδιας Αρχής οι οποίες προνοούνται από 
το Σύνταγμα και το νόμο δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν και η αρμόδια αρχή να αποποιηθεί των 
ευθυνών της είτε εγγράφως  είτε άλλως πως  όπως εισηγείται το έγγραφο.  
Ακολούθησε περαιτέρω συζήτηση μετά το πέρας  της οποίας τέθηκαν σε ψηφοφορία οι ακόλουθες 
προτάσεις: 
 
    (α) Πρόταση του κ. Α. Μαϊμάρη η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 

      Ι. Απόσυρση των δικαστικών μέτρων κατά των περιπτεριούχων υπό τους 
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τους αποδεχτούν: 

 
− Θα δεσμευθούν γραπτώς και θα προσυπογράψουν ειδικό έντυπο το οποίο θα 

ετοιμασθεί από την Δημοτική Υπηρεσία και στο οποίο θα δηλώνουν αμετάκλητα 
όπως εντός δύο ετών από την λήψη της παρούσας απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου θα επαναφέρουν τα περίπτερά τους στην πολεοδομική νομιμότητα 
κατεδαφίζοντας όλες τις παράνομες κατασκευές. 
 

− Θα αναλαμβάνουν όλα τα δικαστικά έξοδα (πληρωμή δικηγόρων κ.λ.π). 
 

− Ο Δήμος δεν θα φέρει καμίαν ευθύνη από την ύπαρξη των παράνομων 
προσθηκομετατροπών που επέφεραν οι περιπτεριούχοι στα υποστατικά τους 
και η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους.  
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− Ο Δήμος Στροβόλου θα διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε νέα λήψη 
δικαστικών μέτρων με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και πριν την λήξη 
των δυο χρόνων αν τούτο θα επιβάλλουν λόγοι οδικής ασφάλειας, δημόσιας 
ασφάλειας, παρεμπόδισης της ελεύθερης κυκλοφορίας των πεζοδρομίων ή και 
λόγω αλόγιστης χρήσης υποστατικών τους που να προκαλούν οχληρία σε 
τρίτους.  

 
ΙΙ.  Απόσυρση των δικαστικών μέτρων κατά των ιδιοκτητών των υπογείων νοουμένου 

ότι θα πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

− Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα προσκομίσει στον Δήμο από εγγεγραμμένους 
Πολιτικούς Μηχανικούς ή/και Αρχιτέκτονες σε θέματα ασφάλειας και υγείας, 
βεβαίωση ότι το υποστατικό (υπόγειο) πληροί τους κανόνες πυρασφάλειας και 
υγείας.   
 

− Μαζί με την πιο πάνω βεβαίωση ο ιδιοκτήτης του υπογείου θα προσκομίσει 
φωτογραφικό υλικό που να δεικνύει τα μέσα πυρόσβεσης που είναι 
εγκατεστημένα στο υπόγειο, την ή τις εξόδους διαφυγής από το υπόγειο.  

 
− Η απόσυρση των δικαστικών μέτρων θα αποφασίζεται για την κάθε περίπτωση 

ξεχωριστά από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου κατά πλειοψηφία αφού η 
Εκτελεστική Επιτροπή ικανοποιηθεί ότι τα υπόγεια πληρούν τους κανόνες 
πυρασφάλειας και ασφάλειας γενικότερα.   
 

− Πριν την απόσυρση των δικαστικών μέτρων ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα   
δεσμευτεί γραπτώς για τα πιο κάτω: 

 
• Εντός δύο ετών από τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου οι 

ιδιοκτήτες θα επαναφέρουν τα υποστατικά τους στην εγκριμένη τους χρήση 
ή θα εξασφαλίσουν Πολεοδομική Άδεια.  
 

• Ο ή οι ιδιοκτήτες θα αναλάβουν όλα τα δικαστικά έξοδα (πληρωμή 
δικηγόρων κ.λ.π).  
 

− Έξι μήνες πριν την λήξη της προθεσμίας των δύο ετών ο Δήμος θα     διατηρεί 
το δικαίωμα της λήψης δικαστικών μέτρων αν τούτο   επιβάλλουν λόγοι 
δημόσιας ασφάλειας ή και λόγω αλόγιστης χρήσης   

           του  υπογείου από τους ένοικους ή ιδιοκτήτες.  
 

   (β) Πρόταση του Δημάρχου για συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας η οποία  
βρίσκεται σε εξέλιξη ως τη μόνη επιλογή με βάση την θέση του Γενικού Εισαγγελέα και 
ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει το χρόνο υλοποίησης των σχετικών 
διαταγμάτων για επαναφορά της νομιμότητας. 

 
Υπέρ της πρότασης του κ . Α. Μαϊμάρη ψήφισαν 11 μέλ η (Α. Μαϊμάρης, Στ. Σουρμελ ή,     Μ. 
Κληρίδης, Δ. Τσίγκης, Στ. Αυλωνίτη, Μ. Χατζηβασιλείου, Φ. Κουρουφέξης, Χρ. Τσίγκης, Μ. 
Δαμιανός, Κ. Σωφρονίου και Π. Μανώλη). 
 
Υπέρ της πρότασης του Δημάρχου ψήφισαν 10 μέλη (Δήμαρχος,  Α. Αντωνίου, Μ. Πασχάλη, Β. 
Πολυκάρπου, Θ. Βασιλείου, Γ. Αναστασίου, Στ. Γερολατσίτης, Σ. Λουκαΐδης, Ε. Σολωμονίδου και 
Α. Μηχανικός). 
Ενόψει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση 
του κ. Α. Μαϊμάρη.   
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Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από τον Δήμαρχο, πριν την υλοποίηση της πιο 
πάνω απόφασης, να θέσει ενώπιον των Νομικών Συμβούλων του Δήμου την απόφαση που έχει 
ληφθεί μαζί με το περιεχόμενο της πρότασης που εγκρίθηκε για επεξεργασία από νομικής σκοπιάς 
και σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει όπως αυτό έχει συνταχθεί ή με άλλο 
τρόπο νομικά ορθό τότε το θέμα να επανέλθει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για να 
τοποθετηθεί.           
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Τεχνικής Επιτροπής 

Το σημείωμα της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημ. 20/06/2012 κοινοποιήθηκε στο 
Συμβούλιο. 
 

518.15 

 

[Β 479/82] Αίτηση της κας Αφροδίτης Παπανικολάου για χορήγηση 
Πολεοδμικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου 
Λευκωσίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 26 του Περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμου. 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημερ. 20/06/2012 
είναι σχετική). 
 
Η αίτηση αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας για μετατροπές σε 
υπόστεγο/ισόγειο χώρο στάθμευσης οικοδομής επι του τεμαχίου με αρ. 1852 ΦΣ 
ΧΧΙ/60.Ε2 του Τμήματος 6 και αλλαγή της χρήσης του σε εργαστήριο κεραμικής και 
διαμέρισμα κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. 

