ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ1
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ
ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
1.

Επώνυµο και όνοµα του καταγγέλοντος:

Κυπριακή Συνοµοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ),
Εθνικό Συµβούλιο των αναπήρων της Κύπρου στο Forum Ατόµων
µε Αναπηρία (EDF).

2.

Ενδεχοµένως, αντιπροσωπευοµένου από:

3.

Υπηκοότητα:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ (ΚΥΣΟΑ)

4.
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∆ιεύθυνση ή έδρα :

ΚΥΣΟΑ,
Ταχ. Θυρίδα 23513,
1684,
Λευκωσία,
Κύπρος.
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Η χρήση του παρόντος εντύπου καταγγελίας δεν είναι υποχρεωτική. Η καταγγελία µπορεί να
υποβληθεί στην Επιτροπή µε απλή επιστολή, αλλά είναι προς το συµφέρον του
καταγγέλοντος να συµπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερο συναφείς πληροφορίες. Αυτό
το έντυπο µπορεί να αποσταλεί µε σύνηθες ταχυδροµείο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Commission des Communautés européennes
(à l´attention de M. le Secrétaire Général)
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
BELGIQUE
Αυτό το ίδιο έντυπο µπορεί επίσης να κατατεθεί σε ένα από τα Γραφεία της Επιτροπής στα
κράτη µέλη. Ηλεκτρονική µορφή του ιδίου εντύπου µπορεί να αναζητηθεί στον κεντρικό
υπολογιστή Internet της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://europa.eu.int/comm/sg/lexcomm).
Προκειµένου µια καταγγελία να είναι παραδεκτή, πρέπει να καταγγέλλει παράβαση του
κοινοτικού δικαίου από κάποιο κράτος µέλος.
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5.

Τηλέφωνο/φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

τηλ.00357-22318465/φαξ.00357-22318463/ccodkysoa@cytanet.com.cy

6.

Τοµέας και τόπος/τόποι δραστηριότητας:

Παγκύπρια. Προώθηση και προστασία των δικαιωµάτων και
διεκδικήσεων των ατόµων µε αναπηρία της Κύπρου και των
Οργανώσεών τους.

7.

Κράτος µέλος ή δηµόσιος οργανισµός που δεν έχει, κατά την άποψη του
καταγγέλοντος, τηρήσει το κοινοτικό δίκαιο:

Βουλή των Αντιπροσώπων και Κυβέρνηση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.

8.

Όσο το δυνατόν ακριβέστερη έκθεση των καταγγελλόµενων γεγονότων:

Βλέπε Συνηµµένο και Παραρτήµατα αυτού.

9.

Στο µέτρο του δυνατού, αναφέρατε τη διάταξη/τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου
(συνθήκες, κανονισµοί, οδηγίες, αποφάσεις, κλπ.) τις οποίες θεωρεί ο καταγγέλλων
ότι παραβιάζονται από το συγκεκριµένο κράτος µέλος:

Βλέπε Συνηµµένο και Παραρτήµατα αυτού.

10.

Κατά

περίπτωση,

αναφέρατε

την

ύπαρξη

κοινοτικής

χρηµατοδότησης

(προσδιορίζοντας, ει δυνατόν, τα στοιχεία) την οποία λαµβάνει ή µπορεί να λάβει το
συγκεκριµένο κράτος µέλος, σε σχέση µε τα καταγγελλόµενα γεγονότα:

11.

Ενδεχόµενα διαβήµατα που έχουν ήδη γίνει στις υπηρεσίες της Επιτροπής (ει
δυνατόν, να επισυναφθεί αντίγραφο της ανταλλαγείσας αλληλογραφίας):
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Ο καταγγέλων παρακαλείται να ενηµερώνει την Επιτροπή για κάθε αλλαγή διεύθυνσης,
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12.

Ενδεχόµενα διαβήµατα που έχουν ήδη γίνει σε άλλα όργανα ή κοινοτικές αρχές (για
παράδειγµα, Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαίος
διαµεσολαβητής). Ει δυνατόν, αναφέρατε τα στοιχεία που έχουν δοθεί από αυτές τις
αρχές στο διάβηµα που πραγµατοποιήθηκε από τον καταγγέλλοντα:

13.

∆ιαβήµατα που έχουν ήδη γίνει στις εθνικές αρχές - κεντρικές, περιφερειακές ή
τοπικές - (ει δυνατόν, να επισυναφθεί αντίγραφο της ανταλλαγείσας αλληλογραφίας):

Πολλή αλληλογραφία και υποµνήµατα προς το Υπουργείο
Εργασίας και προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο παρελθόν.

13.1. διοικητικά διαβήµατα (για παράδειγµα, καταγγελία στις αρµόδιες εθνικές
διοικητικές αρχές - κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές - ή και στον εθνικό ή
περιφερειακό ∆ιαµεσολαβητή):

13.2. προσφυγές ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ή άλλες διαδικασίες που
χρησιµοποιήθηκαν (για παράδειγµα, διαιτησία ή συµβιβασµός). (Αναφέρατε
αν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ή διαιτητική απόφαση και επισυνάψατε,
ενδεχοµένως, το κείµενο αυτής της απόφασης ή διαιτητικής απόφασης).

14.

Ενδεχοµένως, αναφέρατε στο σηµείο αυτό και επισυνάψατε στο παράρτηµα, τα
δικαιολογητικά έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία που µπορούν να προσκοµισθούν
προς υποστήριξη της καταγγελίας, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών εθνικών
διατάξεων:

Βλέπε Συνηµµένο και τα Παραρτήµατα αυτού.

15.
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Απόρρητο (να σταυρωθεί το ένα από τα δύο τετραγωνίδια που ακολουθούν) :



«Επιτρέπω στην Επιτροπή να αποκαλύψει τα στοιχεία µου κατά τα
διαβήµατά της στις αρχές του κράτους µέλους κατά του οποίου στρέφεται η
καταγγελία.»

καθώς επίσης για κάθε γεγονός ικανό να επηρεάσει την εξέταση της καταγγελίας.
3
Εφιστάται η προσοχή του καταγγέλλοντος στο γεγονός ότι η αποκάλυψη της ταυτότητάς του
από τις υπηρεσίες της Επιτροπής µπορεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, να είναι απαραίτητη για
την εξέταση της καταγγελίας.
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«Ζητώ από την Επιτροπή να µην αποκαλύψει τα στοιχεία µου κατά τα
διαβήµατά της στις αρχές του κράτους µέλους κατά του οποίου στρέφεται η
καταγγελία.»

16.

Τόπος, ηµεροµηνία και υπογραφή του καταγγέλλοντος/του αντιπροσώπου:

Λευκωσία
14 Ιανουαρίου 2006.

Μίκης Φλωρέντζος,
Πρόεδρος ΚΥΣΟΑ.

/ΧΣ

