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I
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Έκθεση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, που είναι
η δέκατη τρίτη που εκδίδεται από την ανακήρυξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
παρουσιάζει το σηµαντικό έργο που επιτελέστηκε από το Υπουργείο και τις
Υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτό κατά τη διάρκεια του 2005.

Ειδικότερα

καλύπτονται, µεταξύ άλλων, οι τοµείς της Νοµικής Έρευνας, της ∆ιεθνούς
Νοµικής Συνεργασίας, των Εγκληµατολογικών Ερευνών, των Αναπτυξιακών
Έργων και Προγραµµάτων, καθώς και τα θέµατα που αφορούν τη Γυναίκα και
τον εκσυγχρονισµό του Οικογενειακού ∆ικαίου, την εναρµόνιση της Κύπρου µε
το κοινοτικό κεκτηµένο, την πολιτική και τους προσανατολισµούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτονται επίσης, οι δραστηριότητες Υπηρεσιών και
Τµηµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο, περιλαµβανοµένης της Αστυνοµίας,
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Φυλακών, του Κρατικού Αρχείου και του
Ταµείου Επιδoτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων. Πρόσθετα, η
Έκθεση καλύπτει θέµατα Νεολαίας, που υπάγονται στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου.
Το έργο της παρακολούθησης των κλάδων του δικαίου που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες του Υπουργείου και της προώθησης νοµοθετικών ρυθµίσεων
εξακολούθησε να κινείται µε στόχους την πρόληψη της παραβατικής
συµπεριφοράς, την αποτελεσµατική καταστολή του εγκλήµατος και την πάταξη
του σοβαρού εγκλήµατος µε διεθνικό χαρακτήρα, την ποινική µεταχείριση µε
βάση τις σύγχρονες κατευθύνσεις και τάσεις, την εξυγίανση του δηµόσιου βίου,
την ενίσχυση του συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης µε στόχο την ταχεία
και απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων και, τέλος, τον εκσυγχρονισµό του
δικαίου και την εναρµόνιση των νοµοθεσιών υπό την αρµοδιότητά µας µε το
κοινοτικό κεκτηµένο.

II
H

εργασία

προώθησης

εναρµονιστικών

νοµοθετικών

µέτρων

εξακολουθεί και µετά την ένταξη, αναφορικά µε το δηµιουργούµενο νέο
κεκτηµένο. Στις αρµοδιότητες του Υπουργείου εµπίπτουν κυρίως θέµατα της
∆ιακυβερνητικής Συνεργασίας των Κρατών-Μελών της Ε.Ε στους τοµείς της
∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, (Κεφ. 24, Justice and Home
Affairs).
Κατά τα άλλα συνεχίστηκε η στενή συνεργασία µε τους "φυσικούς
εταίρους" του Υπουργείου (Ανώτατο ∆ικαστήριο, Νοµική Υπηρεσία, Επίτροπο
Νοµοθεσίας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών, ∆ικηγόρους) για την
προώθηση νοµοθετικών ρυθµίσεων, στο γενικότερο τοµέα της απονοµής της
∆ικαιοσύνης, που να συγκεντρώνουν τον υψηλότερο βαθµό συναίνεσης και
αποδοχής.
Στα πλαίσια αυτά ενδεικτικά αναφέρεται η ψήφιση τροποποιήσεων στον
περί

∆ικαστηρίων

Νόµο

για

σκοπούς

ευχερέστερης

λειτουργίας

των

κακουργιοδικείων και η κατάθεση τροποποιητικού νοµοσχεδίου για την
εισαγωγή προνοιών στην Πολιτική ∆ικονοµία, που να διευκολύνουν και να
καθιστούν αποτελεσµατικότερη την εκτέλεση δικαστικής απόφασης

µέσω

κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.
Στον τοµέα της καταστολής του εγκλήµατος, αυξήθηκε το όριο ηλικίας
ποινικής ευθύνης ανηλίκου στα 14 χρόνια, κατέστησαν σηµαντικά αυστηρότερες
οι προβλεπόµενες ποινές για τα αδικήµατα µε κοινό παρανοµαστή τη δόλια
απόσπαση

περιουσίας

προστατευτικών

µε

προνοιών

ψευδείς
για

τα

παραστάσεις,
δικαιώµατα

των

θεσπίστηκε

σειρά

συλλαµβανοµένων

προσώπων και κατατέθηκε στη Βουλή, όπου συζητείται, νοµοσχέδιο µε το
οποίο ρυθµίζεται η ποινή της περιοδικής φυλάκισης κατά τα Σαββατοκύριακα.
Επίσης, σε συνεργασία µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων έχουν εισαχθεί νέες ρυθµίσεις, µε βάση τις οποίες η φυλάκιση
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εγκύων γυναικών ή µητέρων µικρών παιδιών µέχρι 3 ετών περιορίστηκε σε
περιπτώσεις πολύ σοβαρών αδικηµάτων.
Εξ άλλου, προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν νέες ρυθµίσεις στην περί
∆ικηγόρων νοµοθεσία στον τοµέα των διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου των
ασκούντων τη δικηγορία.
Στον τοµέα της ∆ιεθνούς Συνεργασίας σε Θέµατα ∆ηµόσιας Τάξης κατά
τη διάρκεια του 2005 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
υπέγραψε τρεις συµφωνίες µε άλλες χώρες για συνεργασία σε θέµατα
ασφάλειας που καλύπτουν κυρίως την τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα,
το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, τη λαθροµετανάστευση και την παράνοµη
διακίνηση ναρκωτικών.
Στον τοµέα των αρµοδιοτήτων της Μονάδας ∆ιεθνούς Νοµικής
Συνεργασίας προωθήθηκε η συνοµολόγηση διµερών συµβάσεων νοµικής
συνεργασίας και η προσχώρηση σε άλλες Πολυµερείς Συµβάσεις για νοµικά
θέµατα.

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως συνέχισε να

λειτουργεί ως Κεντρική Αρχή για την εφαρµογή των διµερών συµβάσεων
Νοµικής

Συνεργασίας,

και

των

Πολυµερών

∆ιεθνών

Συµβάσεων

που

σχετίζονται µε νοµικά θέµατα.
Στον τοµέα της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών κύριες προτεραιότητες
κατά τη διάρκεια του 2005 υπήρξαν η ετοιµασία Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για
την Ενσωµάτωση της Αρχής της Ισότητας σ’ όλες τις Πολιτικές, η προετοιµασία
διαφωτιστικής εκστρατείας για αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στα
Κέντρα λήψεως αποφάσεων της πολιτικής ζωής ενόψει των Βουλευτικών και
∆ηµοτικών Εκλογών του 2006 και η εµπλοκή και ανάπτυξη ευρωπαϊκών
προγραµµάτων για την ισότητα, µε την απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, ως το αρµόδιο
συµβουλευτικό όργανο για όλα τα θέµατα που αφορούν τη γυναίκα, συνέβαλε

IV
στη διαµόρφωση και προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής στα πλαίσια στενής
και αρµονικής συνεργασίας µε τις γυναικείες και άλλες Μη-Κυβερνητικές
Οργανώσεις, οι οποίες επιχορηγούνται και ενισχύονται από αυτόν για να
αναπτύσσουν δικά τους προγράµµατα και δράση.
Η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
συνέχισε τις εργασίες της στον τοµέα της ισότητας περιλαµβανοµένης της
παρακολούθησης των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών εξελίξεων, της παροχής
διοικητικής

και

επιστηµονικής

υποστήριξης

στον

Εθνικό

Μηχανισµό

(Γραµµατεία), του συντονισµού της δατµηµατικής συνεργασίας, της εξέτασης
των αιτήσεων επιχορηγήσεως των γυναικείων οργανώσεων, της ετοιµασίας
ιστοσελίδας και του συντονισµού της υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Επιπρόσθετα µέσα στο 2005 ανατέθηκε στη Μονάδα Ισότητας η αρµοδιότητα
για Έκδοση Πιστοποιητικών Συµβατότητας των έργων που συγχρηµατοδούνται
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο συνοχής, µε την Εθνική και Κοινοτική
νοµοθεσία και πολιτική για την ισότητα των φύλων.
Η Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών συνέχισε τις εργασίες της στον
τοµέα της εγκληµατικότητας, σε θέµατα που αφορούν, µεταξύ άλλων, την
έρευνα, διαµόρφωση αντεγκληµατικής και σωφρονιστικής πολιτικής και
παρακολούθηση της, καθώς και σε θέµατα που σχετίζονται µε την πρόληψη της
χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών. Η Μονάδα µεταξύ άλλων έχει και την ευθύνη
της διοικητικής, γραµµατειακής και επιστηµονικής υποστήριξης του Συµβουλίου
Εγκληµατικότητας και των Επιτροπών του που συστάθηκε µε Απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου. Σκοπός του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας είναι η
διαµόρφωση εθνικής αντεγκληµατικής πολιτικής και ο συντονισµός όλων των
υπηρεσιών/φορέων που σχετίζονται µε την πρόληψη και αντιµετώπιση της
εγκληµατικότητας.
Στα πλαίσια του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας εκπονήθηκε Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη της Εγκληµατικότητας και τη Μεταχείριση

V
Αδικοπραγούντων και Κρατουµένων, το οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο
2005-2010, η υλοποίηση του οποίου έχει αρχίσει.
Σχετικά

µε

το

Αναπτυξιακό

Πρόγραµµα,

τα

θέµατα

τα

οποία

απασχόλησαν το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως είναι η
ανέγερση νέου κτιρίου για το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας, η επέκταση
των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων Πάφου, η στέγαση του Κρατικού Αρχείου, η
ανέγερση/βελτίωση κτιρίων της Αστυνοµίας, η ανακαίνιση των παλαιών
πτερύγων των Φυλακών και η δηµιουργία Πολυδύναµου Ιατρικού Κέντρου στον
ευρύτερο χώρο των Φυλακών.
Οι προσπάθειες της Αστυνοµίας, για εµπέδωση του Νόµου και της
Τάξης, ώστε όλοι οι πολίτες της ∆ηµοκρατίας να ζουν και να εργάζονται σε
συνθήκες ευνοµίας και ασφάλειας, συνεχίστηκαν στη διάρκεια του έτους 2005.
Η συνεχής και στενή συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως, η δηµιουργία νέων τµηµάτων και η εποικοδοµητική
συνεργασία µεταξύ τους, έχουν αναβαθµίσει σηµαντικά τις υπηρεσίες της
Αστυνοµίας για τη διατήρηση του νόµου και της τάξης, τη διαφύλαξη της
ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήµατος και τη σύλληψη και
προσαγωγή των παρανοµούντων ενώπιον της δικαιοσύνης.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της και να
εκτελεί τα καθήκοντά της που είναι η διάσωση ζωής και περιουσίας, η
κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή πάσης φύσεως ανθρωπιστικής βοήθειας και
η πυροπροστασία κτιρίων.
Το Τµήµα Φυλακών λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του 2005 µε την
πιστή εφαρµογή των περί Φυλακών Νόµων και Κανονισµών. Γίνονται συνεχώς
προσπάθειες από τη διεύθυνση των Φυλακών για αναθεώρηση και λήψη
πρόσθετων µέτρων όπου και όταν αυτό επιβάλλεται. Η πολιτική του Τµήµατος
Φυλακών στηρίζεται στο τετράπτυχο «ασφάλεια – ανθρωπιστική µεταχείριση –
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διαπαιδαγώγηση – αποκατάσταση» των ατόµων που παραπέµπονται σ’ αυτό
από τα δικαστήρια.
Το Κρατικό Αρχείο συνέχισε κανονικά τις εργασίες του για τη συντήρηση
των υπό τη φύλαξή του αρχείων, την παροχή των συνήθων διευκολύνσεων για
τη διερεύνηση αρχειακών συλλογών και το συντονισµό και την επίβλεψη των
ενδοκυβερνητικών διαδικασιών για επιλογή και διάθεση των αρχείων.
Το Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων έχει
αρµοδιότητα την καταβολή επιδοµάτων ενοικίων στους πρόσφυγες και
παθόντες καθώς και στους επαναπατρισθέντες.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω την εκτίµησή µου για το ζήλο και
την αφοσίωση στο καθήκον, στο Γενικό ∆ιευθυντή, και στο υπόλοιπο
προσωπικό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, στον Αρχηγό,
Υπαρχηγό, Βοηθούς Αρχηγούς, Αξιωµατικούς και υπόλοιπο προσωπικό της
Αστυνοµίας, στο ∆ιευθυντή, Αξιωµατικούς και υπόλοιπο προσωπικό της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Φυλακών, στην
Έφορο Κρατικού Αρχείου, στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και υπόλοιπα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εκτελεστικό Γραµµατέα και άλλο προσωπικό του
Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου, στον Επιβλέποντα Λειτουργό του Ταµείου
Επιδοτήσεως Ενοικίων και στο υπόλοιπο προσωπικό των Τµηµάτων και
Υπηρεσιών του Υπουργείου. Επιθυµώ να ευχαριστήσω όλους για την αµέριστη
συµβολή

τους

στην

άρτια,

άµεση,

παραγωγική

και

αποτελεσµατική

διεκπεραίωση των εργασιών και της αποστολής του Υπουργείου.
Ευχαριστώ επίσης όλους για τη συµβολή τους στην ετοιµασία της
Έκθεσης αυτής.

(∆ΩΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ)
Υπουργός
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
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Μάριος Παπαχριστοδούλου

∆ιοικητικός Λειτουργός Α΄

Ιωάννα Αναστασιάδου

∆ιοικητική Λειτουργός

Λίνα Τσιακλίδου

∆ιοικητική Λειτουργός

Χριστίνα Λαούτα

Έκτακτη Λειτουργός Νοµικών θεµάτων

Μαρία Μούντη

Έκτακτη ∆ιοικητική Λειτουργός

Τροοδία ∆ιονυσίου

Έκτακτη ∆ιοικητική Λειτουργός

∆ηµήτρης Ραπτόπουλος

Έκτακτος ∆ιοικητικός Λειτουργός µέχρι
1.7.2005
Έκτακτος ∆ιοικητικός Λειτουργός από
6.6.2005

∆ηµήτρης Γεωργίου
Βέρα Γεωργίου

Γραµµατειακή Λειτουργός

IX

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τάσος Παναγιώτου

Αρχηγός

ΦΥΛΑΚΕΣ
∆ρ. Μιχάλης Χ’ ∆ηµητρίου

Αναπληρωτής ∆ιευθυντής

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γιώργος Ν. Χατζηγεωργίου

∆ιευθυντής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Κυριάκος Θεοδότου

Πρόεδρος Οργανισµού Νεολαίας
Κύπρου

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Ευφροσύνη Παρπαρίνου

Έφορος

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ
Ανδρέας Μηνάς

Επιβλέπων Λειτουργός
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Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Έκθεση αυτή καλύπτει συνοπτικά τις αρµοδιότητες και δραστηριότητες του
Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, καθώς και το έργο που
έχει επιτελεστεί κατά το 2005.
Στις δραστηριότητες του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, εκτός
των θεµάτων ∆ηµοσίας Tάξεως και Πυροσβεστικής, περιλαµβάνονται επίσης:
-

η αναµόρφωση διαφόρων κλάδων του Κυπριακού δικαίου µε τη σύσταση
Επιτροπών για ειδικά θέµατα.

-

η µελέτη και προώθηση, σε συνεργασία µε το Ανώτατο ∆ικαστήριο,
νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων για την απρόσκοπτη απονοµή της
δικαιοσύνης και την οµαλή λειτουργία των δικαστηρίων.

-

η µελέτη της προσχώρησης της Κύπρου σε πολυµερείς συµβάσεις, που
σχετίζονται µε νοµικά θέµατα και η συνοµολόγηση διµερών συµβάσεων
νοµικής συνεργασίας µε άλλες χώρες, καθώς και η εφαρµογή τους.

-

η µελέτη και προώθηση θεµάτων, που σχετίζονται µε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα.

-

η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του Κρατικού Αρχείου για τη
διαφύλαξη, συντήρηση και διαχείριση των αρχείων.

-

η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας των Φυλακών και η εφαρµογή
της ποινικής πολιτικής και ειδικά της πολιτικής αναφορικά µε τη
µεταχείριση των παραβατών.

-

ο συντονισµός, η προώθηση και επίλυση θεµάτων που αφορούν τη
Γυναίκα, µε στόχο την ισότιµη συµµετοχή της σ’ όλους τους τοµείς της
ζωής και ο εκσυγχρονισµός του Οικογενειακού ∆ικαίου.
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-

η διεξαγωγή εγκληµατολογικών και συναφών µελετών αναγκαίων για τη
διαµόρφωση και εφαρµογή της πολιτικής για την πρόληψη και καταστολή
του εγκλήµατος.

-

ο ρόλος συνδέσµου του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου µε την Κυβέρνηση
και η εξασφάλιση των απαιτουµένων εσόδων και υπηρεσιών για τη
λειτουργία του Οργανισµού και την εφαρµογή των προγραµµάτων του.

-

η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του Ταµείου Επιδότησης
Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων.
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Οργανωτική διάρθρωση του Υπουργείου
Οι τοµείς δραστηριοτήτων που συνιστούν την κύρια βάση της
οργανωτικής δοµής του Υπουργείου ήταν, όπως και στα προηγούµενα χρόνια,
οι πιο κάτω:
-

∆ιεύθυνση Τοµέα ∆ικαιοσύνης

-

Μονάδα ∆ιεθνούς Νοµικής Συνεργασίας

-

Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών

-

Μονάδα Ισότητας - Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της
Γυναίκας

-

Αναπτυξιακά Έργα για σκοπούς Στέγασης των ∆ικαστηρίων

-

Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων

-

Τµήµα Φυλακών

-

Κρατικό Αρχείο

-

Αστυνοµία

-

Πυροσβεστική Υπηρεσία

-

Θέµατα Νεολαίας
Στις σελίδες 4 και 5 περιέχεται κατάσταση σε σχέση µε το προσωπικό

που υπηρετεί στο Υπουργείο, στο Κρατικό Αρχείο και στο Ταµείο Επιδότησης
Ενοικίων.
Η οργανωτική δοµή του Υπουργείου παρουσιάζεται στο οργανόγραµµα
στη σελίδα 7.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
31.12.2005
Υπουργείο:
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
3
1
1
1
11
1
5
5
41

Γενικός ∆ιευθυντής
∆ιευθύντρια Τοµέα ∆ικαιοσύνης
Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί
Ανώτερη Λειτουργός Νοµικών Θεµάτων
Πρώτος Επιθεωρητής Λογαριασµών
∆ιοικητικοί Λειτουργοί Α’
Πρώτη Γραµµατειακή Λειτουργός
Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών
∆ιοικητικοί Λειτουργοί
Έκτακτη Λειτουργός Νοµικών Ερευνών
Έκτακτοι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί
Ανώτερη Γραµµατειακή Λειτουργός
Ανώτερη Στενογράφος
Στενογράφος
Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί
Έκτακτος Λογιστικός Λειτουργός
Έκτακτοι Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί
Βοηθοί Γραφείου

Σηµ.:

(1)
Στο Υπουργείο υπηρετούσαν επίσης, ένας Υπαστυνόµος,
Σύνδεσµος-Σύµβουλος του Υπουργού, (∆ιοικητικά καθήκοντα
Αστυνοµίας) και 3 Γ/Ειδικοί Αστυφύλακες (Γραφειακά καθήκοντα
για
θέµατα Αστυνοµίας).
(2)
Στο Υπουργείο είναι επίσης τοποθετηµένο και το πιο
κάτω προσωπικό που έχει παραχωρηθεί στον Οργανισµό
Νεολαίας Κύπρου σύµφωνα µε τις Μεταβατικές ∆ιατάξεις του
περί Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου Νόµου του 1994:
-

1 Λογιστικός Λειτουργός
1 Ανώτερη Στενογράφος
1 Βοηθός Γραµµατειακός Λειτουργός
2 Έκτακτοι Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί
1 Βοηθός Γραφείου
6
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Κρατικό Αρχείο:
1

Έφορος Κρατικού Αρχείου

1

Ανώτερος Γραµµατειακός Λειτουργός

4

Λειτουργοί Κρατικού Αρχείου

1

Συντηρητής Εγγράφων

1

Τεχνικός

2

Έκτακτοι Τεχνικοί

2

Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί

4

Έκτακτοι Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί

2

Βοηθοί Γραφείου

2

Ωροµίσθιοι Εργάτες

20
Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων:
1

Επιβλέπων Λειτουργός

1

Λειτουργός Επιδότησης

2

Έκτακτοι Ερευνητές

5

Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί

1

Έκτακτος Βοηθός Γραµµατειακός Λειτουργός
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Σηµ.: Χρέη Λογιστικού λειτουργού εκτελούσε ο έκτακτος Λογιστικός Λειτουργός του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως.

Υπουργός
Γενικός ∆ιευθυντής
Αστυνοµία
Λογιστήριο
Αρχείο

∆ιεύθυνση Τοµέα ∆ικαιοσύνης

Μονάδα Νοµικών
Θεµάτων

Μονάδα ∆ιεθνούς
Νοµικής Συνεργασίας

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Τάξης και
∆ιοίκησης

Μονάδα
Ισότητας

Κρατικό Αρχείο
Τµήµα Φυλακών

Θέµατα
Αστυνoµίας και
Πυροσβεστικής

Θέµατα Φυλακών,
Κρατικού Αρχείου
και Οργανισµού
Νεολαίας

Μονάδα
Εγκληµατολογικών
Ερευνών

Οργανισµός Νεολαίας

7
Β.

ΜΟΝΑ∆Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το έργο της Μονάδας Νοµικών Θεµάτων αφορά, µεταξύ άλλων, στην
παρακολούθηση των κλάδων του δικαίου που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, και ειδικότερα των νοµοθεσιών
γύρω από την απονοµή της δικαιοσύνης, του δικονοµικού δικαίου, ποινικού
δικαίου, νοµοθετηµάτων για τη µεταχείριση αδικοπραγούντων, κλάδων του
αστικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και νοµοθεσιών για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, τη µελέτη και υποβολή εισηγήσεων για την αναθεώρηση και τον
εκσυγχρονισµό τους και την ετοιµασία σχετικών νοµοσχεδίων.
Παράλληλα, η Μονάδα συµµετέχει στις εργασίες επιτροπών, που
συγκροτούνται για ειδικά νοµικά θέµατα και συµβάλλει στη µελέτη και
προώθηση από το Υπουργείο, σε συνεργασία µε το Ανώτατο ∆ικαστήριο,
νοµοθετικών µέτρων για την απρόσκοπτη απονοµή της ∆ικαιοσύνης και την
οµαλή λειτουργία των ∆ικαστηρίων.
Επίσης, η Μονάδα συµβάλλει στο έργο της προώθησης των αναγκαίων
νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων ή και τροποποιήσεων στην υφιστάµενη
νοµοθεσία µε σκοπό την εναρµόνιση του δικαίου µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε
θέµατα της ∆ιακυβερνητικής Συνεργασίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων
(Κεφ.24, Justice & Home Affairs), της ∆ιασυνοριακής Άσκησης του ∆ικηγορικού
Επαγγέλµατος (κάτω από το Κεφ. 2 – Ελεύθερη ∆ιακίνηση Προσώπων) και του
Ρατσισµού (Κεφ. 13 – Κοινωνική Πολιτική και Απασχόληση).
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι εργασίες της Μονάδας Νοµικών
Θεµάτων επικεντρώθηκαν στην προώθηση νοµοθετηµάτων και ρυθµίσεων για
την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής αναφορικά µε την πρόληψη της
παραβατικής συµπεριφοράς, την αποτελεσµατική καταστολή του εγκλήµατος
και την πάταξη του σοβαρού εγκλήµατος µε διεθνικό χαρακτήρα, την ποινική
µεταχείριση µε βάση τις σύγχρονες κατευθύνσεις και τάσεις, την ενίσχυση του
συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης µε στόχο την ταχεία και απρόσκοπτη
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λειτουργία των δικαστηρίων και, τέλος, τον εκσυγχρονισµό του δικαίου και την
εναρµόνιση των νοµοθεσιών υπό την αρµοδιότητα του Υπουργείου µε το
κοινοτικό κεκτηµένο.
Τα κυριότερα νοµοσχέδια/κανονισµοί που κατατέθηκαν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και ψηφίστηκαν, ή ετοιµάστηκαν και προωθήθηκαν, καθώς και
άλλες εργασίες και µελέτες που αναλήφθηκαν, συνεχίστηκαν ή ολοκληρώθηκαν
εντός του 2005 στους τοµείς αρµοδιοτήτων του Υπουργείου, έχουν ως
ακολούθως:
Ι.

