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Πρόεδρο Ερευνητικής Επιτροπής  
των κατ΄ εξαίρεση Πολιτογραφήσεων 
Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών, 
 
 
 

Αποστολή Εγγράφων Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και, σε απάντηση της επιστολής σας με αρ. 
Β.11.5 και ημερ. 15.2.2021, σας πληροφορώ ότι έχω δώσει οδηγίες για συλλογή 
των στοιχείων και θα σας σταλούν το συντομότερο δυνατό προς πλήρη 
υποβοήθηση του έργου σας, όπως αυτό καθορίζεται στους όρους εντολής που 
περιλαμβάνονται στο Διάταγμα διορισμού σας ημερ. 7.9.2020. Λόγω της γενικής 
και αόριστης αναφοράς σας σε έγγραφα που χρονολογούνται από το 2007 μέχρι 
σήμερα, υπολογίζω ότι τούτο θα γίνει περί το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.  

Σημειώνω ωστόσο την έκπληξη μου για το περιεχόμενο της τελευταίας παραγράφου 
του Παραρτήματος 1 της επιστολής σας. Από την αναφορά σε «αλληλογραφία που 
έχει αρχειοθετηθεί και διαγραφεί από το ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης» 
(αναφορά που εν πάση περιπτώσει δεν είναι σαφές τι ακριβώς υπονοεί), 
αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή κ. Κυριάκου, που είναι 
μέλος της Επιτροπής σας και γενικά έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα 
αρχειοθέτησης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έχει υπόψη του κάποιο συγκεκριμένο 
έγγραφο της Υπηρεσίας μας. Τούτο ενισχύεται από το γεγονός ότι, με βάση το 
ιστορικό του ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης της Υπηρεσίας μας, ο κ. 
Κυριάκου ανέτρεξε πρόσφατα σε φακέλους της Υπηρεσίας μας που έχουν σχέση με 
το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, 
ενώ αυτά δεν περιλαμβάνονται στους ελεγχόμενους οργανισμούς που είναι υπό την 
άμεση ευθύνη του. Προκαλεί μάλιστα προβληματισμό ότι, για παράδειγμα, το αρχείο 
(file) της ζητηθείσας από εσάς επιστολής ελέγχου λογαριασμών του Τμήματος 
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης που στάλθηκε το 2016, παρουσιάζεται να 
έχει ανοιχθεί πρόσφατα από τον κ. Κυριάκου, ο οποίος κράτησε και αντίγραφο. Είναι 
συνεπώς άξιο απορίας, ανεξάρτητα από τα σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας που 
εγείρονται, γιατί ζητείται από εσάς συγκεκριμένα η επιστολή αυτή αφού αφορούσε 
κυρίως τη διαδικασία εισόδου αλλοδαπών φοιτητών στην Κύπρο, και εν πάση 
περιπτώσει καμία αναφορά δεν έχει σε θέματα που άπτονται των δικών σας όρων 
εντολής.  Όπως καμία τέτοια αναφορά δεν έχει σε θέματα που άπτονται των δικών 
σας όρων εντολής ούτε και η αντίστοιχη επιστολή που ζητάτε σε σχέση με τον έλεγχο 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Σε κάθε περίπτωση και, τηρουμένων πάντοτε των δεουσών εξαιρέσεων, 
προτιθέμεθα όπως σας διαβιβάσουμε, με βάση τον περί Ερευνητικών Επιτροπών 
Νόμο, οποιοδήποτε έγγραφο κρίνετε ότι θα σας βοηθήσει στο έργο σας. Άλλωστε 
τούτο ήταν ανέκαθεν επιδίωξή μας. Ωστόσο, το αίτημα σας για γενική και αόριστη 
εκ μέρους μου επιβεβαίωση σε ένα λεκτικό που έχει την μορφή αλίευσης 
πληροφοριών (fishing), δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό, ιδίως όταν αυτό 
υποβάλλεται σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας προς τον οποίο 
αναμένεται να επιδεικνύεται ο προσήκων σεβασμός. Θα παρακαλούσα επομένως 
να εξειδικεύσετε ποιο συγκεκριμένο έγγραφο επιζητείτε να λάβετε και το οποίο 
σχετίζεται με τους όρους εντολής σας. 

Επισημαίνω επίσης πως, σε περίπτωση επώνυμων καταγγελιών που έχουν 
υποβληθεί στην Υπηρεσία μας για θέματα πολιτογραφήσεων, αντίγραφα αυτών θα 
σας δοθούν με αφαίρεση του ονόματος του καταγγέλλοντος, εκτός αν έχουμε την 
περί του αντιθέτου γραπτή συγκατάθεσή του, την οποία θα προσπαθήσουμε να 
εξασφαλίσουμε το συντομότερο δυνατό. 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

 

(Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 

Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
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