 
Ο Επαρχιακός Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως εισηγείται την 
απόρριψη της αίτησης για τους λόγους που επικαλείται στην προς τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου Μελέτης Παρρεκλίσεων επιστολή του ημ. 13/02/2012. Αντίθετα, ο 
Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως συστήνει την κατά 
παρέκκλιση χορήγηση της αιτούμενης άδειας. Οι λόγοι για τους οποίους εισηγείται 
την έγκρισή της περιλαμβάνονται στην επιστολή του ημ. 21/03/2012 επίσης προς 
τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.  

 
Ολόκληρο το ιστορικό του θέματος κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με τα πρακτικά 
της πιο πάνω συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής. 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να υιοθετήσει τις απόψεις του Διευθυντή 
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και να συστήσει την κατά παρέκκλιση των 
Προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, χορήγηση της αιτούμενης 
πολεοδομικής άδειας. 
 

518.16 
 
[13.8.2.2/3] Εσωτερικός Έλεγχος 

Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο για ενημέρωση, Έκθεση ημερομηνίας 7 Μαΐου 2012 η οποία 
ετοιμάστηκε από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές καθώς και επιστολή ημερομηνίας 24 Μαΐου 2012 με 
τις απαντήσεις του Δήμου σε ότι αφορά τις διαπιστώσεις της έκθεσης. Το θέμα τέθηκε ενώπιον του 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από παραπομπή του σε αυτό από την Διαχειριστική Επιτροπή. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου το θέμα για συζήτηση στην Διαχειριστική 
Επιτροπή στην παρουσία των Εσωτερικών Ελεγκτών. 
 
 
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
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Το σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημ. 13/06/2012 κοινοποιήθηκε 
στο Συμβούλιο 
 

518.17 

 

[5.4.01] Διοργάνωση διάλεξης στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Η παρ. 4 της συνεδρίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων ημερ. 13/06/2012 
είναι σχετική) 

 
Για την επιλογή του θέματος της διάλεξης η οποία προγραμματίζεται για τις 30 
Οκτωβρίου 2012 τέθηκαν σε ψηφοφορία οι ακόλουθες προτάσεις: 

 
(α) Πρόταση του κου Δ. Τσίγκη για παρουσίαση του θέματος “Ενημέρωση για το 

Μνημόνιο-Τρόΐκα και τι σημαίνει για τον απλό πολίτη” με ομιλητή τον Δρ. 
Χριστόφορο Πισσαρίδη. 

 
(β)  Πρόταση του κου Βαλεντίνου Πολυκάρπου για παρουσίαση του θέματος “H 

ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 
Κυπριακή Δημοκρατία” με ομιλητή τον Υφυπουργό Ευρωπαϊκής Προεδρίας, κο 
Ανδρέα Μαυρογιάννη. 

 
Υπέρ της πρότασης του κου Δ. Τσίγκη ψήφισαν 11 μέλη. 
 
Υπέρ της πρότασης του κου Β. Πολυκάρπου ψήφισαν 8 μέλη. 
 Ο κος Κ. Σωφρονίου τήρησε αποχή. 
 
Ως εκ του αποτελέσματος της ψηφοφορίας το Συμβούλιο αποφάσισε κατά 
πλειοψηφία να εγκρίνει τη διοργάνωση της διάλεξης με θέμα “Μνημόνιο-Τρόϊκα και 
τι σημαίνει για τον απλό πολίτη” με ομιλητή τον Δρ. Χριστόφορο Πισσαρίδη. 

 
518.18  
 

Επικύρωση πρακτικών 

Τα πρακτικά της 513ης και 514ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 27/03/2012 
και 24/04/2012 αντίστοιχα, αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφτηκαν. 
 
518.19 

 

[12.02.08.46]  Αγωγή Επαρχιακού Δικαστηρίου αρ. 2715/09, Νίκος Οικονομίδης 
εναντίον Δήμου Στροβόλου 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει την συζήτηση του θέματος για την προσεχή του συνεδρία. 
 
 

 
Θέματα αρμοδιότητας Διαχειριστικής Επιτροπής 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 17/05/2012 κοινοποιήθηκαν στο 
Συμβούλιο. 
 

518.20 
(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 17/05/2012  
είναι σχετική). 

[13.25.8.8./3] Οφειλές τέλους Θεάματος Α.Ο.Μ.Μ. Γαλαξίας Παραγωγές Λτδ 

 
Ο Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια Λτδ, στον οποίο ανήκει η πιο πάνω  εταιρεία με 
επιστολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 
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 (α)  παραδέχεται ότι το οφειλόμενο υπόλοιπο της εταιρείας Α.Ο.Μ.Μ. Γαλαξίας  
Παραγωγές Λτδ προς το Δήμο Στροβόλου είναι ύψους €77.000,00 το οποίο 
αφορά οφειλόμενα τέλη θεάματος. 

 
(β) προτείνει την καταβολή του ποσού των €30.000,00 προς εξόφληση των  

οφειλών της εταιρείας Α.Ο.Μ.Μ. Γαλαξίας Παραγωγές Λτδ. 
 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στον οποίο ο Δήμος έχει απευθυνθεί για 
καθοδήγηση ως προς τον χειρισμό της πρότασης του πιο πάνω Oίκου, με επιστολή 
του ημερομηνίας  20/04/2012 έχει γνωματεύσει τα ακόλουθα: 
 

(α)  εφόσον η άλλη πλευρά παραδέχεται με την επιστολή της προς το Δήμο την 
οφειλή της ύψους €77.000,00 που αφορά οφειλόμενα τέλη θεάματος, 
προτείνει όπως ο Δήμος προχωρήσει με την έκδοση απόφασης από το 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον της Α.Ο.Μ.Μ. Γαλαξίας 
Παραγωγές στις αγωγές εναντίον της για το εν λόγω ποσό 

 
(β)  νοουμένου ότι συμφωνηθεί με την ΑΟ.Μ.Μ. Γαλαξίας Παραγωγές η έκδοση 

απόφασης εναντίον της ως ανωτέρω, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει με 
την είσπραξη του λαβείν του, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 
€30.000,00 ως προς το οφειλόμενο ποσό. 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
αποδεχθεί την πρόταση του Νομικού του Συμβούλου για τον χειρισμό του θέματος 
όπως περιγράφεται στην πιο πάνω επιστολή του. 

 
518.21 

 

[13.20.299/3] Αίτημα κ Αντώνη Βιολάρη για αύξηση της τιμής της μικρής φιάλης 
νερού που διατίθεται στο κυλικείο του Δημοτικού Θεάτρου 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 
17/05/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει αύξηση της τιμής της μικρής φιάλης νερού που διατίθεται στο κυλικείο του 
Δημοτικού Θεάτρου από 0,60σεντ σε €1,00 

 
 

518.22 

 

[16.4.02.1]  Αίτημα Κοινοτικού Συμβουλίου Τράχωνα για μετονομασία της οδού 
Δημοκρατίας σε οδό Παναγίας του Τράχωνα 

(Η παρ.4  των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 17/05/2012  
είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε: 
 

(α)  να απορρίψει το πιο πάνω αίτημα για το λόγο ότι στην εν λόγω οδό υπάρχουν 
πολλά υποστατικά και τυχόν μετονομασία της θα προκαλέσει προβλήματα 
στους κατοίκους της περιοχής. 