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

1.

Απονοµή της ∆ικαιοσύνης
1.1.

Mετά την κατάργηση από τη Βουλή (15.6.05) της δυνατότητας

έκδοσης φυλακιστηρίου σε περίπτωση µη συµµόρφωσης εξ αποφάσεως
οφειλέτη αστικού χρέους, µε διάταγµα αποπληρωµής δια µηνιαίων δόσεων,
κατατέθηκαν στη Βουλή 2 νοµοσχέδια µε τροποποιήσεις στον περί
Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµο µε σκοπό
την επαναφορά στο βασικό νόµο των διαδικασιών αναστολής,

-

τροποποίησης ή ακύρωσης διαταγµάτων/ενταλµάτων φυλάκισης, ούτως
ώστε να µη µείνουν χωρίς ένδικη θεραπεία οι εξ αποφάσεως
οφειλέτες, εναντίον των οποίων είχαν ήδη εκδοθεί φιλακιστήρια πριν
από τη 15.6.05.
-

την εισαγωγή προνοιών που να διευκολύνουν και να καθιστούν
αποτελεσµατικότερη τη χρήση από τον εξ αποφάσεως πιστωτή, του
τρόπου εκτέλεσης µέσω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

1.2.

Με στόχο τον αποτελεσµατικότερο προγραµµατισµό του δικαστικού

χρόνου

και

την

οµαλότερη

και

ευχερέστερη

λειτουργία

των

κακουργιοδικείων, κατατέθηκε και ήδη ψηφίστηκε νοµοσχέδιο τροποποιητικό
του περί ∆ικαστηρίων Νόµου, ώστε η θητεία των δικαστών που απαρτίζουν τα
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κακουργιοδικεία να καθορίζεται από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, µε αναφορά στις
εκάστοτε ανάγκες.
1.3.

Σε

συνεργασία

µε

την

Κοινοβουλευτική

Επιτροπή

Νοµικών

οριστικοποιήθηκε ο τρόπος αναθεώρησης των προνοιών αναφορικά µε τον
τόκο επί δικαστικών αποφάσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στο καθεστώς
που σήµερα ισχύει για τα επιτόκια χωρίς να επιβαρύνεται δυσανάλογα η
εργασία

των

πρωτοκολλητείων,

και

θα

ακολουθήσουν

οι

δέουσες

τροποποιήσεις.

1.4.

Μετά τη ψήφιση των τροποποιήσεων στον περί Αποδείξεως Νόµο

αναφορικά µε την εξ ακοής µαρτυρία, συνεχίστηκε η συνεργασία Νοµικής
Υπηρεσίας – Υπουργείου – Υπεπιτροπής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Νοµικών για τη σταδιακή αναθεώρηση του ∆ικαίου της Απόδειξης, η οποία
επικεντρώθηκε στα θέµατα της µαρτυρίας ανηλίκων και της ενισχυτικής
µαρτυρίας, µε σκοπό την υποβολή σχετικών τροποποιήσεων.
1.5.

Για την καλύτερη εφαρµογή του περί Νοµικής Αρωγής Νόµου

προωθήθηκαν περαιτέρω τροποποιήσεις ούτως ώστε:
-

για

σκοπούς

αποφυγής

καθυστερήσεων,

να

µην

απαιτείται

σε

δευτεροβάθµια διαδικασία η επανυποβολή αίτησης και έκδοση νέου
πιστοποιητικού για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής.
-

για σκοπούς εξυπηρέτησης του µηχανισµού παροχής δωρεάν νοµικής
αρωγής σε διασυνοριακές διαφορές, να καθορισθεί το Υπουργείο ως η
αρµόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων από πρόσωπα που έχουν την
κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.

2.

Καταστολή του Εγκλήµατος – Ποινική Μεταχείριση

2.1.

Προωθήθηκαν στη Βουλή και ήδη έχουν ψηφισθεί τροποποιήσεις στον

περί Ποινικού Κώδικα Νόµο µε τις οποίες:
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-

αυξήθηκε το όριο ηλικίας αναφορικά µε την ποινική ευθύνη παιδιού,
στα 14 χρόνια, ώστε να συνάδει µε τα διεθνώς επικρατούντα όρια και
ειδικότερα τα ισχύοντα στον Ευρωπαϊκό χώρο.

-

αυξήθηκαν σηµαντικά οι προβλεπόµενες ποινές για τα αδικήµατα κατά
παράβαση των άρθρων 298 – 305 του Ποινικού Κώδικα, που
εµπεριέχουν ως κοινό παρονοµαστή τη δόλια απόσπαση περιουσίας
µε ψευδείς παραστάσεις, και τα οποία είναι δυνατόν να έχουν ως
αντικείµενο πολύ µεγάλα χρηµατικά ποσά.

2.2.

Εξ άλλου, αυξήθηκαν οι προβλεπόµενες ποινές για τα αδικήµατα της

παράνοµης κατοχής, καλλιέργειας, νoµής ή χρήσης ακίνητης περιουσίας, ούτως
ώστε να καταστούν εκδόσιµα και υποκείµενα στις διατάξεις του περί
Ευρωπαϊκού

Εντάλµατος

Σύλληψης

και

των

∆ιαδικασιών

Παράδοσης

Εκζητουµένων µεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Νόµου.
2.3.

Επίσης, προωθήθηκε νοµοσχέδιο για τροποποίηση του περί της

Συνθήκης της Ρώµης για τη Σύσταση του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου
(Κυρωτικού) Νόµου, ούτως ώστε η γενοκτονία, τα εγκλήµατα κατά της
ανθρωπότητας

και

τα

εγκλήµατα

πολέµου,

όπως

αυτά

καθορίζονται

λεπτοµερώς στη Συνθήκη, να καταστούν αδικήµατα και στην εσωτερική
έννοµη τάξη.
2.4.

Σε

συνεργασία

µε

την

Κοινοβουλευτική

Επιτροπή

Ανθρωπίνων

∆ικαιωµάτων, έτυχαν επεξεργασίας νοµοθετικές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις
οποίες η στέρηση της ελευθερίας εγκύων γυναικών ή µητέρων µικρών
παιδιών µέχρι 3 ετών, είτε µετά την καταδίκη ή στο στάδιο της διερεύνησης
ποινικού

αδικήµατος,

περιορίστηκε

σε

περιπτώσεις

πολύ

σοβαρών

αδικηµάτων και υπό καθοριζόµενες προϋποθέσεις.
2.5.

Εξ άλλου κατατέθηκε στη Βουλή, όπου συζητείται, νοµοσχέδιο µε το

οποίο εισάγεται και ρυθµίζεται η ποινή της περιοδικής φυλάκισης κατά τα
Σαββατοκύριακα. Η φιλοσοφία της ποινής αυτής είναι παραπλήσια της ποινής
φυλάκισης µε αναστολή, δίνει, δηλαδή, περισσότερη έµφαση, εφ’ όσον οι
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περιστάσεις είναι κατάλληλες, στο να µην αποκοπεί ο αδικοπραγήσας από το
κοινωνικό περιβάλλον και την εργασία του, παρά το γεγονός ότι για το αδίκηµα
θα άρµοζε ποινή φυλάκισης.

Παράλληλα, η ποινή έχει συνδεθεί µε τη

µεταχείριση αναφορικά µε αδικήµατα βίας στα γήπεδα, µε στόχο να
κρατήσει αδικοπραγούντες αυτής της κατηγορίας µακριά από τους αθλητικούς
χώρους.
2.6.

Εξ άλλου, το Υπουργείο ενήργησε σε συντονισµό µε το Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και µε τη βοήθεια του εθελοντισµού, για
την εφαρµογή στην πράξη της νοµοθεσίας µε την οποία είχε εισαχθεί η
παροχή κοινοτικής εργασίας, ως είδος ποινής που µπορεί να επιβληθεί από
δικαστήριο σε αδικοπραγούντα.
2.7.

Σε συνεργασία µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών και τη Νοµική

Υπηρεσία,

θεσπίστηκε

σειρά

διατάξεων

για

τα

δικαιώµατα

των

συλλαµβανοµένων προσώπων, µε βάση νοµοσχέδιο που κατέθεσε το
Υπουργείο.

Ανάµεσα σ’ άλλα, διασφαλίζεται σε κάθε πρόσωπο που

συλλαµβάνεται το δικαίωµα για τηλεφωνική επικοινωνία µε δικηγόρο χωρίς την
παρουσία άλλου και για ιατρική εξέταση από ιατρό της δικής του επιλογής. Ο
Νόµος επίσης προνοεί ότι δεν αρχίζει η ανάκριση συλληφθέντος προσώπου,
προτού αυτό ασκήσει, αν επιθυµεί, τα κατά νόµο δικαιώµατα του.
2.8.

Το Υπουργείο συνέβαλε στην ετοιµασία προσχεδίου νέου νόµου για τη

µεταχείριση ανηλίκων, που προωθείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευηµερίας.
3.
3.1.

Εκσυγχρονισµός του ∆ικαίου – Άλλα νοµοθετήµατα
Σε συνεργασία µε το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο ∆ιευθυντής του

οποίου είναι η αρµόδια αρχή για τη διαχείριση του σχεδίου αποζηµίωσης
θυµάτων βιαίων εγκληµάτων, ενσωµατώθηκε µε τροποποιήσεις στον εσωτερικό
νόµο (Ν. 51(Ι)/97) και µε Κανονισµούς η Οδηγία 2004/80/ΕΚ για την
αποζηµίωση θυµάτων βιαίων εγκληµάτων.
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3.2. Προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν νέες ρυθµίσεις στον περί ∆ικηγόρων Νόµο
και τους Κανονισµούς ως ακολούθως:
-

Με τροποποιήσεις στο Νόµο και µε νέους Κανονισµούς καθορίστηκε
σαφώς και µε λεπτοµέρεια η ακολουθητέα από το Πειθαρχικό Συµβούλιο
διαδικασία διερεύνησης και εκδίκασης πειθαρχικών αδικηµάτων
δικηγόρων, ώστε να καταστούν αποτελεσµατικότερες οι πρόνοιες για
την πειθαρχική ευθύνη δικηγόρων.
Επίσης για σκοπούς επιτάχυνσης των εργασιών του Πειθαρχικού
Συµβουλίου αυξήθηκαν τα µέλη του από 5 σε 7, ώστε να µπορούν να
εκδικάζονται πειθαρχικές υποθέσεις από κλιµάκια.

-

Με άλλες τροποποιήσεις, η αρµοδιότητα τήρησης και ο έλεγχος του
Μητρώου των Ασκούντων τη δικηγορία, καθώς και η έκδοση ετήσιας
άδειας

δικηγόρου,

περιήλθε

στο

Συµβούλιο

του

Παγκύπριου

∆ικηγορικού Συλλόγου.
-

Τέλος, καλύφθηκε µε δέουσα τροποποίηση, το νοµοθετικό κενό σ’ ό,τι
αφορά το δικαίωµα πολιτών των κρατών µελών της Ε.Ε., των
συµβαλλοµένων µερών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και της
Ελβετίας, και των συζύγων και τέκνων τέτοιων πολιτών, εφ’ όσον έχουν
τη συνήθη διαµονή τους στην Κύπρο, να εγγράφονται ως δικηγόροι
υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ως οι πολίτες της
∆ηµοκρατίας.

3.3.

Ετοιµάστηκαν και διαβιβάστηκαν προς το Υπουργείο Εσωτερικών

προσχέδια νοµοθετηµάτων για τροποποιήσεις στους περί Ενοικιοστασίου
Νόµους και στους περί Ταµείου και ∆ιαδικασίας Επιδότησης Ενοικίων
Κανονισµούς, µε σκοπό την υλοποίηση νοµοθετικής πρόνοιας στον περί
Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα
Πρόσωπα Νόµο του 2005 (Ν. 46(Ι)/05) για µεταφορά του Ταµείου
Επιδότησης Ενοικίων από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως στο Υπουργείο Εσωτερικών, την 1.1.06.
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Παράλληλα έγιναν επαφές αρµοδίων των δύο Υπουργείων κατά τις
οποίες συµφωνήθηκε η προώθηση κοινής Πρότασης προς το Υπουργικό
Συµβούλιο για να περιέλθει το σύνολο της ενοικιοστασιακής νοµοθεσίας στην
αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στο µεταξύ, προωθήθηκαν από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως και εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο ∆ιατάγµατα δυνάµει του
περί Ενοικιοστασίου Νόµου, αναφορικά µε το όριο αύξησης ενοικίων σε
ελεγχόµενες περιοχές και τη γενική αύξηση ενοικίων καταστηµάτων σε
δυσπραγούσες περιοχές, για τη διετία 22.4.05 µέχρι 21.4.07.
3.4.

Σ’ ό,τι αφορά την Εξώδικη Ρύθµιση Αδικηµάτων, ψηφίστηκαν

τροποποιήσεις τόσο στο σχετικό νόµο, όσο και στον περί Αστυνοµίας Νόµο,
δυνάµει των οποίων παρεσχέθη σε όλα τα µέλη της Αστυνοµίας η εξουσία για
επίδοση γραπτής ειδοποίησης σε παραβάτη αδικήµατος που επιδέχεται
εξώδικης ρύθµισης.
Παράλληλα προωθήθηκε και εκδόθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο
∆ιάταγµα µε το οποίο προστέθηκε νέο εξώδικο αδίκηµα και αυξήθηκε το
καθορισµένο πρόστιµο, που µπορεί εξώδικα να επιβληθεί σε ορισµένα, κυρίως
τροχαία, αδικήµατα.
Τέλος, µελετάται, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και
Έργων η εισαγωγή ρύθµισης ώστε κάθε τρία χρόνια, να δίδεται η ευκαιρία σε
άτοµα που συσσώρευσαν από εξώδικη ρύθµιση τροχαίων αδικηµάτων πέραν
των 8 βαθµών ποινής, να παρακολουθήσουν σεµινάριο οδικής ασφάλειας, µε
την ολοκλήρωση του οποίου θα αφαιρούνται βαθµοί ποινής.
3.5.

Με σκοπό να καταστεί ευχερέστερος και αποτελεσµατικότερος ο

έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων αξιωµατούχων, κατατέθηκε στη
Βουλή νοµοσχέδιο τροποποιητικό του περί Ορισµένων Αξιωµατούχων της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (∆ήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόµου, για την
αντικατάσταση του ειδικού εντύπου επί του οποίου παρέχονται τα στοιχεία,
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λεπτοµέρειες και πηγές της περιουσίας, µε νέο αναδιαµορφωµένο έντυπο, ώστε
η συµπλήρωση να είναι πλήρης και ακριβής.
ΙΙ.

ΚΥΠΡΟΣ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΡΓΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

1.

Ο κύριoς όγκoς τωv ευθυvώv και της εργασίας τoυ Υπoυργείoυ, στα

πλαίσια της εvταξιακής πoρείας, αφoρά σε:
(α)

Θέµατα

της Συνεργασίας στους Τοµείς της

Εσωτερικών Υποθέσεων,

∆ικαιοσύνης και των

(Κεφ.24, Justice & Home Affairs), που

στοχεύει στη δηµιουργία ενός πραγµατικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης, όπου οι πολίτες να επωφελούνται πλήρως από την
ελεύθερη κυκλοφορία που επιτρέπει η υλοποίηση της Ένωσης και,
συγχρόνως, να προστατεύονται από τις απειλές κατά της προσωπικής τους
ασφάλειας και, συγκεκριµένα, θέµατα:
-

διεθνούς νοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά και αστικά
θέµατα, περιλαµβανοµένων και θεµάτων ανθρωπίνων δικαιωµάτων,

-

αστυνοµικής συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέµηση της
τροµοκρατίας, της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, της διεθνούς
απάτης και άλλων µορφών σοβαρής διεθνούς εγκληµατικότητας, σε
συσχετισµό µε το σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών, στα πλαίσια
δράσης της Ευρωαστυνοµίας (Europol).

(β)

Θέµατα του Κεφαλαίου 2 (Ελεύθερη ∆ιακίνηση Προσώπων) και
συγκεκριµένα της διασυνοριακής άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος.

(γ)

Θέµατα του Κεφαλαίου 13 (Κοινωνική Πολιτική και Απασχόληση) και
συγκεκριµένα της εξάλειψης κάθε µορφής διάκρισης (Ρατσισµός) και της
προώθησης της αρχής της ισότητας (Ισότητα ανδρών και γυναικών).

1.1.

Στα πλαίσια του Υπουργείου, Λειτουργός της Μονάδας έχει την ευθύνη

συντονισµού των εργασιών που προκύπτουν σ’ ό,τι αφορά την προώθηση και
παρακολούθηση του έργου εναρµόνισης, καθώς επίσης την ευθύνη προώθησης
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και συντονισµού, σε εθνικό επίπεδο, του Κοινοτικού Προγράµµατος ενάντια στο
Ρατσισµό.
2.

Μέχρι την ηµεροµηνία πλήρους ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή

Ένωση προωθήθηκαν µε γρήγορο ρυθµό και ολοκληρώθηκαν όλα τα
εναποµένοντα

µέτρα/δραστηριότητες

στους

τοµείς

της

αρµοδιότητας

του

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως, για τα οποία είχαν αναληφθεί
δεσµεύσεις. Η εργασία εναρµόνισης συνεχίστηκε και µετά την ένταξη, αναφορικά
µε το δηµιουργούµενο νέο κεκτηµένο.
Ειδικότερα, αναφέρονται τα ακόλουθα µέτρα:
2.1.

Συνεργασία σε τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών
Υποθέσεων (Κεφ. 24)

•

Υπογράφτηκε στις 14.4.05 από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως στο περιθώριο του Συµβουλίου Υπουργών ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων (Λουξεµβούργο) η Σύµβαση για την προσχώρηση
των 10 νέων κρατών µελών στη Σύµβαση της Ρώµης και τα
Πρωτόκολλα της, και προωθήθηκαν τα σχετικά κυρωτικά νοµοσχέδια.

•

Τέθηκαν σε ισχύ µε διατάγµατα του Υπουργικού Συµβουλίου που
δηµοσιεύτηκαν στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας τρεις (3)
Συµβάσεις και τρία (3) Πρωτόκολλα της Ε.Ε. αναφορικά µε:
-

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,

-

την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης εγγράφων στα κράτη
µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και

-

τη διαβίβαση ποινικών διαδικασιών µεταξύ των κρατών µελών των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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•

Προωθήθηκαν στους θεµατοφύλακες τα σχετικά έγγραφα προσχώρησης
σε τρεις (3) Συµβάσεις και µια (1) Συµφωνία της Ε.Ε., που σχετίζονται µε:
-

την έκδοση φυγοδίκων ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ένωσης,

-

την απλουστευµένη διαδικασία έκδοσης ανάµεσα στα κράτη µέλη
της Ένωσης,

-

την εκτέλεση των αλλοδαπών καταδικαστικών αποφάσεων
ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ένωσης, και

-

τη διαβίβαση ποινικών διαδικασιών µεταξύ των κρατών µελών των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

•

Ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε προς την Ε.Ε. αναλυτική κατάσταση
µεταφοράς του κοινοτικού κεκτηµένου που διέπει την εφαρµογή της
απόφασης – πλαισίου για το καθεστώς θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες.

2.2. Εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης (Ρατσισµός). Τοµέας
Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης (Κεφ. 13)
2.2.1. Στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράµµατος κατά των ∆ιακρίσεων, για το
οποίο την ευθύνη προώθησης και υλοποίησης έχει το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
και ∆ηµοσίας Τάξεως, διοργανώθηκαν εντός του 2005 µε χρηµατοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι πιο κάτω εκδηλώσεις, ηµερίδες και προγράµµατα:
•

Σειρά εκδηλώσεων και σεµιναρίων της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και Αρχής
κατά των ∆ιακρίσεων µε στόχο αφ’ ενός, την ενηµέρωση του κοινού και κάθε
ενδιαφερόµενου φορέα επί των νέων αρµοδιοτήτων και εξουσιών της και αφ’
ετέρου, την ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα στις Αρχές ∆ιακρίσεων που
εγκαθιδρύθηκαν σε όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης.

•

Σεµινάριο του Συνδέσµου Συµβουλευτικής Αποκατάστασης Κύπρου µε θέµα
την εξάλειψη των διακρίσεων στο χώρο απασχόλησης (Diverse Work
Force).
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•

Πιλοτικό Πρόγραµµα του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ) µε στόχο
την

επιµόρφωση/ευαισθητοποίηση

λειτουργήσουν

ως

κοινωνικοί

των

εκπαιδευτικών,

µεταρρυθµιστές

ώστε

στις τάξεις τους,

να
να

υποκινήσουν τους/τις µαθητές/µαθήτριες, στο πλαίσιο του αναλυτικού
σχολικού προγράµµατος, να δραστηριοποιηθούν στο θέµα των διακρίσεων.
Στα πλαίσια υλοποίησης του πιο πάνω Πιλοτικού Προγράµµατος του ΠΙΚ,
Λειτουργός της Μονάδας Νοµικών Θεµάτων συνέβαλε ουσιαστικά στην
επιµόρφωση/διαφώτιση και ενηµέρωση εκπαιδευτικών επί της κυπριακής
νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων, καθώς επίσης επί των πολιτικών της
Ένωσης στον τοµέα αυτό.
2.2.2.

Λειτουργός της Μονάδας Νοµικών θεµάτων συνέβαλε ουσιαστικά

στον καταρτισµό του σχεδίου δράσης της Εθνικής Εκστρατείας ∆ιαφώτισης
κατά των ∆ιακρίσεων

και, µε τα υπόλοιπα µέλη της Εθνικής Οµάδας

Εργασίας, στη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων. Συγκεκριµένα µε την
ευκαιρία της καθόδου στην Κύπρο του «καµιονιού» που περιοδεύει σε όλα
τα κράτη µέλη της Ένωσης, µε σκοπό τη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση
της

κοινωνίας

των

πολιτών

και

όλων

των

αρµοδίων

φορέων,

διοργανώθηκαν στη Λευκωσία και τη Λεµεσό διάφορες εκδηλώσεις όπως
οµιλίες πολιτικών και αξιωµατούχων των δηµοτικών αρχών, συζητήσεις
στρογγυλής τραπέζης, συνεντεύξεις, χοροί και µουσική (από κυπριακά
µουσικοχορευτικά συγκροτήµατα αλλά και άλλων εθνικοτήτων) κλπ.
2.2.3.

Ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε

τη συνεισφορά συναρµοδίων φορέων και υπηρεσιών επί θεµάτων
καταπολέµησης των διακρίσεων, η σχετική Έκθεση που υπαγορεύεται από
το Άρθρο 17 της Οδηγίας της Ε.Ε. για την εφαρµογή της Αρχής της Ισης
Μεταχείρισης, η οποία αποτελεί ήδη µέρος της εσωτερικής έννοµης τάξης.
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III

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1.

Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως συνοδευόµενος από

λειτουργό της Μονάδας Νοµικών Θεµάτων έλαβε µέρος στη Σύνοδο των
Υπουργών ∆ικαιοσύνης του Συµβουλίου της Ευρώπης που πραγµατοποιήθηκε
στο Ελσίνκι µε θέµα «Επανορθωτική ∆ικαιοσύνη»
2.

Λειτουργοί των Μονάδων Νοµικών Θεµάτων και Νοµικής/∆ικαστικής

Συνεργασίας έλαβαν µέρος σε συνέδρια/σεµινάρια/συναντήσεις/οµάδες εργασίας
που διοργανώθηκαν στα πλαίσια της Ε.Ε. και του Συµβουλίου της Ευρώπης, σε
θέµατα όπως ο ρατσισµός, ανθρώπινα δικαιώµατα, δικαστική νοµική συνεργασία
κλπ. Σε όλα τα συνέδρια/σεµινάρια/συναντήσεις/οµάδες εργασίας κατατέθηκαν και
κυκλοφόρησαν σχετικές εκθέσεις της Κύπρου.
3.

Εξ

άλλου,

Λειτουργός

της

Μονάδας

µετέχει

στις

εργασίες

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νοµικής Συνεργασίας του Συµβουλίου της
Ευρώπης (CDCJ steering committee).
IV

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• ∆υνάµει των προνοιών του άρθρου 10 των περί Τουρκοκυπριακών
Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές ∆ιατάξεις)
Νόµων 1991 – 1998, Υπουργική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο
Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, εξετάζει ιεραρχικές
προσφυγές, που υποβάλλονται κατά αποφάσεων του Κηδεµόνα Τ/Κ
περιουσιών, κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων του, σύµφωνα µε το
Νόµο και τους σχετικούς Κανονισµούς, για την παραχώρηση Τ/Κ κλήρων
και υποστατικών σε πρόσφυγες δικαιούχους.
Η Γραµµατεία της

Υπουργικής Επιτροπής και η επιµέλεια των

προσχεδίων Αποφάσεων εκτελείται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως.
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•

Εκτυπώθηκαν από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο και κυκλοφόρησαν στο
ευρύτερο κοινό πέντε (5) πληροφοριακά δελτία σε θέµατα διακρίσεων,
διασυνοριακής άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος, οργάνωσης της
δικαιοσύνης, νοµικών επαγγελµάτων, και παροχής νοµικής αρωγής.

•

Λειτουργός της Μονάδας Νοµικών Θεµάτων συνέβαλε, για ένατη κατά
συνέχεια χρονιά, στο Πρόγραµµα της Κυπριακής Ακαδηµίας ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε σκοπό τη βασική κατάρτιση των δηµοσίων υπαλλήλων επί
ευρωπαϊκών

θεµάτων,

παρέχοντας

διαλέξεις

∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.

στους

τοµείς

της

20
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Γ.

MΟΝΑ∆Α ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ρύθµιση νοµικών θεµάτων και η απονοµή της δικαιοσύνης είναι θέµατα
που απαιτούν συνεχώς αυξανόµενη συνεργασία µε άλλες χώρες τόσο στον
τοµέα του αστικού όσο και του ποινικού δικαίου, λόγω της αυξηµένης
διασυνοριακής διακίνησης ανθρώπων και αγαθών.
Η Μονάδα ∆ιεθνούς Νοµικής Συνεργασίας που συστάθηκε το ∆εκέµβριο
1999, ειδικά για τη διευκόλυνση, επιτάχυνση και βελτίωση της διεθνούς αυτής
συνεργασίας, ιδιαίτερα ενόψει και της ένταξης µας πορείας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ανέπτυξε δραστηριότητα στους τοµείς που αφορούν:
-

τη συνοµολόγηση διµερών συµβάσεων νοµικής/δικαστικής
συνεργασίας,

-

τη µελέτη και προώθηση της προσχώρησης της Κύπρου σε
πολυµερείς διεθνείς συµβάσεις που σχετίζονται µε νοµικά θέµατα,
και

-

την

εφαρµογή

τόσο

των

διµερών

συµβάσεων

νοµικής

συνεργασίας όσο και των πολυµερών διεθνών συµβάσεων που
σχετίζονται µε νοµικά θέµατα και για τις οποίες το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως Κεντρική Αρχή,
ή έχει σχετική αρµοδιότητα.
Κατάλογοι

των

συνοµολογηθεισών

µέχρι

31.12.2005

διµερών

συµβάσεων και των πολυµερών στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κύπρος
31.12.2005 σύµφωνα µε τις οποίες το Υπουργείο έχει καθοριστεί ως Κεντρική
Αρχή, ή έχει σχετική αρµοδιότητα, παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ
αντίστοιχα, του Κεφαλαίου Γ της Έκθεσης.
Αναλυτικά κατά το υπό επισκόπηση έτος, η Μονάδα ασχολήθηκε µε τα
ακόλουθα:
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Ι.

∆ιεθνής Νοµική Συνεργασία

1.

∆ιεθνείς Συµβάσεις

1.1.

∆ιµερείς Συµβάσεις

1.1.1. Συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την κύρωση και την
εφαρµογή των ακολούθων Συµβάσεων µε τις χώρες που παρατίθενται
αντίστοιχα:
-

Νοµική Συνεργασία
σε Ποινικά Θέµατα:

Λιβύη

Κυρωτικός Νόµος 32(ΙΙΙ)/2005

Νοµική Συνεργασία
σε Αστικά Θέµατα:

Ουκρανία

Κυρωτικός Νόµος 8(ΙΙΙ)/2005

1.1.2. Άρχισαν και ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις µεταξύ Κύπρου – ΗΠΑ για
τη συνοµολόγηση των Εγγράφων (instruments) τα οποία προβλέπονται από το
Άρθρο 3 των Συµφωνιών που υπογράφηκαν τον Ιούνιο του 2003 µεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για τα θέµατα της Έκδοσης Φυγοδίκων και της
Αµοβαίας ∆ικαστικής Συνδροµής.
Τα εν λόγω Έγγραφα ενσωµατώνουν στο παράρτηµά τους, σε ενιαίο
κείµενο, τις διατάξεις των υφιστάµενων διµερών Συνθηκών µεταξύ Κύπρου –
ΗΠΑ στους τοµείς της Έκδοσης Φυγοδίκων και της Αµοιβαίας Ατοµικής
Συνδροµής σε Ποινικά Θέµατα, που έχουν υπογραφεί το 1996 και το 1999
αντίστοιχα.
Μετά την υπογραφή και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης
τους, τα Εγγραφα θα τεθούν σε ισχύ, την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των
αντίστοιχων Συµφωνιών µεταξύ ΗΠΑ – ΕΕ το πιθανότερο εντός του 2006.
1.2.

Παρακολούθηση/Εφαρµογή ∆ιεθνών Συµβάσεων

1.2.1. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

στα πλαίσια των

αρµοδιοτήτων του και ως Κεντρική Αρχή, µε βάση σχετικές Συµβάσεις
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χειρίστηκε αυξηµένο αριθµό αιτήσεων προς και από την Κύπρο, οι οποίες
αφορούν:
-

επίδοση δικογράφων, (περί τις 6000 αιτήσεις)

-

δικαστική συνδροµή (που περιλαµβάνουν ως επί το πλείστον και
λήψη µαρτυρίας) (περί τις 150 αιτήσεις)

-

έκδοση φυγοδίκων, (12 αιτήσεις)

-

παράδοση ατόµων εκζητουµένων µε βάση το Ευρωπαϊκό Ένταλµα
Σύλληψης (56 αιτήσεις)

-

µεταφορά καταδίκων, (3 αιτήσεις)

-

επιστροφή απαχθέντων παιδιών που µετακινήθηκαν προς ή εκτός
Κύπρου, (20 αιτήσεις)

-

αναγνώριση δικαστικών διαταγµάτων διατροφής
(20 αιτήσεις)

-

αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων διαιτησίας (5 αιτήσεις)

-

αναγνώριση

δικαστικών

αποφάσεων

(πλην

διαταγµάτων

διατροφής και διαιτησίας) (10 αιτήσεις)
2.

πιστοποίηση εγγράφων, (172,147)

Συµµετοχή σε συνέδρια και επιτροπές διεθνών οργανισµών για
νοµικά θέµατα
Λειτουργοί της Μονάδας συµµετείχαν στις εργασίες των ακόλουθων

Επιτροπών/Συνεδρίων/∆ιασκέψων:
-

Συναντήσεις

του

Ευρωπαϊκού

∆ικαστικού

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται πιο κάτω:
Βρυξέλλες

21.3.2005

∆ικτύου

της
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-

Λουξεµβούργο

8 - 10.6.2005

Χάγη

13.9.2005

Πορτογαλία

22 – 23.9.2005

Εδιµβούργο

5 – 7.12.2005

Στις Συναντήσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου για
εµπορικές και αστικές υποθέσεις που έγιναν στις Βρυξέλλες στις
27 Σεπτεµβρίου 2005 και στις 15 Νοεµβρίου 2005.

-

Στη 50η Συνάντηση της Επιτροπής του Συµβουλίου Ευρώπης (PC04) για την παρακολούθηση των Συµβάσεων για ποινικά θέµατα
(Στρασβούργο 28-30 Ιουνίου 2005).

-

Στο σεµινάριο που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 21 –
22 Ιουλίου 2005, για το κοινοτικό κεκτηµένο και τις ∆ιεθνείς
Συµβάσεις που διέπουν την Κηδεµονία παιδιών και συναφή
ζητήµατα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος χωρών µε τις οποίες η Κύπρος συνήψε ∆ιµερείς Συµφωνίες
Νοµικής/∆ικαστικής Συνεργασίας µέχρι 31.12.2005.
1.

Τσεχοσλοβακία, Κυρ. Νόµος 68/82

2.

Ουγγαρία, Κυρ. Νόµος 7/83

3.

Βουλγαρία, Κυρ. Νόµος 18/84

4.

Ελλάδα, Κυρ. Νόµος 55/84

5.

Συρία, Κυρ. Νόµος 160/86

6.

Σοβιετική Ένωση, Κυρ. Νόµος 172/86

7.

Γιουγκοσλαβία, Κυρ. Νόµος 179/86

8.

Αίγυπτος, Κυρ. Νόµος 32(ΙΙΙ)92

9.

Κίνα, Κυρ. Νόµος 19(ΙΙΙ)/95

10.

Αίγυπτος, Κυρ. Νόµος 13(ΙΙΙ)/96 για Έκδοση Φυγοδίκων

11.

Ιορδανία, Κυρ. Νόµος 15(ΙΙΙ)/96 για Μεταφορά Καταδίκων

12.

Λίβανος, Κυρ. Νόµος 16(ΙΙΙ)/96 για Μεταφορά Καταδίκων

13.

ΗΠΑ, - Κυρ. Νόµος 9(ΙΙΙ)/97 για Αµοιβαία Νοµική Συνδροµή σε Ποινικά
Θέµατα
- Κυρ. Νόµος 20(ΙΙΙ)/2002 για Μεταφορά Καταδίκων

14.

Πολωνία, Κυρ. Νόµος 10(ΙΙΙ)/97

15.

Ρωσική Οµοσπονδία, Κυρ. Νόµος 11(ΙΙΙ)/97 για Μεταφορά Καταδίκων

16.

Λιβύη - Κυρ. Νόµος 25(ΙΙΙ)/2002 για Έκδοση Φυγοδίκων
- Κυρ. Νόµος 26(ΙΙΙ)/2002 για Μεταφορά Καταδίκων

17.

Λυβύη – Κυρ. Νόµος 32(ΙΙΙ)/2005 για Νοµική Συνεργασία σε Ποινικά
Θέµατα

18.

Ουκρανία Θέµατα

Κυρ. Νόµος 8(ΙΙΙ)/2005 για Νοµική Συνεργασία σε Αστικά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατάλογος Πολυµερών ∆ιεθνών

Συµβάσεων τις οποίες επικύρωσε η

Κύπρος και για την εφαρµογή των οποίων ορίστηκε ως Κεντρική Αρχή ή έχει
σχετική αρµοδιότητα το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, µέχρι
31.12.2005.
1.

Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί Παροχής Πληροφοριών επί του Κρατούντος
εν τη Αλλοδαπή ∆ικαίου, Κυρ. Νόµος 5/69

2.

Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί Τιµωρίας Αδικηµάτων Τροχαίας, Κυρ. Νόµος
13/69

3.

Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί Εκδόσεως Φυγοδίκων, Κυρ. Νόµος 95/70

4.

Σύµβαση της Χάγης περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς
Νοµιµοποίησιν Αλλοδαπών ∆ηµοσίων Εγγράφων, Κυρ. Νόµος 50/72

5.

Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί του ∆ιεθνώς Εγκύρου των Ποινικών
Αποφάσεων, Κυρ. Νόµος 9/74

6.

Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών επί της ∆ιεκδικήσεως ∆ιατροφής εν τη
Αλλοδαπή, Κυρ. Νόµος 50/78

7.

Σύµβαση της Χάγης περί της εν τη Αλλοδαπή Επιδόσεως ∆ικαστικών και
Ετέρων Εγγράφων εις Αστικάς και Εµπορικάς Υποθέσεις, Κυρ. Νόµος
40/82

8.

Σύµβαση της Χάγης δια την Λήψιν Μαρτυρικής Αποδείξεως εν τη
Αλλοδαπή εις Αστικάς και Εµπορικάς Υποθέσεις, Κυρ. Νόµος 67/82

9.

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων, Κυρ. Νόµος 14/86

10.

Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Αποφάσεων
Αφορωσών εις Κηδεµονίαν, Ανηλίκων και εις Αποκατάστασιν Κηδεµονίας
Ανηλίκων, Κυρ. Νόµος 36/86
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11.

Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών (Βιέννη 88) εναντίον της Παράνοµης
∆ιακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών, Κυρ. Νόµος 49/90

12.

Σύµβαση της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της ∆ιεθνούς Απαγωγής
Παιδιών, Κυρ. Νόµος 11(ΙΙΙ)/94

13.

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και
∆ήµευση των Προϊόντων του Εγκλήµατος, Κυρ. Νόµος 18(ΙΙΙ)/95

14.

Ευρωπαϊκή Συµφωνία για την Παράνοµη ∆ιακίνηση µέσω Θαλάσσης
προς εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά της
Παράνοµης ∆ιακίνησης Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων
Ουσιών, Κυρ. Νόµος 13(ΙΙΙ)/1999.

15.

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για Αµοιβαία Συνδροµή σε Ποινικά Θέµατα και
Πρόσθετο Πρωτόκολλο, Κυρ. Νόµος 2(ΙΙΙ)/2000.

16.

Σύµβαση της Χάγης περί Πολιτικής ∆ικονοµίας, Κυρ. Νόµος 3(ΙΙΙ)/2000.

17.

Σύµβαση της Χάγης για Πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη, Κυρ. Νόµος
4(ΙΙΙ)/2000.

18.

∆ιεθνής Σύµβαση για την Καταστολή της Βοµβιστικής Τροµοκρατίας,
Κυρ. Νόµος 19(ΙΙΙ)/2000.

19.

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τη Μεταφορά Ποινικών ∆ιαδικασιών, Κυρ.
Νόµος 20(ΙΙΙ)/2000.

20.

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ποινικοποίηση της ∆ιαφθοράς, Κυρ. Νόµος
23(ΙΙΙ)/2000.

21.

Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για Μεταφορά
Καταδίκων, Κυρ. Νόµος 12(ΙΙΙ)/2001.

22.

Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της Χρηµατοδότησης της
Τροµοκρατίας, Κυρ. Νόµος 29(ΙΙΙ)/2001.

28
23.

Ευρωπαϊκή Σύµβαση Αστικού ∆ικαίου για τη ∆ιαφθορά, Κυρ. Νόµος
7(ΙΙΙ)/2004.
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∆.

ΜΟΝΑ∆Α ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕYΝΩΝ

Πέραν από την παρακολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε την
εγκληµατικότητα και τα ναρκωτικά οι σηµαντικότερες αρµοδιότητες της Μονάδας
επικεντρώνονται στα ακόλουθα:
(α)

∆ιεξαγωγή µελετών / ερευνών για διαµόρφωση αντεγκληµατικής /
σωφρονιστικής πολιτικής και παρακολούθησή της.

(β)

Υποβολή εισηγήσεων εκθέσεων πάνω σε θέµατα που σχετίζονται
µε την πρόληψη και τον έλεγχο της εγκληµατικότητας, τη
µεταχείριση αδικοπραγούντων (ποινές, οργάνωση και λειτουργία
ιδρυµάτων

και

άλλων

θεσµών

κοινωνικής

άµυνας

και

θεραπευτικών µέτρων των αδικοπραγούντων).
(γ)

συντονισµό

διαφόρων

κυβερνητικών

υπηρεσιών

οι

οποίες

ασχολούνται και σχετίζονται µε θέµατα εγκληµατικότητας.
(δ)

διοργάνωση συνεδρίων και συµµετοχή σε σεµινάρια / συνέδρια.

(ε)

χειρισµό θεµάτων που σχετίζονται µε την πολιτική για τα
ναρκωτικά.

(στ)

συµµετοχή στις εργασίες επιτροπών, που συγκροτούνται για
θέµατα

εγκληµατολογικά,

σωφρονιστικά,

ναρκωτικών

και

κοινωνικής πολιτικής.
Επίσης η Λειτουργός της Μονάδας είναι µέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής για τα Ναρκωτικά σχετικά µε την προώθηση της υλοποίησης της
Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου ∆ράσης του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου,
µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγής Yγείας και Πολιτιτότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, µέλος και Γραµµατέας του Συµβουλίου
Φυλακών. Επιπρόσθετα η Μονάδα έχει αναλάβει τη γραµµατειακή, διοικητική
και επιστηµονική υποστήριξη του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας.
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1.

Αντεγκληµατική Πολιτική

1.1.

Συµβούλιο Εγκληµατικότητας
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και

∆ηµοσίας Τάξεως για διαµόρφωση αντεγκληµατικής πολιτικής, έχει συσταθεί µε
Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (Αρ. 57.457, ηµερ. 24.2.2003)
Συµβούλιο για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας.

Το

Συµβούλιο Εγκληµατικότητας άρχισε τη λειτουργία του στις 15 ∆εκεµβρίου
2003.
Κυριότερος σκοπός της σύστασης του Συµβουλίου είναι η υιοθέτηση και
εφαρµογή όλων των αναγκαίων µέτρων και προγραµµάτων, τα οποία να
βασίζονται στην ολιστική αντιµετώπιση του φαινοµένου της εγκληµατικότητας
σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς στρατηγικές, καθώς επίσης και ο
συντονισµός όλων των υπηρεσιών/φορέων που εµπλέκονται στην πρόληψη και
αντιµετώπιση του φαινοµένου της εγκληµατικότητας.
Απώτερος στόχος του είναι η πρόληψη και µείωση του φαινοµένου της
παραβατικότητας και των κοινωνικών προβληµάτων που παρατηρούνται στην
Κύπρο, προσεγγίζοντας το φαινόµενο της εγκληµατικότητας σφαιρικά και
επιστηµονικά.
Ενόψει του γεγονότος ότι το φαινόµενο της εγκληµατικότητας είναι
πολυσύνθετο και πολυδιάστατο, το Συµβούλιο έχει ευρείες αρµοδιότητες οι
οποίες αφορούν στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη της
εγκληµατικότητας
Κύρια αποστολή του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας είναι:
•

Η µέτρηση και η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης ανά πάσα
στιγµή.

•

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση Εθνικής Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
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•

Ο συντονισµός δράσεων, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή τους.

•

Η διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας.

•

Η συγκέντρωση, η οργάνωση και η διάχυση πληροφοριών, γνώσης
και εµπειριών.

•

Η εξασφάλιση της συνεργασίας και ενεργού ανάµιξης των Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, των τοπικών Αρχών και των Εθελοντικών
Οργανώσεων.

•

Η

επιµόρφωση,

η

κατάρτιση

και

η

εκπαίδευση

όλων

των

εµπλεκοµένων φορέων (κράτος και ιδιώτες).
Πρόεδρος του Συµβουλίου είναι ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου. Τα
υπόλοιπα µέλη του Συµβουλίου φαίνονται στο Παράρτηµα Ι και εκπροσωπούν
τα Υπουργεία/Υπηρεσίες, την Αστυνοµία, τη Νοµική Υπηρεσία, το Ανώτατο
∆ικαστήριο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, τον
Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου, το Παγκύπριο Συµβούλιο Ευηµερίας και το
Πανεπιστήµιο Κύπρου.
Στα πλαίσια των εργασιών του Συµβουλίου εκπονήθηκε Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας το οποίο
καλύπτει τη χρονική περίοδο 2005-2010, η υλοποίηση του οποίου έχει ήδη
αρχίσει
Το Εθνικό Σχέδιο στηρίζεται σε τρεις άξονες:
•

τη µείωση των εγκληµατογόνων παραγόντων

•

τη µείωση της υποτροπής και

•

τη µείωση των ευκαιριών για διάπραξη αδικηµάτων
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Οι 103 δράσεις που έχουν καταγραφεί αφορούν το θεσµό της
Οικογένειας και του Σχολείου, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, την Εργασία, την
Ψυχαγωγία, τη Νοµοθεσία, τη Μεταχείριση και την Κοινωνική Επανένταξη
Αδικοπραγούντων και Κρατουµένων.
Όλες οι ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί προνοούν τη συναιτερικότητα
την ενεργοποίηση όλων των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων.
Για τον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Συµβουλίου
καθώς και την προώθηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου
για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας συστάθηκαν οι
ακόλουθες Επιτροπές/Οµάδες Εργασίας.
α)

Επιτροπή

για

την

Πρωτογενή

και

∆ευτερογενή

πρόληψη

της

Εγκληµατικότητας.
β)

Επιτροπή για την Τριτογενή Πρόληψη της Εγκληµατικότητας.

δ)

Επιτροπή

αναφορικά

µε

την

κοινωνική

επανένταξη

των

αποφυλακιζοµένων.
ε)

Επιτροπή αναφορικά µε την κράτηση Ανηλίκων Παραβατών στις
Φυλακές.

στ)

Οµάδα

εργασίας

για

το

σχεδιασµό,

προώθηση

και

εφαρµογή

προγραµµάτων πρόληψης της Βίας και Νεανικής Παραβατικότητας.
ζ)

Εκτελεστικές Οµάδες Εργασίας για την προώθηση/υλοποίηση των
δράσεων/προγραµµάτων του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης.
Κατά το υπό επισκόπηση έτος έχουν πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του
Συµβουλίου

Εγκληµατικότητας

συσκέψεις/συνεδρίες/συναντήσεις.

55

συνολικά
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1.1.2. Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και
Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας για το έτος 2005
∆ράσεις που αφορούν το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
και τη Γραµµατεία του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας
•

Έχουν

ετοιµαστεί

οι

προδιαγραφές

τηλεοπτικού

διαφωτιστικού

µηνύµατος µε θέµα την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, η
παραγωγή της οποίας θα προωθηθεί από τον Οργανισµό Νεολαίας
εντός του 2006.
•

Καταγράφτηκαν τα υφιστάµενα µέτρα σχετικά µε την κοινωνική
επανένταξη των αποφυλακιζόµενων µε απώτερο στόχο το συντονισµό
των αρµοδίων υπηρεσιών και τη δηµιουργία κατάλληλου µηχανισµού
παροχής στήριξης στους αποφυλακιζόµενους.

•

Εφαρµόστηκε ο θεσµός των καθοδηγητών στις φυλακές. Για το σκοπό
αυτό ορίστηκαν και εκπαιδεύτηκαν έντεκα µέλη του προσωπικού των
φυλακών.

•

Άρχισε µελέτη σχετικά µε την εκτίµηση της κατάστασης που επικρατεί
αναφορικά µε την κράτηση ανηλίκων/νεαρών καταδίκων µε στόχο το
σχεδιασµό συγκεκριµένης πρότασης.

∆ράσεις που αφορούν άλλες υπηρεσίες/φορείς
(Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, Υπηρεσίες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας,
Οργανισµό Νεολαίας, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου κλπ)
Άρχισε η υλοποίηση διαφόρων δράσεων οι οποίες επικεντρώνονται
κυρίως στην ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας, στην εφαρµογή της
κοινοτικής εργασίας, στην αποκέντρωση των παρεχόµενων κοινωνικών
υπηρεσιών από τα Επαρχιακά Γραφεία Ευηµερίας στην κοινότητα, στην
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επιµόρφωση των εκπαιδευτικών των ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας,
στην υλική και δηµιουργική ψυχαγωγία των νέων, την εκπαίδευση και
ψυχολογική στήριξη των νέων, στην ενηµέρωση/πληροφόρηση των πολιτών και
οργανωµένων κοινωνικών συνόλων αναφορικά µε τα δικαιώµατα τους ως
τηλεθεατές/ακροατές καθώς και στους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να
προστατεύσουν τα παιδιά τους από επιβλαβή ραδιοτηλεοπικά προγράµµατα και
ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης.
1.1.3. Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας µε τις Τοπικές Αρχές και τα Σχολεία
Ανάµεσα στους βασικούς στόχους του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας
είναι και η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας µε τις Τοπικές Αρχές και γενικά την
κοινότητα, για την προώθηση προληπτικών προγραµµάτων πους στοχεύουν
στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας.
Στα πλαίσια αυτά άρχισε ο σχεδιασµός προγραµµάτων για την
προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των µαθητών σε συνεργασία µε το
Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Νέων του ∆ήµου Γερµασόγειας, τις επαρχιακές
Υπηρεσίες Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγείας και το Κέντρο
Πρόληψης του Οργανισµού Νεολαίας Λεµεσού. Το πρόγραµµα αυτό θα
εφαρµοστεί πιλοτικά σ’ ένα γυµνάσιο στη Λεµεσό εντός του 2006 και σε
µεταγενέστερο στάδιο θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία.
2.

Εγκληµατολογικές Ερευνες
Στα

πλαίσια

των

αρµοδιοτήτων

της

Μονάδας

για

διεξαγωγή

εγκληµατολογικών ερευνών, έχει διαµορφωθεί πρόταση / σχέδιο για τη
διεξαγωγή έρευνας µε θέµα: ‘’Χρήση και Αποτελεσµατικότητα των Ποινών’’.
Στην έρευνα αυτή τέθηκαν τέσσερις βασικοί στόχοι:
1.

Καταγραφή και ανάλυση των ποινών όπως αυτές περιλαµβάνονται σε
εγκληµατολογικές στατιστικές και έρευνες από τις αρµόδιες κρατικές
υπηρεσίες (Στατιστική Υπηρεσία, Τµήµα Φυλακών, Αστυνοµία, Υπηρεσίες
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Κοινωνικής Ευηµερίας κλπ) και κατηγοριοποίηση τους ανάλογα µε το είδος
αδικήµατος:
•

Απαλλαγή χωρίς όρους

•

Απαλλαγή µε όρους

•

Παροχή εγγύησης για την τήρηση της τάξης και επίδειξη καλής διαγωγής

•

Χρηµατική ποινή και καταβολή αποζηµίωσης

•

Κηδεµονευτικό

διάταγµα

(συµπεριλαµβανοµένης

της

κοινοτικής

εργασίας)

2.

•

Φυλάκιση µε αναστολή

•

Φυλάκιση
Συσχέτιση

των ποινών µε κατηγορίες αδικηµάτων και διάφορα

δηµογραφικά στοιχεία: φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, µορφωτικό επίπεδο,
υπηκοότητα,

εθνοτική

καταγωγή,

οικογενειακή

κατάσταση,

τόπος

διαµονής, εργασιακό καθεστώς κλπ.
3.

Καταγραφή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την
τελευταία δεκαετία.

4.

Καταγραφή του σκεπτικού επιβολής της ποινής από τους ∆ικαστές (είτε
µέσω ερωτηµατολογίου είτε µε προσωπικές συνεντεύξεις).
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η καταγραφή και ανάλυση της

επίδρασης των ποινών στον αδικοπραγούντα.
Τα πορίσµατα/ συµπεράσµατα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για
µια πιo ευρεία και συστηµατική µελέτη σχετικά µε τη χρήση και επιβολή των
ποινών έτσι ώστε να βοηθήσει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των
ποινών.
Η έρευνα υπολογίζεται να αρχίσει και να ολοκληρωθεί µέσα στο 2006.
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3.

Συµβούλιο Φυλακών
Το Συµβούλιο Φυλακών λειτουργεί µε βάση τον περί Φυλακών Νόµο του

1996 και 1997 όπως έχει τροποποιηθεί. Πρόκειται για ένα σώµα, µε ρόλο
συµβουλευτικό προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως σε σχέση
µε την εξασφάλιση του σεβασµού των δικαιωµάτων και συµφερόντων των
κρατουµένων και την οµαλή λειτουργία των Φυλακών, σε συνεργασία µε το
∆ιευθυντή Φυλακών.
Το Συµβούλιο είναι ένας θεσµός που για χρόνια λειτουργεί και
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρµογής του
Νόµου και των Κανονισµών των Φυλακών. Τα µέλη του Συµβουλίου διορίζονται
από το Υπουργικό Συµβούλιο, η δε θητεία τους είναι τριετής.
Οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες των µελών του Συµβουλίου συνοψίζονται
στην ελεύθερη επικοινωνία τους µε όλους τους κρατουµένους και στη
διερεύνηση οποιουδήποτε παραπόνου, καθώς και στην εξέταση θεµάτων που
έχουν σχέση µε τις συνθήκες διαβίωσης, την εκπαίδευση, αγωγή, απασχόληση,
επαγγελµατική κατάρτιση, ψυχαγωγία, κοινωνική επανένταξη και ψυχολογική
υποστήριξη των κρατουµένων.
Τα µέλη του Συµβουλίου Φυλακών έχουν δικαίωµα να εισέρχονται
ελεύθερα στις Φυλακές καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και να επισκέπτονται
όποιον κατάδικο επιθυµούν και να συνοµιλούν µαζί του.
Στα πλαίσια του Συµβουλίου Φυλακών λειτουργούν και ειδικά κλιµάκια τα
οποία, εκτός από τη διερεύνηση των παραπόνων, ασκούν και αυτόβουλα τις
αρµοδιότητες τους εξετάζοντας διάφορα θέµατα που αφορούν τις Φυλακές.
Το παρόν Συµβούλιο διορίστηκε για την περίοδο 2003 – 2006.
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Σε

µια

προσπάθεια

βελτίωσης

της

λειτουργικότητας,

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του Συµβουλίου Φυλακών, για το
διορισµό των µελών του λήφθηκαν υπόψη η επαγγελµατική ιδιότητα και
συµµετοχή του καθενός σε διάφορες κοινωνικές οµάδες, το ενδιαφέρον για τα
κοινά και η επιθυµία προσφοράς στους κρατουµένους. Πρόεδρος του
Συµβουλίου είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως.
Κατά το 2005, η ολοµέλεια του Συµβουλίου εξέτασε σηµαντικό αριθµό
αιτηµάτων/παραπόντων που υποβλήθηκαν σ’ αυτό από κρατουµένους, γραπτά
ή προφορικά. Οι κρατούµενοι αποτείνονταν στο Συµβούλιο Φυλακών για
θέµατα που αφορούσαν κυρίως προβλήµατα που σχετίζονταν µε την οικογένεια
τους, τις συνθήκες διαβίωσης τους στις φυλακές, τις άδειες εξόδων και άλλα
θέµατα.
Η ολοµέλεια του Συµβουλίου Φυλακών και το κλιµάκιο εξέτασης
παραπόνων κατά την χρονική περίοδο του 2005 πραγµατοποίησαν περίπου 36
συνεδρίασεις/συναντήσεις.
4.

Συµµετοχή σε ∆ιεθνή Συνέδρια
Στα πλαίσια της πολιτικής για ενεργότερη παρουσία και συµµετοχή της

Κύπρου σε διεθνή συνέδρια για θέµατα Ναρκωτικών και Εγκληµατικότητας η
Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών εκπροσώπησε το Υπουργείο στις πιο
κάτω Επιτροπές του Συµβουλίου της Ευρώπης:
4.1.

Οµάδα Ποµπιτού (Φεβρουάριο και Νοέµβριο του 2005)

4.2.

European Committee on Crime Problems
Συνάντηση σχετικά µε την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισµών

των Φυλακών. (15 – 17 Ιουνίου, 2005).
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4.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Προβλήµατα της Εγκληµατικότητας
(CDPC)
Η Μονάδα συντονίζει και διεκπεραιώνει τις εργασίες που προκύπτουν

από τη συµµετοχή της Κύπρου στην πιο πάνω Επιτροπή του Συµβουλίου της
Ευρώπης (CDPC) στην οποία εκπροσωπείται η Κύπρος από το Γενικό
∆ιευθυντή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως. Η Επιτροπή
αυτή πραγµατοποίησε τη συνάντηση στις 16 – 19 Μαρτίου 2004.
5.

Συµµετοχή σε Σεµινάρια στην Κύπρο

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι σχετικά µε τα Ναρκωτικά που διοργάνωσε το λαιονικό
Ιδρυµα Lions Quest Κύπρου, 29-30 Οκτωβρίου, 2005.
12η Συνδιάσκεψη Επαρχιακού Συµβουλίου Ευηµερίας Λευκωσίας µε θέµα
«Εθελοντισµός και Κοινοτική Εργασία», 11 Μαίου, 2005.
Ενηµερωτικό Σεµινάριο για το Έργο «Επαγγλµατική κατάρτιση και προώθηση
ληπτών δηµόσιου βοηθήµατος στην απασχόληση», 16 ∆εκεµβρίου 2005.
6.

∆ιοργάνωση Σεµιναρίων
Στα πλαίσια των προσπαθειών του Υπουργείου για ευαισθητοποίηση και

διαφώτιση της νεολαίας σχετικά µε ναρκωτικά και την οδική ασφάλεια
διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και το
Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο µε θέµα: «Επιλέγουµε µια ζωή µε Νόηµα» στις
16 Απριλίου 2006.
Το Σεµινάριο απευθυνόταν σε µαθητές Λυκείου κατά τη διάρκεια του
οπίου λειτούργησαν 7 βιωµατικά εργαστήρια, όπου οι µαθητές κλήθηκαν να
καταθέσουν τις απόψεις, εισηγήσεις τους.
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Στο

τέλος

των

βιωµατικών

εργαστηρίων

παρουσιάστηκαν

τα

αποτελέσµατα και έγινε αξιολόγηση. Παρουσιάστηκε επίσης η ∆ιακήρυξη που
ετοίµασαν οι µαθητές.
Εκδηλώσεις για τα Ναρκωτικά και τη Νεανική Παραβατικότητα
Μέσα στο 2005 προσκλήθηκε ο Υπουργός να απευθύνει χαιρετισµό ή να
είναι ο κύριος οµιλητής στις πιο κάτω εκδηλώσεις/σεµινάρια:
•

10ο Παγκύπριο Συνέδριο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου
ΚΕΝΘΕΑ µε θέµα «Ηθικές και Κοινωνικές πτυχές του προβλήµατος των
εξαρτήσεων», 11 Φεβρουαρίου 2005.

•

1Ο Παγκύπριο Συνέδριο «Από Νέο σε Νέο» του Συνδέσµου ΚΕΝΘΕΑ
Λευκωσίας, 19 Φεβρουαρίου 2005.

•

Εκδήλωση για τα θύµατα των ναρκωτικών του Συνδέσµου Συγγενών και
Φίλων Εξαρτηµένων Ατόµων Κύπρου, 17 Απριλίου 2005.

•

Εκδήλωση της Χριστιανικής Κίνησης Απόστολος Ανδρέας Πισσουρίου µε
θέµα «Υγιής Ψυχαγωγία µακριά από τα ναρκωτικά, παραβατικότητα και
σωστοί µελλοντικοί πολίτες», 3 Μαΐου 2005.

•

12η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Επαρχιακού Συµβουλίου Ευηµερίας
Λευκωσίας µε θέµα «Εθελοντισµός και Κοινωνική Εργασία», 11 Μαΐου
2005.

•

Εκδήλωση του Πολιτιστικού Οµίλου Ακρωτηρίου µε θέµα «Νέοι και
Ναρκωτικά», Λευκωσία, 13 Μαΐου 2005.

•

Εκδήλωση του Πολιτιστικού Οµίλου Καλαβασού µε θέµα «Πρόληψη και
Καταστολή των Ναρκωτικών», 17 Μαΐου 2005.
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•

Εκδήλωση του Συλλόγου ΑΠΟΠ Πολεµιδιών µε θέµα «Ναρκωτικά και
Νεανική Παραβατικότητα», 20 Μαΐου 2005.

•

Εκδήλωση του Αθλητικού Οµίλου Αραδίππου – ΖΗΝΩΝ, Τµήµα
Χάντµπολ Γυναικών, µε θέµα «Αθλητισµός αντίδοτο στα Ναρκωτικά», 4
Ιουνίου 2005.

•

Εκδήλωση του Πολιτιστικού Οµίλου Αναγέννηση µε θέµα «Ναρκωτικά –
Επιπτώσεις στην κοινωνία και στην οικογένεια», 16 Ιουνίου 2005.

•

Εκδήλωση του Συνδέσµου Καταπολέµησης Ναρκωτικών Λάρνακας µε
θέµα «Αθλούµαι ενάντια στις εξαρτήσεις», 26 Ιουνίου 2005.

•

Εκδήλωση – Συναυλία της Επαρχιακής Επιτροπής Κέντρων Νεότητας
Λεµεσού ενάντια στα ναρκωτικά, 8 Ιουλίου 2005.

•

Εκδήλωση του Αθλητικού Σωµατείου ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεµεσού µε θέµα
«Ενάντια στα Ναρκωτικά», 23 Ιουλίου 2005.

•

Εκδήλωση του Συνδέσµου ΚΕΝΘΕΑ για την ίδρυση Περιφερειακού
Συµβουλευτικού Σταθµού στην Κοκκινοτριµιθιά, 27 Σεπτεµβρίου 2005.

•

Ηµερίδα του Ποδοσφαιρικού Οµίλου Καλού Χωριού Λεµεσού µε θέµα
«Νεανική Παραβατικότητα – οι Νέοι κατά των Ναρκωτικών», 3
Οκτωβρίου 2005.

•

Παγκύπριο Συνέδριο της Παγκύπριας Συνοµοσπονδίας Συνδέσµων
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης µε θέµα «Ουσίες Εξάρτησης και Πρόληψη»,
20 Νοεµβρίου 2005.

•

Εκδήλωση για τη ∆ιεθνή Ηµέρα Εθελοντών του Παγκύπριου Συµβουλίου
Ευηµερίας, 9 ∆εκεµβρίου 2005.
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•

Μήνυµα του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως για τη ∆ιεθνή
Ηµέρα Εθελοντών, 5 ∆εκεµβρίου 2005.

•

Εκδήλωση

του

Λυκείου

Ακροπόλεως

µε

θέµα

«Εφηβική

Παραβατικότητα», 14 ∆εκεµβρίου 2005.
Επίσης η Λειτουργός της Μονάδας Εγκληµατολογικών Ερευνών
παρουσίασε εισήγηση µε θέµα «Κοινωνική Εργασία ως µέτρο µη στερητικό της
ελευθερίας», στην 12η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Επαρχιακού Συµβουλίου
Ευηµερίας Λευκωσίας (11 Μαίου, 2005) και στο 14ο Ετήσιο Συνέδριο του
Επαρχιακού Συµβουλίου Ευηµερίας Λάρνακας (22 Σεπτεµβρίου, 2006).

42
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΛΗMAΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έλενα Κλεόπα
Νίκος Στέλικος
Μιχάλης Χ’ ∆ηµητρίου
Ανδρούλα Μπουλαράν

Τούλα Μιχαηλίδου

Μιχάλης Παπαδόπουλος

Ανώτερη ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας
Νοµική Υπηρεσία
Βοηθός Αρχηγός (Ε)
Αρχηγείο Αστυνοµίας
Αν. ∆ιευθυντής Φυλακών
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
Ανώτερη Λειτουργός Ευηµερίας
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ανώτερος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Λούης Καριόλου
Έκτακτος Ψυχίατρος
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Υπουργείο Υγείας
Νικόλας Σάντης
Επαρχιακός ∆ικαστής
Ανώτατο ∆ικαστήριο
Ανδρέας Καπαρδής
Καθηγητής, Τµήµα Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Γιάγκος Γιαγκουλλής
Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Οργανισµός Νεολαίας Kύπρου
Νεόφυτος Επαµεινώνδας ∆ιευθυντής
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Άθως Γερµανός
Γραµµατέας
Ένωση ∆ήµων
Σταύρος Ολύµπιος
Πρόεδρος Παγκυπρίου Συµβουλίου Ευηµερίας
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E.

ΜΟΝΑ∆Α ΙΣΟΤΗΤΑΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Η Κυβερνητική πολιτική στα θέµατα που αφορούν τη γυναίκα

διαµορφώνεται µε βάση τις πρόνοιες των ∆ιεθνών Συµβάσεων, ιδιαίτερα της
Σύµβασης των Η.Ε. για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής ∆ιάκρισης σε Βάρος της
Γυναίκας, ∆ιεθνών Συστάσεων, Προγραµµάτων ∆ράσης, περιλαµβανοµένου
του Προγράµµατος ∆ράσης της 4ης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Γυναικών του
Πεκίνου (1995), του Κοινοτικού Κεκτηµένου και Ευρωπαϊκών πολιτικών στον
τοµέα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Η Κυβερνητική πολιτική έχει δυο
βασικούς στόχους:
(α)

την εξάλειψη των νοµοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας
και την κατοχύρωση της ισότητας ανδρών και γυναικών σ’ όλους
τους τοµείς του δικαίου, και

(β)

την εµπέδωση της αρχής ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην
πράξη, που προϋποθέτει µεταξύ άλλων
προώθηση

ειδικών

προγραµµάτων

που

αλλαγή νοοτροπίας
υποστηρίζουν

και

ενισχύουν τις γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους καθώς και
ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας σ’ όλα τα προγράµµατα και τις
πολιτικές.
1.

Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας

1.

Βασικό όργανο στη διαµόρφωση και προώθηση της πολιτικής αυτής

αποτελεί ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας (ΕΜ∆Γ), ο
οποίος τελεί υπό την προεδρία και αιγίδα του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως και στον οποίο µετέχουν όλα τα Υπουργεία καθώς και
µεγάλος αριθµός γυναικείων, συνδικαλιστικών και άλλων οργανώσεων.
2.

Κατά τη διάρκεια του 2005 συστάθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν οι

Υπεπιτροπές Εργασίας, Παιδείας, Κέντρων Λήψεως Αποφάσεων, Βίας στην
Οικογένεια και Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης, Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και
∆ικοινοτικών Προγραµµάτων του Συµβουλίου του ΕΜ∆Γ. Επίσης µε απόφαση
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του Συµβουλίου συστάθηκε η Υπεπιτροπή Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για να
προωθήσει τη διαφωτιστική εκστρατεία του ΕΜ∆Γ ενόψει των βουλευτικών,
δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών του 2006.
3.

Για την αποτελεσµατική λειτουργία των Υπεπιτροπών υιοθετήθηκαν από

το Συµβούλιο του ΕΜ∆Γ αναθεωρηµένοι κανονισµοί λειτουργίας Υπεπιτροπών.
4.

Ο Προϋπολογισµός του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα ανήλθε

για δεύτερη χρονιά στο ύψος των £565.000, από το οποίο καλύφθηκαν τα
έξοδα

λειτουργίας/προγραµµάτων

Ευρωπαϊκών

Προγραµµάτων

Μονάδας

και

οι

Ισότητας,

επιχορηγήσεις

η

υλοποίηση

των

γυναικείων

οργανώσεων. Συγκεκριµένα οι µόνιµες ετήσιες χορηγίες προς τις οργανώσειςµέλη του Συµβουλίου του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας
ανήλθαν στις πέντε χιλιάδες λίρες, ενώ ένα πολύ σηµαντικό κονδύλι, ύψους
£275.000, διατέθηκε για τη χρηµατοδότηση οργανώσεων και άλλων φορέων
για υλοποίηση προγραµµάτων πρακτικής φύσεως, κατόπιν αιτήσεως.
5.

Βασικές προτεραιότητες του Εθνικού Μηχανισµού µέσα στο 2005 υπήρξε

η προώθηση της δηµιουργίας Πολιτισµικού Κέντρου Γυναικών, η ετοιµασία
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Ενσωµάτωση της Αρχής της Ισότητας σ’ όλες
τις Πολιτικές, και η προετοιµασία διαφωτιστικής εκστρατείας για την αύξηση της
εκπροσώπησης των γυναικών στα Κέντρα Λήψεως Αποφάσεων της Πολιτικής
ζωής ενόψει των Βουλευτικών και ∆ηµοτικών Εκλογών του 2006.
2.

Μονάδα Ισότητας Ανδρών και Γυναικών

1.

Παράλληλα η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου προώθησε τον

Νοµοθετικό Εκσυγχρονισµό, την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, την
Επιχορήγηση Οργανώσεων, τις ∆ιεθνείς Σχέσεις, την Ενσωµάτωση της
Ισότητας

σ’

όλες

τις

Κυβερνητικές

Πολιτικές

(gender

mainstreaming),

εκτελώντας ταυτόχρονα χρέη Γενικής Γραµµατείας του ΕΜ∆Γ παρέχοντας του
επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη.
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2.

Με Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ανατέθηκε στο Υπουργείο

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως( και συγκεκριµένα στη Μονάδα Ισότητας) νέα
αρµοδιότητα για την έκδοση Πιστοποιητικών Συµβατότητας των έργων που
συγχρηµατοδούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, µε την
Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία και πολιτική για την Ισότητα των δύο φύλων.
Για τον σκοπό αυτό η Μονάδα

Ισότητας εξασφάλισε, µε σύµβαση, τις

υπηρεσίες µιας Συµβούλου/Συνεργάτιδας και ήδη άρχισε η έκδοση των
πιστοποιητικών.
3.

Η Μονάδα Ισότητας εργάστηκε για τη δηµιουργία Ιστοσελίδας στα

πλαίσια της ιστοσελίδας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως,
(www.mjpo.gov.cy) - (Ισότητα Ανδρών και Γυναικών).

Στην ιστοσελίδα

καταχωρήθηκαν Νοµοθεσίες, Εκθέσεις, Κατάλογοι Οργανώσεων, Κανονισµοί
και Έντυπα επιχορηγήσεων και πολύ άλλο χρήσιµο πληροφοριακό υλικό µε
στόχο την καλύτερη ενηµέρωση και επικοινωνία τόσο µε το κοινό όσο και τις
άλλες κρατικές υπηρεσίες και οργανώσεις.
3.