 
(β)  να εγκρίνει τη συμπερίληψη του προτεινόμενου ονόματος στον κατάλογο που 

διατηρεί ο Δήμος για ονοματοδοτήσεις νέων οδών με στόχο την ονομασία 
οδού στο μέλλον, στην περιοχή της εκκλησίας της Παναγίας του Τράχωνα. 
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518.23 

 

[16.04.02] Συμπερίληψη των ονομάτων των εκλιπόντων Μανώλη Χριστοφίδη 
και Άκη Κλεάνθους στον κατάλογο ονομασιών οδών του Δήμου. 

(Η παρ.4  των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 17/05/2012  
είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει τη συμπερίληψη των ονομάτων των εκλιπόντων Μ. Χριστοφίδη και Ά. 
Κλεάνθους στον κατάλογο που διατηρεί ο Δήμος για ονοματοδοτήσεις νέων οδών. 

 
518.24 

 

[11.3.07] Αίτημα Δημοτικού Σχολείου Αποστόλου Λουκά για παράθεση 
γεύματος σε αντιπροσωπεία σχολείου Χανίων Κρήτης στα πλαίσια του 
προγράμματος αδελφοποίησης των δύο σχολείων. 

(Η παρ.12  των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 
17/05/2012  είναι σχετική). 
 
Για την παράθεση του πιο πάνω γεύματος  δαπανήθηκε ποσό ύψους € 400.00. 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
δώσει καλυπτική έγκριση . 

 
518.25 

 

[11.3.07] Αίτημα Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου  για την παραχώρηση 
αίθουσας στο Δημοτικό Μέγαρο για δημοσιογραφική διάσκεψη, διάθεση μικρού 
λεωφορείου του Δήμου για την περίοδο 22/6/2012-27/6/2012 και παράθεση 
γεύματος στα πλαίσια φιλοξενίας αντιπροσωπείας του θεραπευτικού 
προγράμματος εξαρτημένων ατόμων «Αριάδνη» Κρήτης 

(Η παρ.15  των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 
17/05/2012  είναι σχετική). 

 
Το αίτημα του Αντιναρκωτικού  Συνδέσμου έχει ικανοποιηθεί. 

                          
 Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να           
δώσει καλυπτική έγκριση. 

 
518.26 

 

[6.33.06.2] Αίτημα Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Μαρωνιτών Μοναχών για τη 
δωρεάν παραχώρηση Δημοτικών χώρων, για διοργάνωση έκθεσης 
φωτογραφίας και ζωγραφικής με θέμα την κατεχόμενη μονή του Προφήτη Ηλία 
των Μαρωνιτών  

(Η παρ.17  των πρακτικών της συνεδρίας της Διαχειριστικής Επιτροπής ημ. 
17/05/2012  είναι σχετική). 

 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και αποφάσισε να 
εγκρίνει το αίτημα. 

 
518.27 

 

[16.4.1.1/2] Εισήγηση Υπουργείου Εξωτερικών για ονοματοδότηση πλατειών 
και    οδών με ονόματα χωρών και πρωτευουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
κατά την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τα ονόματα χωρών, πρωτευουσών, άλλων 
πόλεων και προσωπικοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  που περιλαμβάνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί για συμπερίληψη στον κατάλογο ονομασιών οδών του 
Δήμου : 
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ΧΩΡΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
Αυστρία   Βιέννη 

 Βέλγιο  Βρυξέλλες  
 Βουλγαρία  Σόφια  
 Γαλλία  Παρίσι  Στρασβούργο 

Γερμανία  Βερολίνο 
 Δανία * 
 Εσθονία  Ταλίν  
 Ηνωμένο Βασίλειο  Λονδίνο 
 Ιρλανδία  Δουβλίνο 
 Ισπανία  Μαδρίτη  
 Ιταλία  Ρώμη 
 Κύπρος  * 
 Λετονία  Ρίγα  
 Λιθουανία  Βίλνιους  
 Λουξεμβούργο  Λουξεμβούργο  
 Μάλτα  Βαλέτα  
 Ολλανδία  Άμστερνταμ  
 Ουγγαρία  Βουδαπέστη  
 Πολωνία  Βαρσοβία  
 Πορτογαλία  Λισσαβόνα  
 Ρουμανία  * 
 Σλοβακία  Μπρατισλάβα  
 Σλοβενία  Λιουμπλιάνα  
 Σουηδία  Στοκχόλμη  
 Τσεχία  Πράγα  
 Φινλανδία  Ελσίνκι  
 Προσωπικότητες : Ζαν Μονέ, Ρομπέρ Σουμάν, Αλτιέρο Σπινέλι, Ζακ Ντελόρ, Simone Veil 

       
 *  Οι πρωτεύουσες των αντίστοιχων χωρών είναι ήδη εγκριμένες από το Δημοτικό Συμβούλιο 

 
 
518.28 

 

[11.3.07] Αίτημα του Κυπριακού  Κέντρου Μελετών για παράθεση γεύματος σε 
αξιωματικούς και οπλίτες της ΕΛΔΥΚ, στα πλαίσια εκδρομικών επισκέψεων που 
προγραμματίζονται στην περιοχή Στροβόλου 

Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει την διάθεση ποσού ύψους €500,00 για την 
παράθεση γεύματος σε 50 οπλίτες της ΕΛΔΥΚ στο πλαίσιο επίσκεψής τους στη περιοχή του 
Στροβόλου σε ημερομηνία που θα καθοριστεί για το σκοπό αυτό από τον Δήμο. 

 
518.29 

 
[13.25.04/6] Τέλη αποκομιδής σκυβάλων για το έτος 2012 

Σχετική έκθεση της Υπηρεσίας με ημ. 31/05/2012 διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια 
διάταξη. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων παραμείνουν στα ίδια 
ακριβώς επίπεδα όπως και κατά το προηγούμενο έτος. 
 