Νοµοθετικός Εκσυγχρονισµός
Στο νοµοθετικό τοµέα συνεχίστηκε η προσπάθεια για εξάλειψη όλων των

νοµοθετικών διακρίσεων, ενσωµάτωση και κατοχύρωση της ισότητας ανδρών
και γυναικών σε όλους τους τοµείς του δικαίου και για εκσυγχρονισµό του
Οικογενειακού ∆ικαίου.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής η Μονάδα

Ισότητας συνέβαλε στην προώθηση των ακόλουθων νοµοθετικών µέτρων:
(α)

Ψήφιση του Νόµου (Ν. 2003(Ι)/2004) για τροποποίηση του περί
Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόµου του 1990, ώστε η
υποχρέωση των γονέων για διατροφή του τέκνου να είναι δυνατό
να συνεχιστεί, σε ορισµένες περιπτώσεις και µετά την ενηλικίωση
του τέκνου (π.χ. λόγω στρατιωτικής θητείας, εκπαίδευσης).

(β)

Συµµετοχή σε Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή υπό την προεδρία
της Επιτρόπου Νοµοθεσίας για την ετοιµασία νοµοσχεδίου

µε

τίτλο «ο περί ∆ιαµεσολάβησης σε Οικογενειακές Υποθέσεις Νόµος
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του 2004», και προώθησή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για
ψήφιση του σε νόµο.
(γ)

Συµµετοχή σε Νοµοπαρασκευαστική επιτροπή υπό την προεδρία
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για ετοιµασία νοµοσχεδίου για
δηµιουργία Επιτρόπου Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Παιδιού.

(δ)

Συµµετοχή

σε

συνεδρίες

της

Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής

Νοµικών για εξέταση Πρότασης του Βουλευτή Ιωνά Νικολάου και
προσχέδιο

νοµοσχεδίου

αναφορικά

µε

την

πρόληψη

και

Αντιµετώπιση της Παιδικής Παραβατικότητας και Τροποποίηση
του περί Γάµου Νόµου.
4.

Βία κατά των Γυναικών/Σεξουαλική Εκµετάλλευση

1.

Με στόχο την εφαρµογή του Νόµου για τη Βία στην Οικογένεια,

εξασφαλίστηκε

ο

αναγκαίος

τεχνολογικός

εξοπλισµός

για

τη

λήψη

οπτικογραφηµένης µαρτυρίας και εγκαταστάθηκε σε κατάλληλα διαµορφωµένες
αίθουσες της Αστυνοµίας σε κάθε επαρχία , ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες
για την εξασφάλιση και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού για τα
∆ικαστήρια.
2.

Η

ουσιαστική

συµβολή

του

Υπουργείου

στην

πρόληψη

και

καταπολέµηση του προβλήµατος της βίας στην οικογένεια επεκτείνεται στα
πλαίσια της Συµβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια στην οποία
η εκπρόσωπος του Υπουργείου κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου.

Η

Επιτροπή αυτή προωθεί και συντονίζει µεταξύ άλλων ερευνητικά, εκπαιδευτικά
προγράµµατα αλλά και τη διατµηµατική συνεργασία στο χειρισµό περιστατικών
βίας µε την προώθηση της ετοιµασίας Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την
Πρόληψη και Καταπολέµηση της Βίας στην Οικογένεια.
3.

Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας συµµετείχε στις 12.10.2005 σε

ηµερίδα της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέµηση
της Βίας στην Οικογένεια, στην οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα
ευρήµατα έρευνας για τη Βία στην Οικογένεια.
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4.

Η Μονάδα Ισότητας συµµετείχε σε διατµηµατική επιτροπή για την

καταπολέµηση της εµπορίας προσώπων και σεξουαλική εκµετάλλευση
ανηλίκων που λειτουργεί κάτω από την προεδρία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επίσης επιχορήγησε τη διεξαγωγή έρευνας και διαφωτιστικής εκστρατείας για
το ίδιο θέµα.
5.

Παράλληλα,

το

Υπουργείο

επιχορήγησε

και

υποστήριξε

Μη-

Κυβερνητικές Οργανώσεις που εργάζονται στον τοµέα αυτό περιλαµβανοµένων
Προγραµµάτων και της λειτουργίας του καταφυγίου κακοποιηµένων γυναικών
του Συνδέσµου για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας στην Οικογένεια,
καθώς και του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου.
5.

Συµµετοχή των Γυναικών στην Πολιτική Ζωή

1.

Η Μονάδα Ισότητας εξέδωσε στην ελληνική γλώσσα, τη Σύσταση του

Συµβουλίου της Ευρώπης για την Ισόρροπη Συµµετοχή Ανδρών και Γυναικών
στην Πολιτική και ∆ηµόσια Ζωή (Σύσταση Αρ. (2003)3) και προώθησε διανοµή
της σε Πολιτικά Κόµµατα, Μ.Μ.Ε. και στο κοινό.
2.

Με στόχο την εφαρµογή της Σύστασης αυτής και ύστερα από αίτηµα του

Συµβουλίου της Ευρώπης, η Μονάδα Ισότητας

σε συνεργασία µε το

Πανεπιστήµιο Κύπρου συνέλεξαν και απέστειλαν στοιχεία και πληροφορίες για
τη συµµετοχή της Κύπριας Γυναίκας σε θέσεις Λήψεως Αποφάσεων, µε βάση
σχετικό ερωτηµατολόγιο.
3.

Ενόψει των Βουλευτικών, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών εκλογών του 2006 ο

Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας αποφάσισε τη διεξαγωγή
∆ιαφωτιστικής Εκστρατείας µε στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης των
Γυναικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στα

∆ηµοτικά και Κοινοτικά

Συµβούλια. Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής αντιπροσωπεία του Εθνικού
Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας µε επικεφαλής τον Υπουργό
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως ξεκίνησε σειρά συναντήσεων µε τους
Αρχηγούς των Πολιτικών Κοµµάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή των
Αντιπροσώπων.
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6.

Ενσωµάτωση της Αρχής της Ισότητας σ’ όλες τις Πολιτικές
Με πρωτοβουλία του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και

σε στενή συνεργασία µε τα Υπουργεία Παιδείας, Εργασίας και Υγείας
αποφασίστηκε η ετοιµασία ενός ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης για την
Ενσωµάτωση της Αρχής της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών σε όλες τις
Πολιτικές. Το Σχέδιο το οποίο θα περιλαµβάνει τους στόχους, τις δράσεις και
τους αρµόδιους φορείς που θα τις υλοποιήσουν, προωθείται µε τη συνεργασία
όλων των Υπουργείων και Οργανώσεων και φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα µε στόχο την τελική υιοθέτησή του από το Υπουργικό Συµβούλιο.
7.

Συνεργασία/Επιχορήγηση Οργανώσεων

1.

Το

Υπουργείο

αναγνωρίζοντας

τον

πολύ

σηµαντικό

ρόλο

που

διαδραµατίζουν οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις στον τοµέα της ισότητας, τις
επιχορηγεί και τις ενισχύει από σχετικό κονδύλι. Φέτος, για έκτη συνεχή χρονιά,
προωθήθηκε η πληρωµή ετήσιας, εφ’ άπαξ χορηγίας προς τις ΟργανώσειςΜέλη του Συµβουλίου του Εθνικού Μηχανισµού, ύψους £5.000.
2.

Παράλληλα, το Υπουργείο µέσω της Μονάδας Ισότητας, ικανοποίησε

σειρά

αιτηµάτων εκ µέρους Μη- Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων

φορέων,

για επιχορήγηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και διαφωτιστικών

προγραµµάτων αλλά και προγραµµάτων που παρέχουν άµεση βοήθεια και
στήριξη σε γυναίκες.
3.

Συγκεκριµένα ικανοποιήθηκαν πέραν των 58 αιτηµάτων οργανώσεων και

άλλων φορέων, ύψους £190.000, για την προώθηση προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών περιλαµβανοµένων:
•

∆ιαφωτιστική εκστρατεία για την Ισότητα στον Εργασιακό Τοµέα,
Ιδιωτική και ∆ηµόσια Ζωή (Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση)

•

Εργαστήριο για την Αγρότισσα (Γυναικείος Όµιλος Πρωτοπορία)
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•

Έκδοση ειδικού περιοδικού για τη Σύγχρονη Γυναίκα (ΓΟ∆ΗΚ)

•

∆ηµιουργία Τράπεζας Πληροφορικών για Θέµατα που αφορούν τη
Γυναίκα (ΓΟ∆ΗΣΥ)

•

Έκδοση αποτελεσµάτων Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας για τη
Συµµετοχή των Γυναικών στην Πολιτική (ΓΟΕ∆)

•

∆ιοργάνωση σεµιναρίων Σπουδών του Φύλου - Gender Studies
(Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου)

•

Σεµινάριο «Γυναίκες ∆ηµοσιογράφοι στη ∆ιαδικασία της ολοκλήρωσης
της Ε.Ε.,» ∆ηµοσιογραφική Εστία, (Ένωση Συντακτών Κύπρου)

•

Εκδήλωση προς τιµήν της Μάνας της Πιτσιλιάς
(Παναγροτικός Σύνδεσµος Κύπρου)

•

Έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων/πόστερ (Μεσογειακό Ινστιτούτο
Μελετών Κοινωνικού Φύλου)

•

Μελέτη για τη Συµµετοχή των Γυναικών στην Πολιτική (Πανεπιστήµιο
Κύπρου)

4.

Επίσης ενισχύθηκαν υπάρχοντες θεσµοί/Μηχανισµοί που προωθούν την

ισότητα, όπως το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου, το Μεσογειακό Ινστιτούτο
Ισότητας, ο Σύνδεσµος για τη Βία στην Οικογένεια, ο Σύνδεσµος Οικογενειακού
Προγραµµατισµού, Συµβουλευτική Επιτροπή για τη Βία στην Οικογένεια,
Κέντρο Στήριξης Αποδήµων Ελληνίδων, Μηχανισµός Ελέγχου Εφαρµογής του
Νοµοθετικού Πλαισίου για την Ισότητα στην Εργασία, (ΠΕΟ) Συµβουλευτικό
Κέντρο για τη Γυναίκα και την Οικογένεια.(ΠΟΓΟ)
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5.

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως κατάρτισε νέους

κανονισµούς επιχορηγήσεων των οργανώσεων προγραµµάτων πού προωθούν
την ισότητα των δύο φύλων οι οποίοι θα ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2006.
8.

Έρευνες-Μελέτες
Στα πλαίσια της πολιτικής για ανάπτυξη της ΄Ερευνας σε τοµείς που

ενδιαφέρουν τη Γυναίκα και άπτονται της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών
επιχορηγήθηκαν από το Υπουργείο οι ακόλουθες έρευνες:
•

Έρευνα µε θέµα «Το Γένος της Επιχειρηµατικότητας - µια συγκριτική
µελέτη µεταξύ ανδρών και γυναικών επιχειρηµατιών» (ΚΟΓΕΕ)

•

Έρευνα µε θέµα «Η Γυναίκα και οι Θέσεις Ανώτερης ∆ιεύθυνσης στις
Τράπεζες και στους Ηµικρατικούς Οργανισµούς» (ΟΕΒ)

•

Έρευνα µε θέµα «Γυναίκα και Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης» (ΠΕΟ)

•

Μελέτη µε θέµα «Ισότητα Ευκαιριών µεταξύ Γυναικών και Ανδρών στις
Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις (ΠΕΟ)

•

Έρευνα µε θέµα «Πως Αντιλαµβάνεται η Κύπρια - Ελληνοκύπρια και
Τουρκοκύπρια – το Ρόλο της στην Εργασία και Ευρύτερα στην
Κοινωνία» (ΠΟΓΟ)

•

Έρευνα για Παράνοµη ∆ιακίνηση και Σεξουαλική Εκµετάλλευση Ατόµων
(Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου)

•

Έρευνα µε θέµα «Συµφιλίωση Επαγγελµατικών και Οικογενειακών
Υποχρεώσεων Ανδρών-Γυναικών» (ΓΟ∆ΗΚ)
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9.

Συνεργασία µε Μ.Μ.Ε.
Με στόχο την προβολή του έργου και της δράσης γυναικών και των

θεµάτων ισότητας, ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας
συνέχισε τη συνεργασία του µε το «Ράδιο Αθηνά» στα πλαίσια ειδικής
εβδοµαδιαίας εκποµπής και διαφωτιστικών εκστρατειών για αντιµετώπιση της
βίας στην οικογένεια και για εργασιακά θέµατα.
10.

∆ιατµηµατική Συνεργασία
Στα πλαίσια της πολιτικής για ενσωµάτωση της ισότητας στις διάφορες

πολιτικές Λειτουργοί της Μονάδας Ισότητας συµµετείχαν σε διάφορες
επιτροπές/συναντήσεις µεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:

•

∆ιυπουργική Επιτροπή για την Καταπολέµηση της Εµπορίας Προσώπων
και Σεξουαλική Εκµετάλλευση Ανηλίκων.

•

∆ιατµηµατική οµάδα για την προστασία των θυµάτων σεξουαλικής
εκµετάλλευσης

υπό

την

προεδρία

των

Υπηρεσιών

Κοινωνικής

Ευηµερίας.
•

Κεντρική Επιτροπή παρακολούθησης της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα
του Παιδιού.

•

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελµατική Εκπαίδευση.

•

Συµβουλευτική Επιτροπή για τη Βία στην Οικογένεια (Αντιπροεδρία).

•

Συναντήσεις για την ετοιµασία και παρακολούθηση της εφαρµογής των
Εθνικών Σχεδίων για την Κοινωνική ενσωµάτωση και την Απασχόληση.

•

Συναντήσεις για τη διαµόρφωση του νέου Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης
(2007 – 2013).
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•

Συνεδριάσεις των Προσωρινών Επιτροπών Παρακολούθησης για τα
Προγράµµατα των Στόχων 2, 3 και Αλιείας, που συγχρηµατοδούνται από
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Επιτροπή Παρακολούθησης για την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL.

•

Οµάδα Εργασίας για την ετοιµασία Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την
Απασχόληση (ΕΣ∆Α).

•

Οµάδα Εργασίας για την ετοιµασία Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την
Κοινωνική Ενσωµάτωση (ΕΣ∆Εν).

•

Ενηµερωτικό Σεµινάριο για το έργο «Επαγγελµατική Κατάρτιση και
Προώθηση Ληπτών δηµοσίου βοηθήµατος στην Απασχόληση.

11.

Εκδηλώσεις του ΕΜ∆Γ

1.

Εορτασµός 8ης Μαρτίου - Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας
Ιδιαίτερη σηµασία αποδόθηκε στον εορτασµό της 8ης του Μάρτη,

Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας. Στα πλαίσια των εορτασµών για την
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας το 2005 διοργανώθηκε µεγάλη πανηγυρική
εκδήλωση µε κύριο οµιλητή τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος και
ανέπτυξε την πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της Iσότητας Ανδρών και
Γυναικών. Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισµό ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως.
Η εκδήλωση έτυχε ευρείας κάλυψης από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
2.

Εκδήλωση/Συζήτηση για την Ισότητα
Με

την

ευκαιρία

της

καθόδου

στην

Κύπρο

της

Φιλανδής

Εµπειρογνώµονα, ερευνήτριας και Ακαδηµαϊκού κυρίας kevat Nousiainen , ο
Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας σε συνεργασία µε το
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Γυναικείο Κίνηµα της ΠΟΓΟ και την Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων
διοργάνωσαν τη Συζήτηση µε θέµα: «Εµπειρίες Κύπρου – Φινλανδίας στη
Λευκωσία, στις 16 Νοεµβρίου, 2005. Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισµό ο
Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως ο οποίος έθεσε υπό την αιγίδα
του την εκδήλωση.
Εκδηλώσεις Οργανώσεων

12.

Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας υποστηρίζει τη
διοργάνωση εκδηλώσεων και σεµιναρίων από µέρους των γυναικείων
οργανώσεων και άλλων φορέων τις οποίες και επιχορηγεί . Μέσα στο 2005
διοργανώθηκαν µεταξύ άλλων οι πιο κάτω εκδηλώσεις στις οποίες ο Υπουργός
ή ο Γενικός ∆ιευθυντής ή η Γενική Γραµµατέας προσκλήθηκαν να απευθύνουν
χαιρετισµό ή ως κύριοι οµιλητές:
•

Ηµερίδα – Εργαστήρι Γυναικών Λάιονς, ( Λευκωσία, 2 Μαρτίου, 2005).

•

Εκδήλωση του Γυναικείου Οµίλου Πρωτοπορία µε θέµα:
«Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και η Ισότητα Ανδρών και Γυναικών»,
(Λευκωσία, 2 Μαρτίου).

•

∆ηµοσιογραφική ∆ιάσκεψη της Παγκύπριας Κίνησης Ίσα ∆ικαιώµατα –
Ισες Ευθύνες για παρουσίαση των αποτελεσµάτων της Παγκύπριας
Έρευνας: “Stress και Γυναίκα (Λευκωσία, 15 Mαρτίου, 2005).

•

∆ιάλεξη του Τµήµατος Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης της ∆ΕΟΚ και
του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου µε θέµα «Νέες Τεχνολογίες και
φύλο», (Λευκωσία, 16 Μαρτίου, 2005).

•

Εργαστήριο µε θέµα «Ενσωµάτωση της ∆ιάστασης των Φύλων σε όλες
τις Πολιτικές στα πλαίσια Σεµιναρίου για Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης Κοινωνικής Ενσωµάτωσης (Λευκωσία, 31 Μαρτίου, 2005).
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•

Εκδήλωση του Συµβουλίου του Απόδηµου Ελληνισµού µε θέµα:
«Ευρωπαίοι Πολίτες στην Κύπρο – ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις»
(Λευκωσία, 9 Απριλίου, 2005).

•

Σεµινάριο

µε

θέµα

«Γυναίκες

∆ηµοσιογράφοι

στη

∆ιαδικασία

Ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία

∆ηµοσιογράφων και η Ένωση

Συντακτών

Κύπρου

(Λευκωσία, 27 Μαίου, 2005).
•

Παγκύπρια Ηµερίδα του Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Γυναικών
ΑΠΑΝΕΜΙ µε θέµα: «Πολυδύναµα Κέντρα Προσφοράς Κοινωνικών
Υπηρεσιών προς τη Σύγχρονη Γυναίκα», (Λευκωσία, 8 Ιουνίου, 2005).

•

Σεµινάριο του Οργανισµού Γυναικών Επιχειρηµατιών Επαγγελµατιών
Λεµεσού µε θέµα: «Γυναίκα στην Οικονοµία, Γυναίκα στο Χώρο των
Επιχειρήσεων», (Λεµεσός, 8 Ιουνίου, 2005).

•

Περιφερειακό Συνέδριο Γυναικών της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς µε θέµα:
«Ο Ρόλος των Γυναικών στην Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων»,
(Λεµεσός, 18 Σεπτεµβρίου, 2005).

•

Επίσηµη

έναρξη

του

Προγράµµατος

«Ανοικτές

Πόρτες»

της

Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΕΛΑΝΗ» (Λευκωσία, 28 Σεπτεµβρίου, 2005).
•

Επίσηµη έναρξη του Προγράµµατος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης
«ΠΑΝ∆ΩΡΑ» µε τίτλο: «Μετατρέποντας τη συµφιλίωση της οικογένειας
και

εργασίας

από

κόστος

σε

ανταγωνιστικό

πλεονέκτηµα

των

επιχειρήσεων – Ενίσχυση κινήτρων για όλους τους αποφασίζοντες σε
επιχειρήσεις, συντεχνίες, οργανισµούς», Μέγαρο ΣΕΚ, (Λευκωσία, 12
Οκτωβρίου, 2005).
•

Περιφερειακό Συνέδριο του Κυπριακού Συνδέσµου Οικογενειακού
Προγραµµατισµού για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και
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∆ικαιώµατα µε θέµα: «Παγκόσµιο Συνέδριο για τις Γυναίκες 10 χρόνια
Μετά» (Λευκωσία, 20 Οκτωβρίου, 2005).
•

Σεµινάριο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ∆ήµων και Περιφερειών µε θέµα:
“A European Charter for Equality of Women and Men at Local and
Regional Level”, (Λεµεσός, 4 Νοεµβρίου, 2005).

•

∆ηµοσιογραφική διάσκεψη της ΠΟΓΟ για το «Συµβουλευτικό Κέντρο
Στήριξης της Οικογένειας», (Λευκωσία, 28 Νοεµβρίου, 2005).

13.

Ευρωπαϊκα Προγράµµατα για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών

1.

Αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το πρόγραµµα του Εθνικού

Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας “Γυναίκες στον Κόσµο των
Επιχειρήσεων, - Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας», στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κοινοτικού Πλαισίου Στρατηγικής για την Ισότητα
Ανδρών και Γυναικών.
1.1. Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού οργανώθηκαν δύο συνέδρια στη
Λευκωσία (23 Μαρτίου, και 1 Ιουνίου, 2005) µε θέµα «Ισότητα των Φύλων και
τα Πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την Εφαρµογή της στον Κόσµο των
Επιχειρήσεων» στα οποία χαιρέτησαν και µίλησαν ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ο
Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου και η Γενική Γραµµατέας.
1.2.

Επίσης στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος ο Γενικός ∆ιευθυντής και η

Γενική Γραµµατέας συµµετείχαν σε συνέδριο για το ίδιο θέµα στην Αθήνα (6
Ιουνίου, 2005).
1.3.

Τέλος µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος διοργανώθηκε συνέδριο

και επίσηµο δείπνο (Λευκωσία, 1 Νοεµβρίου, 2005) στα οποία χαιρέτησαν και
µίλησαν ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, ο Γενικός ∆ιευθυντής
και η Γενική Γραµµατέας.
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2.

Ο

Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, υπέβαλε,

πρόταση µε τίτλο “Ισότητα Ανδρών και Γυναικών – Ευθύνη και των ∆ύο
Φύλων» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κοινοτικού Πλαισίου
Στρατηγικής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, η οποία εγκρίθηκε από
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2.1.

Η εξαγγελία του νέου προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία,

στις 17 Νοεµβρίου, 2005 στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης, στην οποία µίλησε ο
Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

και ο Υπουργός Παιδείας, οι

εταίροι µας από την Ελλάδα και τη Μάλτα, εµπειρογνώµονας από τη Φινλανδία
καθώς και η ∆ιευθύντρια του Τµήµατος Ισότητας Ανδρών και Γυναικών του
Συµβουλίου της Ευρώπης.
3.

Για την υποβολή των Προτάσεων αλλά και την υλοποίηση των

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων συνεργάζονται στενά ο Εθνικός Μηχανισµός ως ο
γενικός συντονιστής, και η ΚΟΓΕΕ ενεργώντας µέσω του Γραφείου Euro-Pro
Consultants, το οποίο επιχορηγείται από τον Εθνικό Μηχανισµό για να παρέχει
καθοδήγηση και βοήθεια στις γυναικείες οργανώσεις αναφορικά µε την υποβολή
προτάσεων στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
4.

Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας συµµετέχει

επίσης στις πιο κάτω αναπτυξιακές συµπράξεις που υλοποιούν προγράµµατα
για την ισότητα των φύλων στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal.
(ι)

Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΕΛΑΝΗ» για την υλοποίηση του
προγράµµατος «Ανοικτές Πόρτες» που αφορά στη συµφιλίωση
επαγγελµατικών και οικογενειακών υποθέσεων (Παρατηρητήριο
Ισότητας Κύπρου).

(ιι)

Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΑΝ∆ΩΡΑ» για την υλοποίηση του
προγράµµατος «Μετατρέποντας τη συµφιλίωση οικογένειας και
εργασίας από κόστος σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των
επιχειρήσεων. Ενίσχυση κινήτρων για όλους τους αποφασίζοντες
σε επιχειρήσεις, συντεχνίες, οργανισµούς» (Σ.Ε.Κ).
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(ιιι)

Αναπτυξιακή

Σύµπραξη

«∆ΗΠΑ»

για

την

υλοποίηση

του

προγράµµατος «Προώθηση Ανέργων µέσω της Εξειδικευµένης
Κατάρτισης και της Πιστοποίησης ∆εξιοτήτων» (Ο.Ε.Β.).
14.

Ευρωπαϊκά Θέµατα
Η Μονάδα Ισότητας παρακολουθεί τα θέµατα ισότητας που προωθούνται

στα πλαίσια των διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία
εκφράζει απόψεις και τοποθετήσεις.

Θέµατα που κυριάρχησαν των

συζητήσεων αφορούσαν τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την
Ισότητα, τη δηµιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Ισότητα,
και την Ενσωµάτωση όλων των οδηγιών για την Ισότητα σε µια νέα Οδηγία.
15.

Ευρωπαϊκές ∆ιασκέψεις και Υπουργικές Συναντήσεις

1.

Στα

πλαίσια

της

Λουξεµβουργιανής

Προεδρίας

διοργανώθηκε

Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και Συνάντηση Υπουργών αρµόδιων για θέµατα Ισότητας
µε θέµα «Μελλοντικές Στρατηγικές για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών» στο
Λουξεµβούργο µεταξύ 2 και 4 Φεβρουαρίου, 2005.
1.1.

Της Κυπριακής αντιπροσωπείας ηγείτο ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και

∆ηµοσίας Τάξεως συνοδευόµενος από τη Γενική Γραµµατέα, την εκπρόσωπο
της ∆ΕΟΚ στον ΕΜ∆Γ και εκπρόσωπο της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως.
2.

Στα πλαίσια της Βρετανικής προεδρίας διοργανώθηκε Ευρωπαϊκή

∆ιάσκεψη και Συνάντηση Υπουργών αρµόδιων για θέµατα Ισότητας µε θέµα
“What works for Women” στο Birmingham, µεταξύ 7 και 9 Νοεµβρίου, 2005.
3.

Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και Πρόεδρος του ΕΜ∆Γ

ηγείτο της αντιπροσωπείας που αποτελείτο από τη Γενική Γραµµατέα και
Λειτουργό της Μονάδας Ισότητας και την εκπρόσωπο της ΟΕΒ στον ΕΜ∆Γ.
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16.

Ευρωπαϊκές Επιτροπές

1.

Συµβούλιο της Ευρώπης
•

Συµµετοχή της Γενικής Γραµµατέας του ΕΜ∆Γ στις συναντήσεις της
“∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών του
Συµβουλίου της Ευρώπης” που πραγµατοποιήθηκαν στο Στρασβούργο
στις 8 – 10.6.2005 και στις 23 – 25.11.2005. Ως Πρόεδρος της
Επιτροπής

αυτής

προήδρευσε

συνεδριάσεων

του

Bureau

που

πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 10 και 11 Φεβρουαρίου και 28 και 29
Σεπτεµβρίου,

2005.

Επίσης

προήδρευσε

της

5ης

Συνάντησης

Εµπειρογνωµόνων για το gender Mainstreaming (27.9.2005).
2.

Ευρωπαϊκή Ενωση
•

Συµµετοχή της Γενικής Γραµµατέας του ΕΜ∆Γ στις συναντήσεις της
Επιτροπής Ανωτέρου επιπέδου για την Ενσωµάτωση της Ισότητας σ’
όλες τις Πολιτικές, που πραγµατοποιήθηκαν από την Λουξεµβουργιανή
Προεδρία στο Λουξεµβούργο µεταξύ 13 και 14 Ιανουαρίου, 2005 και από
τη Βρετανική Προεδρία στο Λονδίνο µεταξύ 29 και 30 Σεπτεµβρίου,
2005.

17.

Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής
∆ιάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Ν. 78/85)

1.

Στα πλαίσια της αρµοδιότητας για παρακολούθηση της εφαρµογής της

Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε µορφής ∆ιάκρισης σε
Βάρος της Γυναίκας, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, µέσω
της Μονάδας Ισότητας, βρίσκεται σε διαβούλευση µε την αρµόδια επιτροπή
των Ηνωµένων Εθνών για εξέταση κατά το έτος 2006 της 3ης, 4ης και 5ης
περιοδικής Έκθεσης που ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο
18 της Σύµβασης.
2.

Ανατέθηκε η µετάφραση της Περιοδικής Έκθεσης στην Ελληνική γλώσσα

µε απώτερο στόχο την έκδοση και ευρεία κυκλοφορία της.
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18.

Πεκίνο + 10

1.

Αντιπροσωπεία της οποίας ηγείτο ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και

∆ηµοσίας Τάξεως και στην οποία µετείχαν οι εκπρόσωποι της ΠΟΓΟ και
ΓΟ∆ΗΣΥ στον ΕΜ∆Γ και των ΜΜΕ, εκπροσώπησε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
στην 49η Σύνοδο της Επιτροπής των Η.Ε. για τη θέση της Γυναίκας, γνωστής
ως Πεκίνο + 10, που είχε ως στόχο την αξιολόγηση της προόδου σχετικά µε την
εφαρµογή

του

Προγράµµατος

∆ράσης

του

Πεκίνου.

Η

Σύνοδος

πραγµατοποιήθηκε στα Ηνωµένα Έθνη, στην Νέα Υόρκη, από 28.02.2005
µέχρι 11.03.2005.
1.1.

Ο Υπουργός ανάπτυξε στην Ολοµέλεια της Συνόδου την πολιτική και

επιτεύγµατα

της

Κυπριακής

∆ηµοκρατίας

στον

τοµέα

της

Ισότητας

επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τους µελλοντικούς τοµείς προτεραιότητας.

Στο

πλαίσιο της Συνόδου ο Υπουργός είχε επίσης συναντήσεις µε οµολόγους του
σε διµερές επίπεδο.
2.

Με την ευκαιρία της Συνόδου Πεκίνο + 10 διανεµήθηκε ευρέως, σε

Κυβερνητικά τµήµατα, Βουλή, Οργανώσεις και Κοινό, η Έκθεση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας για την αξιολόγηση της εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ράσης
του Πεκίνου.
3.
την

Η Εκθεση και τα αποτελέσµατα της Συνόδου Πεκίνο + 10 απασχόλησαν
Κοινοβουλευτική

Επιτροπή

Ανθρωπίνων

∆ικαιωµάτων

σε

ειδικές

συνεδριάσεις στις οποίες κλήθηκε και παρέστη ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως.
19.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σε σειρά

συνεδριάσεων εξέτασε διάφορες πτυχές της ισότητας όπως τις διακρίσεις κατά
των γυναικών στο χώρο του αθλητισµού, την αξιολόγηση της προόδου σχετικά
µε την εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης του Πεκίνου για τη Γυναίκα καθώς
και τις Θετικές ∆ράσεις υπέρ των Γυναικών.
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20.

Εκπαίδευση προσωπικού
•

∆ύο ∆ιοικητικοί Λειτουργοί της Μονάδας Ισότητας συµµετείχαν σε
Σεµινάρια µε τίτλο: «Σπουδές του Φύλου – Gender Studies» που
διοργανώθηκαν από το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου – ΠΙΚ, από τις
26.1.2005 µέχρι 30.3.2005 και από τις 06.10.2005 µέχρι 03.12.2005,
διάρκειας 40 ωρών έκαστο.

•

∆ιοικητικός Λειτουργός της Μονάδας συµµετείχε στο Πρόγραµµα της
Κυπριακής Ακαδηµίας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε θέµα: «Η ∆ηµόσια
Υπηρεσία στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Νέοι Ρόλοι και
Οργανωτικές και ∆ιευθυντικές Προεκτάσεις τους» από 24.10.2005 µέχρι
26.10.2005, διάρκειας 14 ωρών.

•

∆ιοικητικός Λειτουργός της Μονάδας συµµετείχε σε Εκπαιδευτικό
Σεµινάριο του Γενικού Λογιστηρίου για τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ε.Ε.

•

∆ιοικητικός Λειτουργός της Μονάδας συµµετείχε σε Εργαστήρι για τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία, που διοργάνωσε το Γραφείο Προγραµµατισµού στις
25.11.2005.

21.

Ευρωπαϊκή αναγνώριση
Η

Γενική

Γραµµατέας

του

ΕΜ∆Γ

επανεξελέγη

Πρόεδρος

της

∆ιακυβερνητικής Επιτροπής Ισότητας Ανδρών και Γυναικών του Συµβουλίου
της Ευρώπης για το 2005.
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ΣΤ.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Κατά τη διάρκεια του 2005 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως υπέγραψε τρεις συµφωνίες µε άλλες χώρες για συνεργασία σε θέµατα
ασφάλειας που καλύπτουν κυρίως την τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα,
το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, τη λαθροµετανάστευση, την παράνοµη
διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για τις συµφωνίες για συνεργασία µε την

Πολωνία τη Γαλλία και τη Λετονία.

Η Συµφωνία µε την Πολωνία αντικαθιστά

και εκσυγχρονίζει υφιστάµενη που είχε υπογραφεί το 1992.
Το

2005

το

Υπουργείο

∆ικαιοσύνης

και

∆ηµοσίας

Τάξεως

διαπραγµατεύτηκε και ολοκλήρωσε κείµενα Συµφωνίας µε την Ουκρανία και
την Ισπανία. Οι Συµφωνίες αυτές αναµένεται να υπογραφούν το 2006.
Κατάλογος των Συµφωνιών που υπέγραψε η Κύπρος µε άλλες χώρες για
συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι.
Μέχρι το τέλος της υπό επισκόπηση περιόδου το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
και ∆ηµοσίας Τάξεως βρισκόταν σε διάφορα στάδια της διαπραγµάτευσης
συµφωνιών συνεργασίας µε την Αυστρία, Μεξικό, Νότιο Αφρική, Ινδία, Αρµενία,
Σερβία και Μαυροβούνιο και Ουζµπεκιστάν.
Το

Υπουργείο

∆ικαιοσύνης

και

∆ηµοσίας

Τάξεως

έχει

επίσης

συµφωνήσει κείµενο νέας συµφωνίας για αντικατάσταση και εκσυγχρονισµό
υφιστάµενης µε την Τσεχία (αντικατάσταση της υφιστάµενης µε την Τσεχική και
Σλοβακική Οµόσπονδη ∆ηµοκρατία που υιοθετήθηκε από τις δυο χώρες µετά τη
συµφωνία για διάλυση της Οµοσπονδίας).
Κατά το υπό επισκόπηση έτος το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως άρχισε τη διαπραγµάτευση Συµφωνιών για την αµοιβαία προστασία
διαβαθµισµένων πληροφοριών µε την Πολωνία και τη Βουλγαρία καθώς και την
εξέταση πρότασης της Ουκρανίας για συνοµολόγηση Συµφωνίας για την
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κατανοµή περιουσίας που κατάσχεται ως αποκτηθείσα από εγκληµατικές
ενέργειες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ:
Α/Α

1.

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Συµφωνία µεταξύ των Υπουργείων
Εσωτερικών της Συριακής
Αραβικής ∆ηµοκρατίας και της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στους
τοµείς του Εγκλήµατος και της
Παράνοµης ∆ιακίνησης και του
Λαθρεµπορίου Ναρκωτικών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆

4.4.1989

28.2.1992 (Ε.Ε.
2684 ∆.Π. Αρ. 6)

14.5.1991

28.2.1992 (Ε.Ε.
2684 ∆.Π. Αρ. 7)

7.12.1992

26.2.1993 (Ε.Ε.
2777 ∆.Π. Αρ.1)

Προωτόκολλο Συνεργασίας στον
τοµέα Ασφάλειας µεταξύ των
Υπουργείων Εσωτερικών της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της
Συριακής Αραβικής ∆ηµοκρατίας.
2.

Συµφωνία για συνεργασία µεταξύ
του Υπουργείου Εσωτερικών της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εσωτερικών της
Τσεχικής και Σλοβακικής
Οµόσπονδης ∆ηµοκρατίας.
(Ισχύει µε τη ∆ηµοκρατία της
Τσεχίας µε Συµφωνία ηµερ.
9.10.1998)

3.

Συµφωνία µεταξύ του Υ∆∆Τ της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για
Συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας.

11.12.1993

30.9.1994 (Ε.Ε.
2912 ∆.Π. Αρ. 21)

4.

Συµφωνία µεταξύ του Υ∆∆Τ της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εσωτερικών της
Αραβικής ∆ηµοκρατίας της
Αιγύπτου για θέµατα ασφάλειας.

7.6.1994

22.7.1994 (Ε.Ε.
2896 ∆.Π. Αρ. 16)

5.

Συµφωνία µεταξύ του Υ∆∆Τ της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Υπουργείου Ασφάλειας της Λαϊκής

18.10.1994

11.11.1994 (Ε.Ε.
2922 ∆.Π. Αρ. 24)
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Α/Α

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
∆ηµοκρατίας της Κίνας για
συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆

6.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ για συνεργασία στην
καταπολέµηση της παράνοµης
διακίνησης και κατάχρησης
ναρκωτικών φαρµάκων και
ψυχοτρόπων ουσιών, της
τροµοκρατίας και άλλου σοβαρού
εγκλήµατος.

9.1.1995

3.2.1995 (Ε.Ε.
2951 ∆.Π. Αρ. 2)

7.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Ρουµανίας για
συνεργασία στην καταπολέµηση
του διεθνούς εγκλήµατος.

7.6.1995

21.7.1995 (Ε.Ε.
2490 ∆.Π. Αρ. 6)

8.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας
για συνεργασία στην
καταπολέµηση της τροµοκρατίας,
της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών και του οργανωµένου
εγκλήµατος.

13.6.1996

28.6.1996 (Ε.Ε.
3071 ∆.Π. Αρ. 6)

9.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας
της Μάλτας για συνεργασία στην
καταπολέµηση της τροµοκρατίας,
της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών και του οργανωµένου
εγκλήµατος.

17.9.1999

26.11.1999 (Ε.Ε.
3362 ∆.Π. Αρ. 15)

10.

Συµφωνία για συνεργασία µεταξύ
του Υ∆∆Τ της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Οµοσπονδίας.

16.11.1999

3.12.1999 (Ε.Ε.
3370 ∆.Π. Αρ. 16)

11.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας
της Κούβας για συνεργασία στην
καταπολέµηση της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων

16.11.200

1.12.2000 (Ε.Ε.
3453 ∆.Π. Αρ 18)
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Α/Α

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
και ψυχοτρόπων ουσιών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆

12.

Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και της Μεγάλης
Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής
Αραβικής Τζαµαχιρίας για
συνεργασία στην καταπολέµηση
της παράνοµης χρήσης και
διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων
και ψυχοτρόπων ουσιών και του
οργανωµένου εγκλήµατος.

15.3.2001

5.4.2002 (Ε.Ε.
3653 ∆.Π. Αρ. 7)

13.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας για
συνεργασία στην καταπολέµηση
της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών, του ξεπλύµατος
βρώµικου χρήµατος, της εµπορίας
προσώπων, της τροµοκρατίας και
άλλου σοβαρού εγκλήµατος.

8.3.2002

22.11.2002 (Ε.Ε.
3655 Ν.
34(ΙΙΙ)/2002)

14.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας
της Ιταλίας για συνεργασία στην
καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος και άλλων µορφών
εγκλήµατος.

28.6.2002

27.6.2003 (Ε.Ε.
3370
Ν.22(ΙΙΙ)/2003)

15.

Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του
Ιράν για συνεργασία στην
καταπολέµηση της παράνοµης
διακίνησης φαρµάκων και
ψυχοτρόπων ουσιών.

3.7.2002

23.8.2002 (Ε.Ε.
3631∆.Π. Αρ. 14)

16.

Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας
του Λιβάνου για συνεργασία στην
καταπολέµηση της παράνοµης
χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών
φαρµάκων και ψυχοτρόπων
ουσιών και του οργανωµένου
εγκλήµατος.

19.7.2002

20.2.2004 (Ε.Ε.
3812 Ν. 5(ΙΙΙ)/2004)

17.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης

4.12.2002

4.7.2003 (Ε.Ε.
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Α/Α

18.

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας
της Σλοβενίας για συνεργασία στην
καταπολέµηση της τροµοκρατίας
της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών και του οργανωµένου
εγκλήµατος.
Συµφωνία του Υ∆∆Τ της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξεως της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για
Συνεργασία των Πυροσβεστικών
Σωµάτων των δυο χωρών σε
θέµατα αρµοδιότητάς τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆
3732 Ν.
28(ΙΙΙ)/2003)

4.6.2003

16.7.2004(Ε.Ε.
3884 Ν.
49(ΙΙΙ)/2004)

19.

Συµφωνία για Συνεργασία µεταξύ
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
του Ευρωπαϊκού Αστυνοµικού
Γραφείου (Ευρωπόλ).

4.7.2003

3.10.2003 (Ε.Ε.
375 Ν. 36(ΙΙΙ)/2003)

20.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας
της Βουλγαρίας για Καταπολέµηση
του ∆ιασυνοριακού Οργανωµένου
Εγκλήµατος, της Τροµοκρατίας,
της Παράνοµης Μετανάστευσης,
της Εµπορίας Προσώπων και της
Παράνοµης ∆ιακίνησης
Ναρκωτικών Ουσιών.

2.12.2003

16.7.2004 (Ε.Ε.
3884 Ν.
48(ΙΙΙ)/2004)

21.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας
της Εσθονίας για Συνεργασία στην
Καταπολέµηση του Οργανωµένου
και άλλων µορφών Εγκλήµατος
Συµφωνία της Κυβέρνησης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβακίας για Συνεργασία στην
Καταπολέµηση του Οργανωµένου
Εγκλήµατος, της Τροµοκρατίας,
της Παράνοµης ∆ιακίνησης
Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων και
άλλων Ουσιών.

8.1.2004

26.3.2004 (Ε.Ε.
3827 Ν.
13(ΙΙΙ)/2004)

26.2.2004

31.3.2005
(E.E. 3973 N.
5(III)/2005)

Μνηµόνιο Κατανόησης Κύπρου –
Αυστρίας για θέµατα αρµοδιότητας
των Υπουργείων ∆ικαιοσύνης και

8.10.2004

22.

23.
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24.

25.

26.

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
∆ηµόσιας τάξεως και Εσωτερικών
(Υπογραφή µαζί µε το Υπουργείο
Εσωτερικών)
Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας για
συνεργασία στην Καταπολέµηση
του Οργανωµένου και άλλων
Μορφών Εγκλήµατος.
Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας για
Συνεργασία σε Θέµατα Εσωτερικής
Ασφάλειας.
Συµφωνία της Κυβέρνησης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της
Λετονίας για τη Συνεργασία στην
Καταπολέµηση της Τροµοκρατίας,
της Παράνοµης ∆ιακίνησης
Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων
Ουσιών και Προδρόµων τους και
του Οργανωµένου Εγκλήµατος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆

18.2.2005

11.11.2005
(Ε.Ε. 4049, Ν.
34(ΙΙΙ)/2005)

4.3.2005

23.12.2005
(Ε.Ε. 4060 Ν.
49(ΙΙΙ)/2005)

11.4.2005

23.12.2005 (Ε.Ε.
4060 Ν.
48(ΙΙΙ(/2005)
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B.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

1.

Κύπρος – Ισπανία

2.

Κύπρος – Μεξικό

3.

Κύπρος – Νότιος Αφρική

4.

Κύπρος – Ουκρανία

5.

Κύπρος – Ινδία

6.

Κύπρος – Αρµενία

7.

Κύπρος – Σερβία – Μαυροβούνιο

8.

Κύπρος – Τσεχία *

9.

Κύπρος – Αυστρία

10. Κύπρος – Ουζµπεκιστάν
* Αντικατάσταση υφιστάµενης.
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Ζ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
1.1.

Έργα που ολοκληρώθηκαν

(α)

Νέο Μέγαρο του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου
Το έργο έχει ολοκληρωθεί. Άρχισε τη λειτουργία του από 18 Ιουλίου
2005.

(β)

Επέκταση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και άρχισε ήδη να λειτουργεί από 9 Μαίου
2005.

1.2. Εργα που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο υλοποίησης
(α)

Νέο κτίριο για το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας
Έχει διοριστεί Κριτική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προτάσεις του
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού, η οποία ήδη συνέστησε Τεχνική Επιτροπή
για την ετοιµασία των Όρων Προκήρυξης του

διαγωνισµού.

Η

προκήρυξη αναµένεται να πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος του α’
εξαµήνου 2006.
(β)

∆ηµιουργία υπόγειου χώρου στάθµευσης για το Επαρχιακό
∆ικαστήριο Λεµεσού
Βρίσκεται στο στάδιο προκήρυξης προσφορών.
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1.3
(α)

Εργα που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου
Βρίσκεται σε αρχικό στάδιο µελέτης ο σχεδιασµός προσθήκης
ορόφου.

α΄

Η ανακαίνιση παρακείµενης κατοικίας, η οποία θα στεγάσει

γραφεία των ∆ικαστών αναµένεται να ολοκληρωθεί το α’ εξάµηνο του
2006.
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2.

Άλλες ∆ραστηριότητες

2.1.

Εξέταση ενστάσεων εναντίον σκοπούµενων απαλλοτριώσεων
Η Υπουργική Επιτροπή, στην οποία έχουν εκχωρηθεί από το Σεπτέµβριο

του 1994 οι εξουσίες του Υπουργικού Συµβουλίου για εξέταση ενστάσεων
εναντίον σκοπούµενων απαλλοτριώσεων, εξέτασε αριθµό ενστάσεων εναντίον
100 περίπου σκοπούµενων απαλλοτριώσεων εντός του 2005.
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Η.
Ι.

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΕΚΤΕΣ

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως αναγνωρίζοντας το
σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα που εµφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και στην
Κύπρο µε τη δραστηριότητα καταστροφικών λατρειών, ανέλαβε το 2000
πρωτοβουλία δραστηριοποίησης σχετικά µε το θέµα.

Επίσης

ως το αρµόδιο

Υπουργείο για την τήρηση της δηµόσιας τάξης, έχει δεσµευτεί να εκπροσωπεί
την Κύπρο σε διεθνείς συναντήσεις και να ασκεί συντονιστικό ρόλο σε διεθνές
επίπεδο για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική µε το θέµα.
To Yπουργείο έλαβε µέρος στην πρώτη ανεπίσηµη συνάντηση
ευρωπαϊκών κρατών που οργανώθηκε από τη Γαλλική ∆ιυπουργική Αποστολή
Αγώνα ενάντια στις Σέκτες (MILS), τον Ιούνιο 2001 και στο δεύτερο ευρωπαϊκό
σεµινάριο

δηµόσιων

οργανισµών

που

ασχολούνται

µε

το

θέµα

των

Σεκταριστικών Κινηµάτων το οποίο διοργανώθηκε το 2003 από το «Βελγικό
Οµοσπονδιακό Κέντρο Πληροφόρησης και Παροχής Συµβουλών για τις
επιβλαβείς σεκταριστικές οργανώσεις», (Centre federal belge d´Information et
d´Avis sur les organisations sectaires nuisibles - C.I.A.O.S.N. -)
Μέσα από τις εργασίες των πιο πάνω συναντήσεων έχει εξαχθεί το
συµπέρασµα ότι ο πιο ασφαλής τρόπος αντιµετώπισης των σεκταριστικών
κινηµάτων, είναι η πρόληψη η οποία επιτυγχάνεται µε τη σωστή ενηµέρωση.
Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε να ανανεώνεται η συνάντηση αυτή
µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε 1 ή 2 χρόνια µε σκοπό την
ανταλλαγή εµπειριών και ανάπτυξη των διµερών σχέσεων, µέσα στα πλαίσια
του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του ατόµου και της σύστασης
1178 του 1999 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της
Ευρώπης αναφορικά µε τις παράνοµες δραστηριότητες των σεκτών.
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Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, προτίθεται να
συµµετέχει στις πιο πάνω συναντήσεις σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισµού.
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Θ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ

1.