Με βάση την πιο πάνω απόφαση τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων ανά κατηγορία υποστατικού για το 
έτος 2012 παραμένουν όπως φαίνεται στο πιο κάτω πίνακα: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΟΣ 

                € 

Οικιστικά υποστατικά 2012  

Επαύλεις 165,00 
Κανονικές οικογένειες  138,00 
Κανονικές οικογένειες Πολύτεκνοι 104,00 
Άτομα που διαμένουν μόνα τους και εργάζονται  112,00 
Συνταξιούχοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ζευγάρια εκτός συνοικισμών) 60,00 
Συνταξιούχοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μονήρη άτομα εκτός Συνοικισμών) 30,00 
Συνταξιούχοι Κυβερνητικοί, Τραπεζικοί, Ημικρατικοί  103,00 
Μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού 70,00 
Οικογένειες Συνοικισμών-Πολύτεκνοι 87,00 
Οικογένειες Συνοικισμών 112,00 
Άτομα που διαμένουν μόνα στους συνοικισμούς και εργάζονται 60,00 
Συνταξιούχοι Συνοικισμών 27,00 
Συνταξιούχοι Συνοικισμών που διαμένουν μόνοι 11,00 
Αναπηρία με εισόδημα μέχρι 10.000,00(€17.086,00) 68,00 
Αναπηρία με εισόδημα άνω των 10.000,00(€17.086,00) 103,00 
Ανάπηροι – 6ος πίνακας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 70% αναπηρία 68,00 

Επαγγελματικά υποστατικά  

Υποστατικά με συνήθη σκύβαλα 138,00 
Υποστατικά σε Συνοικισμούς 103,00 
Υποστατικά με αυξημένο όγκο σκυβάλων για συλλογή ενός σκυβαλοδοχείου 
(container) εβδομαδιαίως. 

539,00 

 
Περαιτέρω το Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει την 2α Νοεμβρίου 2012 ως την τελευταία ημερομηνία 
καταβολής των τελών αποκομιδής σκυβάλων των οικιστικών υποστατικών για το έτος 2012. 
 
 
518.30 

 

[13.25.04/6] Νέα μονάδα διαχείρισης οικιακών αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας/ 
Επιβολή  αύξησης στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων. 

Με αφορμή σχετική αναφορά του Δημοτικού Γραμματέα για την ανάγκη επιβολής, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, σημαντικής αύξησης στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων ενόψει της ανάγκης 
συντήρησης της νέας μονάδας διαχείρισης οικιακών αποβλήτων που θα δημιουργηθεί στην περιοχή 
Αγ. Ηλιόφωτων, ο Δήμαρχος υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης του πιο 
πάνω χώρου ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις σε ότι αφορά την 
δημιουργία της μονάδας   και πρόσθεσε ότι σύντομα θα υποβάλει γραπτό σημείωμα για πλήρη και 
αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του θέματος . 
 
518.31 
 

[12.05.001.014] Παράνομες επεκτάσεις σε καφετέριες  

Με αφορμή την συζήτηση του θέματος που αφορά τις παράνομες επεκτάσεις σε περίπτερα η κ. Α. 
Αντωνίου ζήτησε όπως η Υπηρεσία προβεί στην ετοιμασία καταλόγου με τα υποστατικά που 
χρησιμοποιούνται ως καφετέριες στα οποία οι ιδιοκτήτες/ενοικιαστές τους έχουν προβεί σε 
παράνομες επεκτάσεις. 
 

 
Θέματα αρμοδιότητας  Τεχνικής Επιτροπής  

518.32 Τα πρακτικά της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής ημ. 18/04/2012 κοινοποιήθηκαν στο 
Συμβούλιο, για ενημέρωση. 
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Θέματα αρμοδιότητας  Επιτροπής Προσωπικού 

Τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Προσωπικού ημ. 25/06/2012 κοινοποιήθηκαν στο 
Συμβούλιο. 
 
518.33  
518.34  
518.35  
518.36      Θέματα προσωπικού 
518.37  
518.38  
518.39  
518.40  
 

Τα πρακτικά της  συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 23/05/2012  
κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. 

Θέματα αρμοδιότητας  Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων 

 
518.41 

 
[14.3.17]  Λειτουργία Λαογραφικού Ομίλου 

(Η παρ. 1 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
23/05/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσωπικού και αποφάσισε να 
καθορίσει το ποσό των €50 ως τέλος για όλα τα μέλη του Ομίλου, παλιά και νέα. 

 
 

518.42 

 

[14.3.01]  Οικονομικά στοιχεία για τους Ομίλους/Εργαστήρια του Δήμου για τα 
έτη 2010-2012  

(Η παρ. 2 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
23/05/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη σχετική αναφορά του Δημοτικού Γραμματέα ότι το 
θέμα των ομίλων/εργαστηρίων απασχόλησε την Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων και 
στις συνεδρίες της που ακολούθησαν στις 6 και 27 Ιουνίου 2012 αποφάσισε την 
επαναφορά του θέματος με όλες τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής. 

 
518.43 

 
[14.3.02, 14.3.17 και 14.3.07] Προγραμματισμός εκδρομής Ομίλων Δήμου 

(Η παρ. 3 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
23/05/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε: 

 
(α)  να εγκρίνει τη διοργάνωση μονοήμερης εκδρομής στην Πάφο τον προσεχή 

Οκτώβριο για τα μέλη του Φωτογραφικού Ομίλου. 
 
(β)   να απορρίψει το αίτημα του Λαογραφικού Ομίλου και της Δημοτικής Χορωδίας 

για επιχορήγηση εκδρομής εντός ή εκτός Κύπρου πέραν της εγκριμένης 
πρόνοιας. 
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518.44 

 

[14.3.06] Πρόσκληση προς καλλιτεχνικούς φορείς για υποβολή προτάσεων για 
το έτος 2013 

(Η παρ. 4 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
23/05/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να ζητήσει προτάσεις από καλλιτεχνικά σχήματα/φορείς για καταρτισμό του 
προγράμματος εκδηλώσεων για το έτος 2013. 
 
Η περίοδος υποβολής προτάσεων καθορίστηκε από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο 
2012 και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το σχετικό πρόγραμμα να ακολουθήσει 
και δεύτερη πρόσκληση. 
 
Η κα Στ. Σουρμελή διαφώνησε με την πιο πάνω απόφαση. 

 
518.45 

 
[14.2.09]  Συμμετοχή  ποιητών στις ποιητικές βραδιές. 

(Η παρ. 5 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
23/05/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε: 

 
(α)  να εγκρίνει τη συνέχιση της συμμετοχής ενός μη κύπριου ποιητή σε κάθε 

ποιητική  βραδιά   δεδομένου ότι θα περιοριστούν οι σχετικές δαπάνες που 
αφορούν  κεραστικά, γεύματα κ.α. Επίσης για περαιτέρω περιορισμό των 
εξόδων να χρησιμοποιείται ζωντανή μουσική που δεν προϋποθέτει ενοικίαση 
πιάνου. 

(β)  όπως τα ονόματα των ποιητών που θα συμμετάσχουν συναποφασίζονται  από 
την Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους  
εκπροσώπους  του περιοδικού «Ακτή». 

 
518.46 

 

[14.3.06]   Εκπρόθεσμες προτάσεις που  έχουν υποβληθεί για συμπερίληψή 
τους στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου το έτος 2012 

(Η παρ.7 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
23/05/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι οι προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στον πιο 
κάτω πίνακα υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής 
Πολιτιστικών Θεμάτων και αποφάσισε να τις απορρίψει. 

  
Α/Α 

                                         
Πρόσωπο/Φορέας που υποβάλλει 
την πρόταση 

 
                        Περιγραφή πρότασης 

 1 Μάνος Μάνιας – Θεατρική σκηνή 
Ηρακλείου   

Παρουσίαση θεατρικής παράστασης «Του Κουτρούλη ο 
Γάμος»   

 2 Δημήτρης Φανής   Μουσικές Προτάσεις για το 2012 
 3 Σπύρος Θεράποντος – Μουσικοπαρέα   Διοργάνωση συναυλιών με την ορχήστρα 

«Μουσικοπαρέα»  
4 Χρίστος Αλεξάνδρου – Εστουδιαντίνα 

«Εν Φωναίς και Οργάνοις»  
Παρουσίαση συναυλίας με τίτλο «ΑΜ’ ΕΠΟΣ ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ» 
με την Εστουδιαντίνα «Εν Φωναίς και Οργάνοις» 

5 Θέατρο «Διόνυσος»  Παρουσίαση της παράστασης «Μελωμένοι λουκουμάδες»  

6 «Ησίοδος» - Ευθύμιος Παπαδοπούλος  Μουσική παράσταση «Αν μ΄ αγαπάς να μου το λες»  
7 Θέατρο «Σκάλα»   Παρουσίαση της παράστασης «Ο Φίλος μου ο 

Λευτεράκης»  
8 Αντώνης Σιηλημιντρής  Παρουσίαση της παράστασης «Λυσιστράτη» με μουσική 

και θέατρο   
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9 The “Art Productions” –Μαριάννα 
Παπακωνσταντίνου   

Διοργάνωση εκδηλώσεων για το καλοκαίρι με έλληνες 
καλλιτέχνες  

 
 

518.47 

 

[14.3.06 και 14.2.01.3]  Επιστολή  από κ. Παρασκευούλα Ρούσου με θέμα την     
παρουσία σε πάρκα του Δήμου για δραστηριότητες ζωγραφικής από παιδιά 

(Η παρ. 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
23/05/2012  είναι σχετική). 
 
Η κα Π. Ρούσου ζητά να της επιτραπεί να εισέρχεται στα πάρκα του Δήμου και να 
διαθέτει προς πώληση αντικείμενα με γύψο πάνω στα οποία μικρά παιδιά θα μπορούν 
να ζωγραφίσουν επι τόπου με νερομπογιές. 
 
Οι γυψοκατασκευές θα διατίθενται προς πώληση έναντι €0,50, €1,00 και €3,00. 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα υπό τον όρο ότι η αιτήτρια θα ενημερώνει τον Δήμο σε 
ποια πάρκα θα παρευρίσκεται καθώς επίσης ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων θα 
είναι αυτές που αναφέρονται πιο πάνω. 

 
518.48 

 
[14.3.16]  Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Μπάντων 

(Η παρ. 10  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
23/05/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να προτείνει στις Φιλαρμονικές των Δήμων Λεμεσού και Λάρνακας να 
συμμετάσχουν στο πιο πάνω Φεστιβάλ. 

518.49 

 

[14.3.17]  Αίτημα του Αθλητικού-Πολιτιστικού  Ομίλου  Άλωνας (Α.Π.Ο.Α) για 
συμμετοχή του Λαογραφικού  Ομίλου του Δήμου στο Φεστιβάλ Άλωνας 

(Η παρ. 12  των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ημ. 
23/05/2012  είναι σχετική). 
 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων και 
αποφάσισε να εγκρίνει τη συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου του Δήμου στο Φεστιβάλ  
Άλωνας. 
 
Περαιτέρω αποφάσισε να μην εγκρίνει την καταβολή πρόσθετης αμοιβής στο 
χοροδιδάσκαλο του Λαογραφικού Ομίλου, κο Σ. Αυγουστή για τον μήνα Ιούλιο, σε 
περίπτωση που πραγματοποιηθούν περισσότερες πρόβες. 

 
 

518.50 
 

[15.24.01/8 – ΠΦ 7] Αίτημα της κας Μαριάννας Πιθαρά, για αφυπηρέτηση 

Με επιστολή της ημερ. 30 Μαΐου 2012 η κα Μαριάννα Πιθαρά, Ανώτερη Γραμματειακή Λειτουργός 
υπέβαλε αίτημα για αφυπηρέτηση.  Η κα Μ. Πιθαρά αφυπηρέτησε στις 30 Ιουνίου 2012. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει καλυπτική έγκριση. 
 
 
518.51 

 

[2.1.02.8.4/5] Έργο Βελτίωσης της οδού Καβάλλας σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 17 του Νόμου, Κεφ 96 

Κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη η έκθεση προόδου με αρ. 3, σχετικά με το πιο 
πάνω έργο, για ενημέρωση. 
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Δήμαρχος 

 

Κοιν:  Γενικό Ελεκτή  

της Δημοκρατίας 

 

 
ΚΠ’’Γ/ΜΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ XΩΡO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ιανουάριος  2012 
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Ι.  ΣΚΟΠΟΣ 

(1) Σκοπός αυτού του κώδικα είναι η σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών 

σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο του Οργανισμού.  

(2) Ο κώδικας αυτός παρέχει τις απαραίτητες διαδικασίες χειρισμού του προβλήματος και 

παρεμπόδισης επανάληψης του.  

(3) Ενθαρρύνει και προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που 

οδηγούν στη δημιουργία «καθαρών» εργασιακών χώρων από περιστατικά σεξουαλικής 

παρενόχλησης, όπου εργοδότης και εργαζόμενοι/ες σέβονται αμοιβαία την ακεραιότητα και 

αξιοπρέπεια και το δικαίωμα τους για ισοτιμία στον εργασιακό χώροi

Ο Οργανισμός αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα του αδικήματος της σεξουαλικής 

παρενόχλησης και παρενόχλησης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχτεί καμιά δικαιολόγηση 

φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης από οποιονδήποτε και αν προέρχονται και θέτει ως 

στόχο: 

.  

(α) τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλο το προσωπικό θα 

συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια, ευγένεια και σεβασμό ο/ή ένας/μια προς τον/την άλλο/η  

(β) τη δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του 

προσωπικού σε σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

αναφορικά με αυτή 

(γ) τη δημιουργία και εφαρμογή μιας εσωτερικής διαδικασίας πρόληψης, αντιμετώπισης και 

διερεύνησης παραπόνων 

(δ) την αντιμετώπιση όλων των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχλησης δίκαια, με 

ευαισθησία, εντός λογικών χρονικών πλαισίων και με πλήρη εχεμύθεια 

(ε) την προστασία  από εκδικητικές ενέργειες εναντίον των παραπονούμενων και των 

προσώπων που επιθυμούν να δώσουν μαρτυρία σχετικά με καταγγελία 

(στ) την ενθάρρυνση των εργαζομένων να αναφέρουν τέτοιες συμπεριφορές που παραβιάζουν 

την πολιτική του Οργανισμού για αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησηςii

 

. 
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2. ΣΤΟΧΟΣ 

2.1  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  

(1) Παρά το γεγονός ότι ο κώδικας αυτός σκοπεύει να καθοδηγήσει τον Οργανισμό ως 

εργοδότη και το προσωπικό του,  οι θύτες και τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης μπορεί 

να περιλαμβάνουν: 

(β) Εργοδότες 

(γ) Διευθυντές/τριες 

(δ) Προϊσταμένους/ες. 