Εισαγωγή
Με βάση τον περί Ενοικίασης Ακινήτων για Κατοικία Προσφύγων

(Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµο (56/1978) συστάθηκε και άρχισε τη λειτουργία της
το 1979 στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης η Αρχή Ενοικιάσεων, µε βασικό ρόλο τον
καθορισµό ενοικίου και την καταβολή επιδόµατος ενοικίου σε πρόσφυγες
ενοικιαστές.

Η καταβολή επιδόµατος ενοικίου, µετά από απόφαση του

Υπουργικού

Συµβουλίου,

επεκτάθηκε

και

συµπεριέλαβε

και

τους

Τουρκόπληκτους του 1963.
Τον Απρίλιο του 1983 ψηφίστηκε ο νέος περί Ενοικιοστασίου Νόµος
(Νόµος 23/83), µε τον οποίο οι αρµοδιότητες που είχε η Αρχή Ενοικιάσεων,
διαχωρίστηκαν ως ακολούθως:
Ο

καθορισµός

ενοικίου

µεταβιβάστηκε

στα

∆ικαστήρια

Ελέγχου

Ενοικιάσεων, που εγκαθιδρύθηκαν από το νέο νόµο και η επιδότηση
ενοικίων ανατέθηκε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως.
Για

το

σκοπό

αυτό

ιδρύθηκε

το

Ταµείο

Επιδότησης

Ενοικίων

Εκτοπισθέντων και Παθόντων, από το οποίο καταβάλλονται στους
δικαιούχους τα επιδόµατα ενοικίου.
Με τη λειτουργία του Ταµείου Επιδότησης Ενοικίων, η διαδικασία της
επιδότησης ενοικίου, που ίσχυε µέχρι τις 31.7.84 και είχε ως βάση την έγκριση
των

αιτήσεων

από

µικτές

Επαρχιακές

Επιτροπές,

καταργήθηκε

και

αντικαταστάθηκε από ένα απλοποιηµένο σύστηµα.
Με το σύστηµα αυτό, ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
διορίζει Λειτουργούς Επιδότησης, σύµφωνα µε το άρθρο 24(1) του Νόµου
23/83, οι οποίοι έχουν καθήκον και υποχρέωση να αποφασίζουν κατά τρόπο
αντικειµενικό το ύψος του επιδόµατος, το οποίο θα καταβάλλεται.

76
Οι Λειτουργοί Επιδότησης καθορίζουν το επίδοµα ενοικίου σύµφωνα µε
κριτήρια που περιέχονται στους περί Παροχής Επιδοµάτων σε Εκτοπισθέντες
και Παθόντες Κανονισµούς του 1997 έως 2002.
2.

Kριτήρια
Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, στο πλαίσιο των

περιοδικών

αναθεωρήσεων

των

στοιχείων

Επιδότησης

Ενοικίων

για

Εκτοπισθέντες και Παθόντες Ενοικιαστές, λαµβάνοντας υπόψη και τις
εισηγήσεις της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων, έχει επεξεργαστεί
βελτίωση των υφιστάµενων κριτηρίων, µε σκοπό τη συµπερίληψη σ’ αυτά και
άλλων οικογενειών και ταυτόχρονα την αύξηση του ύψους του παρεχόµενου
επιδόµατος ενοικίου.

Aπό την 1.1.2003 έχουν τεθεί σε εφαρµογή οι νέοι

Τροποποιητικοί Κανονισµοί που προβλέπουν τα ακόλουθα:
α)

αύξηση του ύψους του παρεχόµενου επιδόµατος ενοικίου κατά 5%
περίπου και

β)

αύξηση στο "ετήσιο καθαρό εισόδηµα" κατά 10%.

Τα κριτήρια µε βάση τα οποία παραχωρείται το επίδοµα περιλαµβάνουν
το εισόδηµα του επιδοτούµενου, την οικογενειακή και οικονοµική του
κατάσταση, το ενοίκιο που πληρώνεται και άλλα.

Οι πόροι του Ταµείου

προέρχονται από πηγές, που θέτει στη διάθεσή του ο Υπουργός Οικονοµικών.
Τα "ετήσια εισοδήµατα", που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 Επιδόµατος
Ενοικίου, είναι τα ετήσια ακαθάριστα εισοδήµατα, αφού όµως γίνουν οι σχετικές
εκπτώσεις, που προνοούνται στους Κανονισµούς, ως ακολούθως:
Εισοδήµατα:
-

Ετήσιο εισόδηµα αιτητή
Ετήσιο εισόδηµα συζύγου µείον 50%
Ετήσιο εισόδηµα τέκνων µείον 50%
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Εκπτώσεις:
α)

Για εξαρτώµενα πρόσωπα κάτω των 18 ετών χωρίς απολαβές,
εξαιρουµένης της συζύγου, παρέχεται έκπτωση £500 το χρόνο
από τα ετήσια εισοδήµατα της οικογένειας.
Παιδιά, τα οποία υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, θεωρούνται
εξαρτώµενα πρόσωπα χωρίς απολαβές.

β)

Παιδιά, τα οποία σπουδάζουν στο εξωτερικό, θεωρούνται
εξαρτώµενα πρόσωπα και χορηγείται έκπτωση £1.000 το χρόνο,
και

γ)

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου η οικογένεια έχει µεγάλα χρέη για
στεγαστικούς ή άλλους σκοπούς, που δεν είναι παγοποιηµένα, ή
όπου υπάρχουν άλλα σοβαρά προβλήµατα στην υγεία ή
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας, µπορεί να
χορηγηθεί έκπτωση µέχρι το ποσό των £1.000 το χρόνο.

Επίδοµα Ενοικίου:
Το καταβαλλόµενο επίδοµα ενοικίου σε εκτοπισθέντες και παθόντες είναι
το δεύτερο ποσό που αναγράφεται σε κάθε περίπτωση στη στήλη "Ετήσιο
Καθαρό Εισόδηµα και ΄Υψος Επιδόµατος"

στον ΠΙΝΑΚΑ 1 Επιδόµατος

Ενοικίου των σχετικών Κανονισµών.
3.

Κατάσταση του Ταµείου στο τέλος του 2005
Η πραγµατική δαπάνη λειτουργίας κατά το 2005 ανήλθε στα £2.450.462

σε σχέση µε £2.486.712 το 2004.

Ποσό £2.398.194 δαπανήθηκε για την

παροχή επιδόµατος σε δικαιούχους ενοικιαστές, ενώ το υπόλοιπο ποσό
£52.268 σε γενικά διοικητικά έξοδα. Τα αντίστοιχα ποσά για το έτος 2004 ήταν
£2.436.479 για επιδόµατα και £50.233 για γενικά διοικητικά έξοδα.
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4.

Στατιστικά Σχεδίου Επιδοτήσεως Ενοικίων
α)

Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 επιδοτήθηκαν συνολικά 3852
οικογένειες σε σύγκριση µε 3857 κατά το 2004, δηλαδή
σηµειώθηκε µείωση στον αριθµό των δικαιούχων κατά 5
οικογένειες.

β)

Ο αριθµός οικογενειών που ελάµβαναν επίδοµα ενοικίου το
∆εκέµβριο του 2005 ήταν 3017 σε σύγκριση µε 2923 το
∆εκέµβριο του 2004, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση στον αριθµό
των επιδοτουµένων κατά 94 οικογένειες ή ποσοστό 4%
περίπου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
(Κανονισµός 2)

Αριθµός
µελών
οικογένειας

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ετήσιο
Καθαρό
Εισόδηµα
και ύψος
επιδόµατος

Ετήσιο
Καθαρό
Εισόδηµα
και ύψος
επιδόµατος

Ετήσιο
Καθαρό
Εισόδηµα
και ύψος
επιδόµατος

Ετήσιο
Καθαρό
Εισόδηµα
και ύψος
επιδόµατος

Ετήσιο
Καθαρό
Εισόδηµα
και ύψος
επιδόµατος

£

£

£

£

£

6.600
67
6.600
67

7.300
59
7.300
59

8.500
42
8.500
42

9.000
34
9.000
34

6.600
81

7.300
71

7.800
50
7.800
50
8.000
61

9.100
50

10.200
41

6.800
95
7.200
95
7.700
108
7.800
108
8.000
108
8.100
108
8.500
108

7.700
83
8.100
83
8.800
96
8.900
96
9.000
96
9.200
96
9.500
96

9.800
60
10.100
60
10.800
68
10.900
68
11.000
68
11.200
68
11.600
68

10.800
47
11.200
47
11.800
55
12.000
55
12.100
55
12.200
55
12.400
55

8.800
71
9.200
71
9.800
82
9.900
82
10.000
82
10.100
82
10.500
82
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία επιδοτουµένων και µέσου όρου
επιδόµατος ενοικίου κατά τη διάρκεια του έτους

´ Ετος 2005
Αριθµός Επιδοτηθέντων

Μέσος όρος
Επιδόµατος Ενοικίου

Επιδοτηθέντες καθ’ όλη

3852

64,62

543

61,24

1.766

64,15

τη διάρκεια του έτους
Επιδοτηθέντες µε
µόνιµο τερµατισµό
επιδότησης
Επιδοτηθέντες µε
προσωρινό τερµατισµό
επιδότησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε το ενοίκιο που πληρώνει ο επιδοτούµενος και το ύψος του
επιδόµατος κατά τη διάρκεια του έτους 2005
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β

Ενοίκιο που πληρώνεται:
564569.00
Μέση τιµή ενοικίου: 146,57
Ποσό που
Αριθµός
πληρώνεται
επιδοτούµενων

Επίδοµα ενοικίου: 247823,00
Μέση τιµή επιδόµατος: 64,34

0 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
66 – 75
76 – 85
86 - 95
96- 105
106 – 115
116 – 125
126 – 1000000
Σύνολο

0 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – και άνω

5
10
24
34
118
203
214
118
391
228
325
2182
3852

Εγκριθέν ποσό

Άνδρες Επιδοτoύµενοι: 1674

Επίδοµα που πληρώνεται σε σχέση µε το
ενοίκιο
Αριθµός
επιδοτούµενων

30
2
8
112
469
316
2420
109
235
151

Σύνολο

Αρ. Εκτοπισθέντων 1974: 3798 Αρ. Εκτοπισθέντων 1963: 24

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Γ

Αρ. Παθόντων: 18

Γυναίκες Επιδοτούµενοι: 2178

Επίδοµα που πληρώνεται
σε
σχέση µε το ενοίκιο

100 - 100.00
75 - 99.00
60 - 74.00
50 - 59.00
40 - 49.00
30 - 39.00
0 - 29.00

3852
Αρ. Ειδική Βεβαίωση: 11

%
%
%
%
%
%
%

Σύνολο
Αρ. Άλλοι Λόγοι: 1

Αριθµός
επιδοτούµενων

229
405
598
579
710
673
658

3852
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία σύµφωνα µε την οικονοµική κατάσταση των επιδοτούµενων για το έτος 2005
Καθαρό Εισόδηµα
0
501
1001
1501
2001
2501
3001
3501
4001
4501
5001
5501
6001

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
- 1000000

Αριθµός Επιδοτουµένων
965
8
50
335
151
109
106
150
117
145
159
134
759

Μέσος όρος
πληρωνόµενου ενοικίου
97,74
129,38
86,96
79,47
92,98
97,77
106,50
108,86
116,78
128,02
128,00
136,81
135,92

Μέσος όρος
επιδόµατος ενοικίου
60,87
70,50
61,82
58,29
62,22
64,29
66,54
65,95
70,56
71,45
70,70
71,80
52,51
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Στατιστικά Στοιχεία Επιδοτουµένων κατά έτος και Ποσό που δαπανήθηκε
από της λειτουργίας του Ταµείου µέχρι σήµερα
Έτος
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Αριθµός Οικογενειών
που Επιδοτήθηκαν
2875
3062
3168
3676
3441
2736
2594
2703
2877
2925
2898
2998
2988
2820
2945
2837
3020
3151
3350
3561
3188
3561
3725
3825
3857
3852

Ποσά που
∆απανήθηκαν
406.000
571.000
610.000
546.000
463.000
432.000
476.000
630.000
650.000
800.000
900.000
904.000
900.000
1.100.000
1.110.000
1.185.000
1.190.000
1.400.000
1.645.000
1.690.000
1.945.000
2.222.000
2.240.670
2.468.850
2.486.712
2.450.462
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε την οικογενειακή κατάσταση των επιδοτουµένων, πραγµατικό ενοίκιο,
Επίδοµα ενοικίου και µέσος όρος τούτων για το έτος 2005
Αριθµός
Εξαρτωµένων
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Συνολικό/
Μέσος Όρος

Αριθµός
Επιδοτουµένων

Ενοίκιο που

2508
582
422
231
78
25
4
1
1
3852

2.363.409,00
769.131,00
663.981,00
369.749,00
135.007,00
51.968,00
8.890,00
1.920,00
2.640,00
4.366.695,00

Πληρώνεται

Μέσος όρος
Ενοικίου που
πληρώνεται
127,41
154,82
179,60
176,15
190,96
207,04
189,15
160,00
220,00
143,91

Επίδοµα

Μέσος όρος

Ενοικίου

Επιδόµατος
Ενοικίου
62,89
59,34
66,61
77,70
82,14
97,51
104,94
108,00
108,00
64,62

1.166.606,00
294.793,00
246.243,00
163.084,00
58.072,00
24.476,00
4.932,00
1.296,00
1.296,00
1.960.798,00
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε το είδος κατοικίας των επιδοτουµένων κατά τη δειάρκεια του έτους 2005
Είδος Κατοικίας

Αριθµός

Ποσό Ενοικίου

Επιδοτουµένων

Μέσος ΄Ορος

Ποσό

Μέσος ΄Ορος

Ενοικίου που

Επιδόµατος

Επιδοτούµενου

πληρώνεται

Ενοικίου

Ενοικίου

Επαρχία: Λευκωσία
Βοηθητικά

71

65.676,00

136,83

29.926,00

62,35

∆ιαµέρισµα

378

410.143,00

181,40

137.814,00

60,95

∆ιάφορα

86

46.709,00

94,94

30.981.00

62,97

Κατοικία

140

169.978,00

177,06

60.813,00

63.35

Συγκατοίκηση

788

609.516,00

128,83

311.545,00

65,85

Επαρχία:Αµ/στου
Βοηθητικά

8

5.690,00

99,82

3.033,00

53,21

∆ιαµέρισµα

71

69.305,00

134,57

28.815,00

55,95

∆ιάφορα

1

300,00

150,00

134,00

67,00

Κατοικία

15

15.480,00

135,79

6.203,00

54,41

Συγκατοίκηση

2

1.330,00

110,83

664,00

55,33

Βοηθητικά

19

16.126,00

117,71

8.874,00

64,77

∆ιαµέρισµα

181

192.981,00

164,10

67.845,00

57,69

∆ιάφορα

12

3.810,00

71,89

3.551,00

67,00

Κατοικία

59

61.320,00

148,12

24.550,00

59,30

Επαρχία:Λάρνακα
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Συγκατοίκηση

19

9.455,00

112.56

5.038,00

59,98

Βοηθητικά

41

34.528,00

133,83

15.710,00

60,89

∆ιαµέρισµα

187

275.344,00

183,07

97.543,00

64,86

∆ιάφορα

3

2.795,00

139,75

1.106,00

55,30

Κατοικία

259

364.638,00

181,59

141.853,00

70,64

Συγκατοίκηση

4

5.900,00

256,52

1.415,00

61,52

Βοηθητικά

1

650.00

130,00

0,00

0,00

∆ιαµέρισµα

24

33.390,00

201,14

10.389,00

62,58

∆ιάφορα

1

450,00

50,00

450,00

50,00

Κατοικία

28

44.094,00

198,62

15.442,00

69,56

Συγκατοίκηση

1

1.260,00

180,00

350,00

50,00

Σύνολο-Μέσος ΄Ορος

2.399

1.004.044,00

418,53

Επαρχία:Λεµεσός

Επαρχία:Πάφος

2.440.868,00

1.017,45
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Θ2.

Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου για Στέγαση Επαναπατριζοµένων
Κυπρίων
Το Υπουργικό Συµβούλιο

αποφάσισε στις 29.8.1996 (αρ. Απόφασης

44.756) την επιδότηση ενοικίου για τον πρώτο χρόνο επανεγκατάστασης των
επαναπατριζοµένων στην Κύπρο, που ισχύει για όλους ανεξαίρετα τους
επαναπατριζοµένους, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι εκτοπισµένοι. Το ύψος του
επιδόµατος ενοικίου είναι το ίδιο, όπως καθορίζεται στην πρώτη κατηγορία του
εκάστοτε πίνακα Επιδόµατος Ενοικίου που ισχύει για τους πρόσφυγες και
παθόντες ενοικιαστές.
Για το 2005 επιδοτήθηκαν συνολικά 173 οικογένειες και δαπανήθηκε το
ποσό των £91.830 σε σχέση µε 260 οικογένειες και ποσό £130.265 το 2004.
Από της εφαρµογής του σχεδίου αυτού, δηλ. από 1.1.1998, έχουν επιδοτηθεί
συνολικά 819 οικογένειες και δαπανήθηκε το ποσό των £650.460.
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Ι.

1.

ΦΥΛΑΚΕΣ

Αποστολή του Τµήµατος Φυλακών
Η όλη πολιτική του Τµήµατος Φυλακών στηρίζεται στο τετράπτυχο

ασφάλεια – ανθρωπιστική µεταχείριση – διαπαιδαγώγηση – αποκατάσταση.
Γι’ αυτό και το Τµήµα Φυλακών έχει ως βασική του αποστολή:
(α) Την ασφαλή κράτηση ατόµων που παραπέµπονται σ’ αυτό από τα
δικαστήρια.
(β) Τη διασφάλιση συνθηκών κράτησης που να κατοχυρώνουν το σεβασµό
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
(γ) Την ίση µεταχείριση των κρατουµένων χωρίς οποιαδήποτε δυσµενή
διάκριση ένεκα φυλής, χρώµατος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, εθνικής ή
κοινωνικής

καταγωγής,

πολιτικών

ή

άλλων

πεποιθήσεων

των

κρατουµένων.
(δ) Την ενθάρρυνση του αυτοσεβασµού και την ανάπτυξη του αισθήµατος
ευθύνης των κρατουµένων µε την παροχή σ’ αυτούς ευκαιριών
εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης, δηµιουργικής ψυχαγωγίας,
προβληµατισµού, αυτοκριτικής και αυτογνωσίας.
(ε) Την καθοδήγηση και υποβοήθηση των κρατουµένων για ένα νέο
ξεκίνηµα στη ζωή τους.
2.

Βασικές Επιδιώξεις του Τµήµατος Φυλακών
Οι βασικές επιδιώξεις του Τµήµατος Φυλακών, για την εκπλήρωση της

αποστολής του είναι:
(α) Η τήρηση της πειθαρχίας και τάξης µέσα στο χώρο των Φυλακών µε τον
σεβασµό και την πιστή εφαρµογή των Νόµων και Κανονισµών που
διέπουν τη λειτουργία τους.
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(β) Η επιδίωξη της µεγαλύτερης δυνατής µείωσης του αριθµού των
υποτρόπων µε την ηθική, ψυχολογική, προσωπική και κοινωνική
υποστήριξη των κρατουµένων για µια όσο το δυνατό πιο οµαλή
επανένταξή τους στην κοινωνία.
(γ) Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων που παρέχονται
στο Τµήµα για την ανάπτυξη των κτιριακών του εγκαταστάσεων, τον
εµπλουτισµό των σωφρονιστικών προγραµµάτων, και τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.
3.

Κλειστή Φυλακή - Ανοικτή Φυλακή - Κέντρο Καθοδήγησης,
Εξωιδρυµατικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουµένων.
Η αποστολή και οι επιδιώξεις του Τµήµατος πραγµατοποιούνται µέσα

στους εγκεκριµένους από την Κυβέρνηση ειδικούς χώρους των Φυλακών οι
οποίοι ανάλογα µε τις συνθήκες και τα µέτρα ασφάλειας που

επικρατούν

σ’ αυτούς, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
(α) Την Κλειστή Φυλακή, η οποία περιλαµβάνει τους εντός των τειχών
χώρους διαµονής, εργασίας και διακίνησης των κρατουµένων και στους
οποίους επικρατούν συνθήκες αυξηµένης ασφάλειας.

(β) Την Ανοικτή Φυλακή, η οποία περιλαµβάνει τους εκτός των τειχών, αλλά
εντός της ευρύτερης περιοχής των Φυλακών χώρους διαµονής, εργασίας
και διακίνησης των κρατουµένων και στους οποίους επικρατούν
συνθήκες µειωµένης ασφάλειας.
(γ) Το

Κέντρο

Καθοδήγησης,

Εξωιδρυµατικής

Απασχόλησης

και

Αποκατάστασης Κρατουµένων το οποίο περιλαµβάνει τους ειδικούς
χώρους διαµονής των κρατουµένων οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της
ηµέρας εργάζονται εκτός της Φυλακής, στην ελεύθερη κοινωνία και µετά
την εργασία τους επιστρέφουν στη Φυλακή για διανυκτέρευση. Στους
χώρους αυτούς επικρατούν συνθήκες ηµιελευθερίας.
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4.

Προγράµµατα και Υπηρεσίες
Μέσα στα πλαίσια της σωφρονιστικής πολιτικής του Τµήµατος Φυλακών

προσφέρονται στους κρατουµένους διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα τα
οποία έχουν σαν στόχο τη βελτίωση του µορφωτικού τους επιπέδου, την
ανάπτυξη των επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων, και την ενίσχυση των
αντιστάσεων τους στις προκλήσεις και τους πειρασµούς που τους οδήγησαν
στη Φυλακή.
4.1.

Προγράµµατα

(α) Απασχόληση σε Εργασία
Όλοι οι κρατούµενοι που καταδικάσθηκαν σε ποινές φυλάκισης
µεγαλύτερες

από

ένα

µήνα

και

επιθυµούν

να

τυγχάνουν

των

ευεργετηµάτων που τους παρέχονται µε βάση το άρθρο 12 του περί
Φυλακών Νόµου καθώς και του επιδόµατος φιλοπονίας, απασχολούνται
στην εργασία στην οποία κατατάσσονται από την Επιτροπή Κατάταξης,
εκτός αν δεν µπορούν να απασχοληθούν για λόγους υγείας, ύστερα από
εισήγηση του ιατρικού λειτουργού ή για άλλους λόγους ύστερα από
απόφαση του ∆ιευθυντή.
Για την επιλογή της εργασίας που θα καταταγεί ένας κρατούµενος,
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η εργασία αυτή να
συνάδει µε την ειδικότητα, την ικανότητα και την προτίµηση του
κρατουµένου, σε συνάρτηση µε τις δυνατότητες απασχόλησής του στη
Φυλακή και τις ευκαιρίες απασχόλησης του στην ελεύθερη κοινωνία µετά
την αποφυλάκισή του.
Μέσα στο 2005 οι κρατούµενοι, µε την καθοδήγηση των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Τµήµατος και των εκπαιδευτών τους είχαν αναλάβει την
εκτέλεση των πιο κάτω έργων, ολικής δαπάνης £233.425=.
Τα έργα αυτά είναι:
-

Συντήρηση Πτερύγων

-

Κατασκευή διαδρόµων στις Πτέρυγες 3 και 4

92
-

Περίφραξη Γηπέδου

-

Επιδιόρθωση και επίπλωση αίθουσας Προσωπικού

-

∆ιεκπεραίωση

εργασιών

Κυβερνητικού

τυπογραφείου

από

τα

Βιβλιοδετεία Φυλακών
-

Κατασκευή Υποστατικών Εκπαίδευσης σκύλων και συµπλήρωση
κλουβιών.