(ε) Εργαζόμενους/ες 

(στ) Υποψήφιους/ες για εργασία. 

 (ζ) Προμηθευτές. 

(η) Εργολάβους. 

(θ) άλλα άτομα που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό 

(2) Καμία διάταξη του 2 (1) δεν παρέχει υποχρέωση στους εργοδότες να λάβουν πειθαρχικές 

κυρώσεις σε περίπτωση μη εργαζομένωνiii. 
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 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ  

«Σεξουαλική Παρενόχληση» σημαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη 

της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζει λόγω ή έργω και έχει ως 

σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν 

δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό 

περιβάλλον, κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή 

κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.  

4. ΜΟΡΦΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ  

(1) Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να περιλαμβάνει ανεπιθύμητη φυσική, λεκτική ή μη 

λεκτική επαφή και δεν περιορίζεται στα παραδείγματα που ακολουθούν: 

(α) Η φυσική επαφή περιλαμβάνει κάθε φυσική ανεπιθύμητη επαφή, η οποία καλύπτει από 

άγγιγμα μέχρι σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό, και περιλαμβάνει ακόμα και το 

σωματικό έλεγχο από ή στην παρουσία του αντίθετου φύλου. Ο βιασμός και η σεξουαλική 

κακοποίηση αποτελούν ποινικό αδίκημα με βάση τον ποινικό κώδικα.  

(β) Λεκτικές μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης περιλαμβάνουν εισηγήσεις και υποδείξεις, 

σεξουαλικές συμβουλές, σχόλια με σεξουαλικό περιεχόμενο, ανέκδοτα σεξουαλικού 

περιεχομένου ή προσβολές ή ανεπιθύμητα γραφικά σχόλια για το σώμα που γίνεται στην 

παρουσία ή απευθύνονται σ΄αυτούς/ες, ανεπιθύμητες και ακατάλληλες ερωτήσεις σχετικά 

με τη σεξουαλική ζωή ενός ατόμου.  

(γ) Μη λεκτικές μορφές της σεξουαλικής παρενόχλησης περιλαμβάνουν ανεπιθύμητα 

υπονοούμενα, ανεπιθύμητες χειρονομίες, ασέλγεια, και/ή ανεπιθύμητη επίδειξη 

σεξουαλικών εικόνων και αντικειμένων, μηνύματα στο κινητό ή ηλεκτρονικά μηνύματα 

αισχρού περιεχομένου κτλ.  

 (δ) Quid pro quo παρενόχληση υπάρχει όταν ένας ιδιοκτήτης, εργοδότης, επόπτης, μέλος 

αναλαμβάνει τη διαχείριση ή συνεργάζεται ή επιχειρεί να επηρεάσει συνθήκες εργασίας, 

προαγωγές, την κατάρτιση, την πειθαρχία, την απόλυση, αυξήσεις μισθού, αύξηση ή άλλο όφελος 

ενός/μιας υπαλλήλου ή υποψήφιου ατόμου για εργασία , με αντάλλαγμα τις σεξουαλικές χάρες. 

 (2) Σεξουαλική ευνοιοκρατία υπάρχει όταν ένα πρόσωπο που είναι σε μια θέση εξουσίας αμείβει 

μόνο εκείνους/ες οι οποίοι/ες ανταποκρίνονται στις σεξουαλικές προτάσεις του, ενώ άλλοι/ες 
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εργαζόμενοι/ες που αξίζουν αλλά δεν ανταποκρίνονται στις σεξουαλικές του προτάσεις 

στερούνται προαγωγής ή μισθολογικών αυξήσεων ή άλλων ωφελημάτωνiv

Η σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση λόγω φύλου μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους 

τρόπους, όπως, για παράδειγμα: 

. 

 

Συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόμενη στο φύλο, εκφραζόμενη με πράξεις: 

• Ανεπιθύμητα ή και προσβλητικά αγγίγματα, χάδια ή φιλιά σε οποιοδήποτε μέρος του 

σώματος 

• Αχρείαστη οικειότητα  

• Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, εντός ή/και εκτός εργασίας 

• Συμπεριφορά που μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα, 

όπως, για παράδειγμα, βιασμός, κοινή επίθεση, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, 

άσεμνη επίθεση εναντίον άντρα κ.ο.κv

 

 

Συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόμενη στο φύλο, εκφραζόμενη με λόγια: 

• Ανήθικα ή προσβλητικά σχόλια ή «αστεία» 

• Ανεπιθύμητες προσκλήσεις για ραντεβού ή για σεξουαλική επαφή 

• Διεισδυτικές ερωτήσεις αναφορικά με την προσωπική ζωή ή το σώμα και σεξουαλικά 

υπονοούμενα 

• Προφορικά ερωτόλογα και ενοχλητικό φλερτάρισμα 

• Προσβολές ή πειράγματα σε σχέση με το φύλο ή/και το σεξουαλικό προσανατολισμόvi

 

 

Συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόμενη στο φύλο, μη εκφραζόμενη με λόγια: 

• Επίμονα κοιτάγματα ή πρόστυχες χειρονομίες και νοήματα με τα μάτια, χέρια, γλώσσα, 

σφυρίγματα κ.ο.κ 

• Μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων με προσβλητικό περιεχόμενο 

• Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών σεξουαλικού περιεχομένου, με 

οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο 

• Γραπτά ερωτόλογαvii

 

 

Σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι η σεξουαλική επαφή, ερωτοτροπίες ή φιλίες οι οποίες είναι 

καλοδεχούμενες ή αμοιβαίεςviii

 

. 
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 5. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ  

(1) Ο Δήμος Στροβόλου έχει θέσει στις προτεραιότητες του τη δημιουργία και διατήρηση 

ενός εργασιακού περιβάλλοντος,  στο οποίο η αξιοπρέπεια όλων των εργαζομένων γίνεται 

σεβαστή. Ως εκ τούτου τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης ενθαρρύνονται και 

προτρέπονται να αισθάνονται ότι τα παράπονά τους δεν θα αγνοούνται ή δεν θα θεωρούνται 

ασήμαντα και να μη φοβούνται αντίποινα. Αντίποινα ή οποιεσδήποτε άλλες εκδικητικές 

ενέργειες δεν θα υποστούν ούτε άλλοι/ες εργαζόμενοι/ες  που θα δώσουν μαρτυρία.  

Οι παρακάτω οδηγίες  πρέπει απαραίτητα να τηρούνται από:   

(α) Διευθυντές/ντριες, προϊστάμενους/ες και υπαλλήλους, οι οποίοι οφείλουν να απέχουν από τη 

διάπραξη πράξεων σεξουαλικής παρενόχλησης. 

(β) Όλοι/ες οι διευθυντές/ντριες, προϊστάμενοι/ες και  εργαζόμενοι/ες έχουν να διαδραματίσουν  

ρόλο, συμβάλλοντας στη δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο η 

σεξουαλική παρενόχληση θα είναι απαράδεκτη. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα 

συμπεριφοράς τους δεν προκαλούν αδίκημα και θα πρέπει να αποθαρρύνουν την απαράδεκτη 

συμπεριφορά εκ μέρους των άλλων.  

(γ) Οι διευθυντές/ντριες  και οι προϊστάμενοι/ες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα άτομα, όπως 

πελάτες, προμηθευτές, οι αιτούντες εργασία και άλλοι που έχουν σχέση με τον Οργανισμό, δεν 

υπόκεινται σε σεξουαλική παρενόχληση από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού τους, 

περιλαμβανομένων των προϊστάμενων ή και το αντίθετο.  

(δ) Οι διευθυντές/ντριες και οι προϊστάμενοι πρέπει  να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα που 

απαιτούνται, σύμφωνα με αυτό τον κώδικα, όταν οι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης που 

συμβαίνουν στο χώρο εργασίας περιέρχονται σε γνώση τους. 

 (2) Αυτός ο κώδικας αναγνωρίζει την υπεροχή των συλλογικών συμβάσεων που ρυθμίζουν το 

χειρισμό των περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης, και δεν θεωρείται ότι υποκαθιστά 

πειθαρχικούς κώδικες και τις διαδικασίες που περιέχουν τα εν λόγω μέτρα, εφόσον αυτά 

αποτελούν αντικείμενο των συλλογικών συμβάσεων, ή το αποτέλεσμα  κοινής απόφασης από έναν 

εργοδότη και ομάδα εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Ωστόσο, οι συλλογικές συμφωνίες και οι  

δηλώσεις πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να διέπονται από τις διατάξεις του 

παρόντος Κώδικαix. 



23 
________________________________________________________________________________ 

Πρακτικά 518ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 18/9/2012 
 

6. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

(1) Ο Δήμος Στροβόλου ως πρώτο βήμα για να εκφράσει την ανησυχία και τη 

δέσμευση του για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σεξουαλικής 

παρενόχλησης, εκδίδει αυτή τη δήλωση πολιτικής η οποία προβλέπει ότι:  

(α) Όλοι οι εργαζόμενοι/ες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με την πολιτική του 

Δήμου στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης και να προσφέρουν στήριξη στο θύμα 

σεξουαλικής παρενόχλησης 

(β)  Όλοι οι εργαζόμενοι/ες έχουν υποχρέωση πλήρους εχεμύθειας προς τους υπόλοιπους 

συναδέλφους σε περίπτωση που καταθέτουν στοιχεία ως μέρος της διερεύνησης της 

καταγγελίας. Σχολιασμός εμπιστευτικών πληροφοριών ή και διάδοση φημών δεν πρέπει και 

δεν θα γίνεται ανεκτή. 

(γ) Όλοι οι εργαζόμενοι/ες, οι αιτούντες/σες εργασία και άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση 

με την επιχείρηση, έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια. 

(δ) Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας δεν θα είναι επιτρεπτή ή ανεκτήx

(ε) Τα άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας έχουν 

δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο γι 'αυτό έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα από τον 

Δήμο (άρθρο 7). 

 και θα 

τιμωρείται αυστηρά (άρθρο 5). 

(2) Ο Δήμος έχει υποχρέωση να εφαρμόσει τον κώδικα αυτό και να λάβει πειθαρχικά μέτρα 

εναντίον όσων εργαζομένων δεν συμμορφώνονται με την πολιτική αυτή. 

 (α) Όλοι/ες εργαζόμενοι/ες, υποψήφιοι/ες για εργασία και άλλα πρόσωπα που συνεργάζονται 

με τον Δήμο,  έχουν δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια.  

(β)  Η σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο δεν επιτρέπεται και δεν συγχωρείται.  

(γ) Τα άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας έχουν δικαίωμα να 

υποβάλουν παράπονο στη Μαρία Παρασκευά, Γραμματειακή Λειτουργό, που έχει 

εξουσιοδοτηθεί από τον Δήμο  για το σκοπό αυτό.  

(3) Η διαδικασία που θα ακολουθείται από τους υπαλλήλους που έχουν πέσει θύματα 

σεξουαλικής παρενόχλησης είναι η ακόλουθη: 
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(α) Οι καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης θα αντιμετωπίζονται σοβαρά, γρήγορα, με 

ευαισθησία και με εχεμύθεια. 

(β) Οι εργαζόμενοι/ες θα προστατεύονται από θυματοποίηση, αντίποινα και από ψεύτικες 

κατηγορίες. 

(4) Ο κώδικας αυτός κοινοποιείται και επεξηγείται σε όλους/ες τους/τις εργαζομένους/ες.  

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Ο Δήμος έχει αναπτύξει σαφείς διαδικασίες για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής 

παρενόχλησης. Αυτές οι διαδικασίες εξασφαλίζουν την επίλυση των προβλημάτων με ένα 

ευαίσθητο, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

(1) Συμβουλές και βοήθεια  

Επειδή η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα ευαίσθητο θέμα και το θύμα μπορεί να μην 

αισθάνεται άνετα να προσεγγίσει το δράστη ή να καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία ή να 

απευθυνθεί προς συναδέλφους/σες για υποστήριξη, ο Δήμος  έχει ορίσει την Μαρία Παρασκευά, 

Γραμματειακή Λειτουργό ως το άτομο στο οποίο τα θύματα μπορούν να απευθυνθούν για 

εμπιστευτικές συμβουλές, αφού το άτομο αυτό έχει εξασφαλίσει την προτίμηση από την 

πλειοψηφία των εργαζομένων.  Για το σκοπό αυτό το άτομο αυτό έχει καταρτιστεί επαρκώς από 

την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

είναι σε θέση να ακούσει παράπονα και να παράσχεις συμβουλές και καθοδήγηση με πλήρη 

εχεμύθεια.  

(2) Επιλογές για την επίλυση ενός προβλήματος 

(α) Οι εργαζόμενοι/ες πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο επιλογές για την επίλυση ενός 

προβλήματος που αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση. Ο ανεπίσημος/άτυπος τρόπος  επίλυσης 

του προβλήματος  ή η έναρξη μια τυπικής διαδικασίας.   

(β) Ο/η εργαζόμενος/η είναι ελεύθερος χωρίς  καμία απειλή να αποδεχθεί τη μία ή την άλλη 

επιλογήxi

 

. 
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(3) Άτυπη διαδικασία 

(α) Αν ικανοποιείται το θύμα θα ενθαρρυνθεί να εξηγήσει στο άτομο που προκαλεί την 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά ότι αυτή δεν είναι ευπρόσδεκτη, ότι τον προσβάλλει, ότι του 

δημιουργεί δυσαρέσκεια, και ότι επεμβαίνει στην εργασία του/της.  

β) Εάν η άτυπη αυτή προσέγγιση δεν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, ή εάν η υπόθεση είναι 

σοβαρή ή αν η συμπεριφορά συνεχίζεται, θα αρχίσει μια επίσημη διαδικασία. Σοβαρές 

περιπτώσεις περιλαμβάνουν: σεξουαλική κακοποίηση,  βιασμό, απειλή, εκβιασμό, θυματοποίηση 

κτλxii

 (4) Επίσημη διαδικασία 

. 

Όταν επιλεγεί η επίσημη διαδικασία από το θύμα, του προσδιορίζονται οι θεσμοί στους οποίους 

μπορεί να υποβάλει παράπονο αν δεν ικανοποιηθεί από τον εσωτερικό χειρισμό και ενημερώνεται  

για τυχόν  χρονικά πλαίσια που υπάρχουν για υποβολή του παραπόνου.  

(γ) Τόσο στην επιλογή της άτυπης ή της τυπικής διαδικασίας εξηγείται στο θύμα ότι εάν η υπόθεση 

δεν επιλυθεί ικανοποιητικά, το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την υποβολή παραπόνου στους 

επίσημους θεσμούς του κράτους. Ενθαρρύνεται δε να υποβάλει το παράπονο για διερεύνηση το 

ταχύτερο δυνατόxiii

 (5) Διερεύνηση και λήψη πειθαρχικών μέτρων 

. 

(α)  Κατά τη διάρκεια της έρευνας τόσο στην άτυπη όσο και στην τυπική διαδικασία 

διασφαλίζεται ότι το θιγόμενο πρόσωπο δεν είναι σε μειονεκτική θέση, και ότι η θέση του/της 

καταγγελλόμενου/ης δεν θίγεται εάν το παράπονο κριθεί αδικαιολόγητο. 

(β)  Οι πειθαρχικές κυρώσεις ισχύουν και για τυχόν αντίποινα σε άτομα τα οποία με καλή πίστη 

υπέβαλαν παράπονο σεξουαλικής παρενόχλησης που δεν κρίθηκαν ως τέτοια.  

(γ)  Σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης υπαλλήλου από το Δήμο μετά από καταγγελία για 

διάπραξη σεξουαλικής παρενόχλησης θα τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του Πειθαρχικού 

Κώδικα στο Μέρος IV των περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Στροβόλου του 

2002.  
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(6) Ποινική και αστική διαδικασία 

Ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης έχει το δικαίωμα να ασκήσει ξεχωριστές ποινικές και/ή 

αστικές κατηγορίες εναντίον ενός φερομένου ως δράστη, και τα νομικά δικαιώματα του θύματος 

σε καμία περίπτωση δεν περιορίζονται από αυτόν τον κώδικα. 

(7) Επίλυση διαφορών 

Σε περίπτωση που μια καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης δεν μπορεί να επιλυθεί 

ικανοποιητικά από τις εσωτερικές διαδικασίες που καθορίζονται παραπάνω, κάθε μέρος μπορεί 

να υποβάλει παράπονο στους θεσμούς του κράτους (δες άρθρο 11).  

8. Εμπιστευτικότητα 

(1) Ο Δήμος και οι εργαζόμενοι/ες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παράπονα σεξουαλικής 

παρενόχλησης διερευνώνται και αντιμετωπίζονται με τρόπο που εξασφαλίζει ότι η ταυτότητα των 

εμπλεκομένων προσώπων δεν γνωστοποιείται, μέχρι τη διερεύνηση της καταγγελίας. 

(2) Εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα κατά την πειθαρχική έρευνα. Μόνο τα αρμόδια μέλη της 

διοίκησης, καθώς και το θιγόμενο πρόσωπο και ο φερόμενος ως δράστης, οι μάρτυρες και τυχόν 

διερμηνέας, αν απαιτείται, πρέπει να είναι παρόντες/ούσες  κατά την πειθαρχική έρευνα. 

(3) Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιεί στα δύο μέρη ή στους εκπροσώπους τους, τις 

πληροφορίες που μπορεί να είναι λογικά αναγκαίες για να μπορέσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

προετοιμαστούν για οποιαδήποτε διαδικασία προκύπτει από την εφαρμογή του κώδικα αυτούxiv

9. Πρόσθετη αναρρωτική άδεια 

. 

Όταν το δικαίωμα του/της εργαζομένου/ης σε αναρρωτική άδεια έχει εξαντληθεί, ο Δήμος θα 

λαμβάνει δεόντως υπόψη τη χορήγηση πρόσθετης αναρρωτικής άδειας σε περίπτωση σοβαρής 

μορφής σεξουαλικής παρενόχλησης,  και το θύμα έχει πιστοποιητικό γιατρού,  ότι χρειάζεται 

ψυχολογική υποστήριξηxv

10. Ενημέρωση και εκπαίδευση 

. 

(1) Ο Δήμος πρέπει να διασφαλίζει ότι αντίγραφα αυτού του κώδικα είναι προσιτά και διαθέσιμα 

σε όλο το προσωπικό. 
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(2) Ο Δήμος θα περιλάβει το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης σε προγράμματα 

προσανατολισμού, εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων του, καθώς και των ηγετικών 

στελεχών τουxvi

11.  Σε ποιους φορείς/Τμήματα μπορούν να υποβληθούν παράπονα για διερεύνηση 

. 

- Στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, 

Κλήμεντος 9, 3ος όροφος, γραφείο 312,  Λευκωσία, τηλ. 22400895  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.eif.gov.cy, συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής παραπόνου ή απευθείας στο  ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο genderequalitycommitee@mlsi.gov.cy  

 

- Στους/στις Επιθεωρητές/τριες του Τμήματος Εργασίας  του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κλήμεντος 9, 4ος όροφος, Λευκωσία, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

director@dl.mlsi.gov.cy (τηλ. 22400847) 

 

- Στην Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου Διοίκησης, Era House, Διαγόρου 2 1097, τηλ. 22405500 ή στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ombudsman@ombudsman.gov.cy 

 

Οι φορείς αυτοί προσφέρουν καθοδήγηση και θα χειριστούν και διερευνήσουν το παράπονο με 

εχεμύθεια και αντικειμενικότητα 

 

Μπορούν επίσης να υποβληθούν παράπονα:  

-Στις συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

-Σε οργανώσεις/φορείς προώθησης της έμφυλης ισότητας     

 

Αν επιθυμεί να προχωρήσει ένα θύμα δικαστικά, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, μπορεί να  παράσχει 

ανεξάρτητη νομική συνδρομή.  

Για τον Δήμο Στροβόλου  

……………………………… 

Λευκωσία 5 Ιανουαρίου 2012 

 

http://www.eif.gov.cy/�
mailto:genderequalitycommitee@mlsi.gov.cy�
mailto:director@dl.mlsi.gov.cy�
mailto:ombudsman@ombudsman.gov.cy�
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