-

Ηλεκτρικές

Εγκαταστάσεις,

έλεγχος

φωτισµού,

µηχανολογικές

εγκαταστάσεις, συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών, επιθεώρηση και
προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων του Τµήµατος
-

Κατασκευή και τοποθέτηση καλαθιών για καλαθόσφαιρα, πόρτες για
χειροσφαίριση και στύλων µε βάσεις για αντισφαίριση στις Πτέρυγες
5 και 8

(β) Εκπαίδευση – Μόρφωση
Η διαµόρφωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης που
προσφέρονται από το Τµήµα Φυλακών στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα
ενδιαφέροντα των ιδίων των κρατουµένων.
Η ένταξη ενός κρατουµένου, σε ένα ή περισσότερα από τα προγράµµατα
αυτά, είναι εθελοντική.
Για το σκοπό αυτό έχει αποσπασθεί από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού στις Φυλακές ειδικός δάσκαλος ο οποίος, µε τη συνεργασία
και άλλου διδακτικού προσωπικού από τη δηµοτική και τεχνική
εκπαίδευση καθορίζει το ηµερήσιο πρόγραµµα, συντονίζει τη διδασκαλία
των διαφόρων µαθηµάτων και φροντίζει για τη διοργάνωση διαφόρων
άλλων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων και προβολών για κοινωνικά
θέµατα κλπ. Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στην
υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων της Φυλακής µε την
αφιλοκερδή προσφορά του αναγκαίου διδακτικού προσωπικού.
(γ) ∆ηµιουργική Ψυχαγωγία
Μέσα στο 2005 διοργανώθηκαν από το Τµήµα Φυλακών διάφορες
αθλητικές

εκδηλώσεις

που

περιελάµβαναν

µεταξύ

άλλων
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ποδοσφαιρικούς αγώνες µεταξύ κρατουµένων, ποδοσφαιρικούς αγώνες
µεταξύ της ποδοσφαιρικής οµάδας των κρατουµένων και οµάδων εκτός
των Φυλακών και συµµετοχή κρατουµένων σε διάφορες αθλητικές
εκδηλώσεις, µουσικές παραστάσεις εντός των Φυλακών από γνωστά
µουσικά συγκροτήµατα και άλλους καλλιτέχνες για ψυχαγωγία των
κρατουµένων,

εκπαιδευτικές

και

ψυχαγωγικές

εκδροµές

των

κρατουµένων της Ανοικτής Φυλακής και των γυναικών κρατουµένων,
καθώς

και

συµµετοχή

σε

εκθέσεις

µε

έργα

κρατουµένων

για

φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης ο Θεατρικός Όµιλος Φυλακών έχει
παρουσιάσει θεατρικές παραστάσεις εντός και εκτός Φυλακών.
Όλες αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν µέρος των προγραµµάτων
δηµιουργικής ψυχαγωγίας και απασχόλησης των κρατουµένων και µέρος
της όλης σωφρονιστικής διαδικασίας που ακολουθείται στις Φυλακές.
4.2.

Υπηρεσίες

(α) Ιατρικές Υπηρεσίες
Οι ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τις Φυλακές αποτελούν
επέκταση των Ιατρικών Υπηρεσιών της ∆ηµοκρατίας και αποσκοπούν
βασικά σωµατική και ψυχική υγεία των κρατουµένων σε ικανοποιητικά
επίπεδα, αλλά και στην πρόληψη της εκδήλωσης ή µετάδοσης
µολυσµατικών ασθενειών µεταξύ των κρατουµένων καθώς επίσης και
του προσωπικού.
Αυτό επιτυγχάνεται:
- µε την κατ’ αρχήν ιατρική εξέταση κάθε νέου κρατουµένου για να
διαπιστωθεί κατά πόσον
(i)

είναι φορέας οποιασδήποτε µολυσµατικής ασθένειας όπως

είναι το AIDS, η Ηπατίτιδα, η σύφιλη κλπ. µε την συγκατάθεση
του,
(ii)

πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια ή αναπηρία για την

οποία χρειάζεται ειδική θεραπεία, ιδιαίτερη ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη, ξεχωριστή µεταχείριση ή απαλλαγή από την εργασία.
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-

Με διαλέξεις, οι οποίες δόθηκαν τόσο στους κρατουµένους όσο και
στο προσωπικό µέσα στα πλαίσια του προγράµµατος ενηµέρωσης,
πρόληψης και τρόπους µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών.

(β) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Η προσφορά υπηρεσιών από το Τµήµα Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας προς το Τµήµα Φυλακών για το έτος 2005 ήταν οι
ακόλουθες:
(i)

ψυχιατρικές

περιλάµβαναν,

παρεµβάσεις
ψυχιατρικές

σε

κρατουµένους

εκτιµήσεις,

που

θεραπευτικές

παρεµβάσεις, θεραπείες, γνωµατεύσεις για δικανικούς σκοπούς,
σύγκληση Ιατροσυµβουλίων κλπ.
(ii)

Ψυχολογικές παρεµβάσεις από κλινικούς ψυχολόγους που

περιλαµβάνουν,
ψυχολογικές

γνωµατεύσεις

δοκιµασίες,

για

αξιολογήσεις

δικανικούς
και

σκοπούς

θεραπευτικές

παρεµβάσεις.
(iii)

Νοσηλευτικές παρεµβάσεις από ανώτερο νοσηλευτικό

λειτουργό, όπως συµβουλευτική κρατουµένων, λήψη ιστορικών,
προετοιµασία συναντήσεων του ψυχιάτρου µε κρατουµένους.
(iv)

Εργοθεραπευτικές παρεµβάσεις από εργοθεραπεύτρια η

οποία αξιολόγησε τις ανάγκες χώρων γραφείου και οµαδικών
συναντήσεων και αναγκαίων υλικών και προετοιµασία των
αναγκαίων εργοθεραπευτικών παρεµβάσεων και αξιολογητικών
εντύπων κλπ
(γ) Υπηρεσίες Επαγγελµατικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
Ο κρατούµενος, και ιδιαίτερα ο βαρυποινίτης κρατούµενος είναι φυσικό
αν αντιµετωπίζει προβλήµατα προσαρµογής του, στην ελεύθερη
κοινωνία λόγω της µακροχρόνιας παραµονής του στη φυλακή και της
αποκοπής του από την αγορά εργασίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
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Γι’ αυτό πριν από την αποφυλάκισή τους χρειάζεται µια περίοδος
προσαρµογής στις συνθήκες της ελεύθερης κοινωνίας και κάποια
βοήθεια για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις πρώτες του δυσκολίες.
Η διαδικασία της σταδιακής αυτής προσαρµογής του κρατουµένου περνά
από διάφορες φάσεις και ανάλογα µε την περίπτωση περιλαµβάνει:
(i)

τις επισκέψεις προς τον κρατούµενο µελών της οικογένειας και του
κοινωνικού και επαγγελµατικού του περιβάλλοντος

(ii)

την παροχή στον κρατούµενο, µετά την έκτιση από αυτόν του
αναγκαίου µέρους της ποινής, αδειών εξόδου για σκοπούς
επίλυσης

οικογενειακών

προβληµάτων,

ενίσχυσης

και

ενδυνάµωσης οικογενειακών δεσµών, επανασύνδεσής του µε τον
κοινωνικό περίγυρο, για σκοπούς προκαταρκτικών επαφών για
εξασφάλιση εργασίας κλπ.
(iii)

Την ένταξη του κρατούµενου στην Ανοικτή Φυλακή, γεγονός που
του επιτρέπει να δέχεται περισσότερες επισκέψεις, να εξασφαλίζει
περισσότερες

άδειες εξόδου, και να ζει κάτω από συνθήκες

µειωµένης ασφάλειας.
(iv) Την

ένταξη

του

κρατουµένου

στο

Κέντρο

Εξωιδρυµατικής

Απασχόλησης γεγονός που του επιτρέπει να εργάζεται στην
ελεύθερη αγορά εκτός των Φυλακών, να αµείβεται όπως και κάθε
άλλος εργαζόµενος και γενικά να ζει κάτω από συνθήκες
ηµιελευθερίας.
5.

Ασφάλεια και Πειθαρχία
Η υπόσταση µιας Φυλακής βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ασφάλεια,

την καλή οργάνωση, την πειθαρχία και την τάξη που επικρατούν σ’αυτήν.
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Γι’ αυτό και η λήψη προληπτικών αλλά και κατασταλτικών µέτρων για την
αντιµετώπιση των καταστάσεων αυτών αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των
Φυλακών.
Εκτός λοιπόν από τη συνεχή βελτίωση και τεχνολογική αναβάθµιση των
συστηµάτων ασφάλειας, µέσα στο 2005 δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και στη
αποφασιστική εφαρµογή των κανονισµών που διέπουν τη λειτουργία της
Φυλακής.
Η

τεχνολογική

αναβάθµιση

των

συστηµάτων

ασφαλείας

έχει

τροχιοδροµηθεί από το Τµήµα, παράλληλα µε την αναβάθµιση των κτιριακών
εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στον τοµέα ασφάλεια.
Η λειτουργία της νέας Κεντρικής Εισόδου µε σύγχρονα συστήµατα
ελέγχου των ηλεκτρικών θυρών, ορθής διακίνησης τόσο των κρατουµένων αλλά
και των επισκεπτών, η χρήση τελευταίου τύπου αψίδων ανίχνευσης µεταλλικών
αντικειµένων για έλεγχο όλων ανεξαιρέτως των εισερχοµένων στο Τµήµα έχει
αναβαθµίσει την ασφάλεια του χώρου, καθώς επίσης και το ενδιαφέρον του
προσωπικού που εργάζεται στο χώρο αυτό που φαίνεται από το ζήλο που
επιδεικνύεται από όλους τους χειριστές των συστηµάτων.
Επίσης µετά την αγορά και λειτουργία σύγχρονων ακτινοδιαγνωστικών
συσκευών για ανίχνευση ναρκωτικών / εκρηκτικών και αποσκευών /
χειραποσκευών γίνεται πιο αποτελεσµατικά ο έλεγχος όλων των ειδών ένδυσης
και άλλων αντικειµένων που γινόταν προηγουµένως χειρονακτικά.
Όσον αφορά την καταπολέµηση χρήσης ναρκωτικών ουσιών µετά και τη
ψήφιση από τη Βουλή των σχετικών Κανονισµών που διέπουν τη διαδικασία, το
Τµήµα έχει ήδη εφαρµόσει σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας τον
ουρολογικό έλεγχο

µε στιγµιαίες εξετάσεις στους κατάδικους της Ανοικτής

Φυλακής, του Κέντρου Εξωϊδρυµατικής Απασχόλησης και της Κλειστής
Φυλακής.

97
Έχει αγορασθεί από το Τµήµα σύγχρονος οπλισµός για χρήση κατά τις
συνοδείες και στους Πύργους Σκοπιάς. Έχουν επίσης αγορασθεί σύγχρονα
σκοπευτικά για τον πιο πάνω οπλισµό.
Η συστηµατική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα Ναρκωτικών
χρήσης / µεταφορά / φύλαξη οπλισµού, µέτρα ασφάλειας και βολής έχουν
αυξήσει σε σηµαντικό βαθµό τα επίπεδα ασφάλειας.
Η δηµιουργία δύο νέων Πύργων (σκοπιά) µε αλεξίσφαιρα γυαλιά µε
µεταλλική βεράντα για καλύτερο έλεγχο τόσο του εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου έχει αναβαθµίσει την περιµετρική ασφάλεια.
Το Τµήµα έχει παραλάβει τρεις ανιχνευτικούς σκύλους. Οι δύο σκύλοι
µαζί µε δύο µέλη του Προσωπικού Φυλακών έτυχαν ήδη της αναγκαίας
εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Αστυνοµίας στη Λάρνακα για ανίχνευση
ναρκωτικών ουσιών και έχουν ενταχθεί στον επιχειρησιακό τοµέα του
Τµήµατος. Έχει ολοκληρωθεί το υποστατικό για τη στέγαση των σκύλων στο
χώρο των Φυλακών.
Το

πρόγραµµα

της

Σχολής

∆εσµοφυλάκων

περιλαµβάνει

ειδικά

προγράµµατα για την επιµόρφωση του προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας και
λειτουργίας των Φυλακών.
Τα νεοπροσληφθέντα µόνιµα και έκτακτα µέλη του προσωπικού έχουν
παρακολουθήσει προγράµµατα εκπαίδευσης σε θέµατα ασφάλειας, κανονισµών
αντιµετώπισης των κρατούµενων, ψυχολογίας κ.α. Τα αποτελέσµατα δε, είναι
πολύ ενθαρρυντικά µετά και την τοποθέτηση τους στους χώρους εργασίας.
Σκοπός δε του Τµήµατος είναι η συνέχιση της επιµόρφωσης νοουµένου ότι θα
µας δοθούν και οι αναγκαίες θέσεις για αποδέσµευση αριθµού µελών του
προσωπικού στη Σχολή χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια και η οµαλή
λειτουργία του Τµήµατος.
Παράλληλα
αποµονωτήριο.

δηµιουργήθηκε

στις

νέες

εγκαταστάσεις

σύγχρονο
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6.
Οι

Κτιριακές εγκαταστάσεις
Φυλακές

τα

τελευταία

χρόνια

αντιµετωπίζουν

οξύ

πρόβληµα

υπερπληθυσµού. Το πρόβληµα αυτό, που επηρεάζει την οµαλή λειτουργία των
Φυλακών, θα αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µε την ολοκλήρωση του
στεγαστικού

προγράµµατος

για

τις Φυλακές,

µέρος

του

οποίου

έχει

ολοκληρωθεί στο τέλος του 2003 µε ανακαίνιση των Πτερύγων 5 και 8.
Με τη λειτουργία της Πτέρυγας 8, των δύο νέων Μαγειρείων για τις
Πτέρυγες 5 και 8 και για την Ανοικτή Φυλακή, του νέου Επισκεπτηρίου, των
Νέων Εργαστηρίων και του Νέου Πλυντηρίου, πέραν από την αντιµετώπιση του
προβλήµατος του υπερπληθυσµού έχει βελτιωθεί ο σωστός διαχωρισµός των
κρατουµένων και έχουν αναβαθµιστεί οι συνθήκες κράτησης, απασχόλησης και
σίτισης των κρατουµένων.
Αναµένεται από τα συναρµόδια Υπουργεία Οικονοµικών και Υγείας η
προώθηση των διαδικασιών νια την δηµιουργία Πολυδύναµου Ιατρικού Κέντρου
στο χώρο των Φυλακών, το οποίο θα καλύπτει δυο µονάδες.
(α)

Η πρώτη µονάδα θα εξυπηρετεί τους ψυχασθενείς κρατούµενους.

(β)

Η δεύτερη µονάδα θα εξυπηρετεί τους κρατούµενους χρήστες
ναρκωτικών ουσιών.

Το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων έχει ολοκληρώσει τα προκαταρκτικά σχέδια
για τη γενική ανακαίνιση και διαµόρφωση των Παλαιών Πτερύγων της Κλειστής
Φυλακής.
Η ανακαίνιση η οποία προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις
θα βελτιώσει σηµαντικά τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους κρατούµενους,
θα αναβαθµίσει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και θα αυξήσει τη
χωρητικότητα των Παλαιών Πτερύγων.
Έχει

επίσης

ολοκληρωθεί

η

ανέγερση

εργαστηρίων,

ραπτικής,

βιβλιοδετείου και κεραµικής, αίθουσα γυµναστικής, Ιατρείου και νέου γραφείου
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προσωπικού στην Πτέρυγα Γυναικών τα οποία θα αναβαθµίσουν την
επαγγελµατική εκπαίδευση, διδασκαλία άθληση και παροχή ιατρικής φροντίδας
των γυναικών κρατουµένων. Προγραµµατίζεται επίσης και η κατασκευή νέου
επισκεπτηρίου για τις ανάγκες των Γυναικών κρατουµένων.
Βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι εργασίες για κατασκευή του Φυλακίου
στην είσοδο οχηµάτων / πεζών καθώς επίσης και αίθουσα αναµονής
επισκεπτών.
7.

Στελέχωση του Τµήµατος Φυλακών

Για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών του Τµήµατος, για τη λειτουργία του
Συγκροτήµατος των Πτερύγων 5 και 8, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την
πρόσληψη και απασχόληση 87 έκτακτων δεσµοφυλάκων από 24/5/2004 και 27
εκτάκτων δεσµοφυλάκων από 1/8/2004 µέχρι την πλήρωση των µονίµων
θέσεων των οποίων η διαδικασία πρόσληψης έχει αρχίσει και αναµένεται να
ολοκληρωθεί σύντοµα.
Με Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του 2003 έχουν δηµιουργηθεί οι
πιο κάτω νέες θέσεις από τις οποίες ορισµένες έχουν πληρωθεί εντός του 2004
των οποίων η διαδικασία πλήρωσης άρχισε εντός του 2005. Οι υπόλοιπες που
φαίνονται πιο κάτω αναµένεται να πληρωθούν σύντοµα:
-

δύο θέσεις Ανώτερων Λειτουργών Φυλακών

-

δύο θέσεις Επιθεωρητών

-

έντεκα θέσεις Αρχιδεσµοφυλάκων

-

πενήντα πέντε νέες θέσεις ∆εσµοφυλάκων

-

τριάντα δυο θέσεις άλλων κατηγοριών πολιτικού προσωπικού

Η δηµιουργία και πλήρωση των πιο πάνω θέσεων θα αναβαθµίσει την
διοίκηση των Φυλακών, καθώς και την ευηµερία, απασχόληση, πειθαρχία,
αναµόρφωση και εκπαίδευση των κρατουµένων.

100
8.

Εκπαίδευση προσωπικού – Σχολή ∆εσµοφυλάκων
Μέλη του προσωπικού Φυλακών έχουν τύχει της

εκπαίδευσης

Εκπαιδευτών από την Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου και είναι έτοιµοι για να
εκπαιδεύσουν το Προσωπικό του Τµήµατος µε την προϋπόθεση ότι θα
εγκριθούν και οι απαραίτητες 30 επιπρόσθετες µόνιµες θέσεις δεσµοφυλάκων
που χρειάζονται για να καταστεί δυνατή η απόσπαση από τα συνήθη
καθήκοντα, του προσωπικού που θα εκπαιδεύεται στη Σχολή ∆εσµοφυλάκων.
Το προσχέδιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος της Σχολής έχει ετοιµαστεί σε
συνεργασία µε Αγγλοεµπειρογνώµονα.
Η Σχολή ∆εσµοφυλάκων διαθέτει δυο αίθουσες εκπαίδευσης στην οποία
έχουν

τύχει

εκπαίδευσης

οι

νεοεισερχόµενοι

µόνιµοι

και

έκτακτοι

προσληφθέντες ∆εσµοφύλακες και οι προαχθέντες Αρχιδεσµοφύλακες.
Παράλληλα εκπαιδεύονται µέλη της Αστυνοµίας και του Τµήµατος
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας που συνεργάζονται µε το Τµήµα Φυλακών.
Αρκετά από τα Μέλη του προσωπικού Φυλακών έχουν παρακολουθήσει
σεµινάρια και εργαστήρια στην Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου, στην Κυπριακή
Ακαδηµία

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

καθώς

και

σε

διάφορους

ιδιωτικούς

οργανισµούς. Τέσσερα µέλη του Προσωπικού, δύο άντρες και δύο γυναίκες
συµµετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ουαλία για θέµατα Φυλακών και
ένα µέλος του Προσωπικού Φυλακών συµµετείχε σε Εκπαιδευτική Επίσκεψη σε
Φυλακές της Αγγλίας.
Μέλη του προσωπικού Φυλακών έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά
προγράµµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Επίσης γυναίκες δεσµοφύλακες

παρακολούθησαν µαθήµατα αγγειοπλαστικής από προσωπικό της Κυπριακής
Χειροτεχνίας, βιβλιοδεσίας από προσωπικό του Κυβερνητικού Τυπογραφείου
και ραπτικής

από λειτουργούς του κέντρου Παραγωγικότητας για σκοπούς

εκπαίδευσης και απασχόλησης των γυναικών κρατουµένων.

Η εκπαίδευση

αυτή αποσκοπεί και στην οµαλότερη επανένταξη και αποκατάσταση τους στην
ελεύθερη κοινωνία µετά την απόλυση τους.
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9.

Στατιστικά στοιχεία

Στους Πίνακες που ακολουθούν περιέχονται στατιστικά στοιχεία σε σχέση µε:
-

τις εισδοχές και τις απολύσεις κρατουµένων στις Φυλακές το 2005
(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

-

τους υπότροπους κρατουµένους (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

-

τον αριθµό απασχολουµένων κρατουµένων σε κάθε εργαστήριο των
Φυλακών (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

-

τον αριθµό των κρατουµένων που παρακολούθησαν εκπαιδευτικά
µαθήµατα (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Εισδοχές καταδίκων - Υποδίκων κατά το 2005
ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ε/κύπριοι

Τ/κύπριοι

Αλλοδαποί

Ε/κύπριες

Τ/κύπριες

Αλλοδαπές

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑ∆ΙΚΟΙ

480

28

598

27

2

52

1187

ΥΠΟ∆ΙΚΟΙ

362

22

568

13

-

61

1026

ΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

842

50

1166

40

2

113

2213

Απολύσεις καταδίκων κατά το 2005
ΑΝ∆ΡΕΣ
21+
21972

87

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
21+
2178

5

ΣΥΝΟΛΟ
1142
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συγκριτικός πίνακας υπότροπων καταδίκων σε σχέση µε τον ολικό
αριθµό των νέων καταδίκων, τα οκτώ τελευταία χρόνια

ΕΤΟΣ

ΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑ∆ΙΚΩΝ

1997

750

75

10

70

9,3

5

0,7

1998

817

262

32,1

258

31,6

4

0,5

1999

1155

328

28,4

325

28,1

3

0,3

2000

1150

347

30,2

344

29,9

3

0,3

2001

1318

407

30,9

403

30,6

4

0,3

2002

1254

423

33,73

416

33,17

7

0,6

2003

1313

311

23,69

305

23,23

6

0,46

2004

1385

243

17,55

237

17,11

6

0,43

2005

1187

237

19,97

232

19,55

5

0,42

ΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜ
ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ
ΑΝΩ ΤΩΝ 21
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Καθηµερινή Εργασία Κρατουµένων στα Εργαστήρια Φυλακών
κατά τη διάρκεια του 2005

1.

Καθάρισµα Εργαστηρίων

3

2.

Βαφείο

5

3.

Σιδηρουργείο

8

4.

Βιβλιοδετείο

48

5.

Ξυλουργείο

6

6.

Οικοδοµικές εργασίες

20
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7.

Κουρείο

4

8

Ηλεκτρολογικές εργασίες

3

13.

Πλυντήριο

11

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Μαθήµατα που παρακολούθησαν οι κρατούµενοι
κατά τη διάρκεια του 2005

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

1.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

25

2.

Αγγλικά χαµηλού επιπέδου

18

3.

Αγγλικά προχωρηµένου επιπέδου

11

4.

Ελληνικά (για Αλλοδαπούς)

22

5.

Ελληνικά (για Αναλφάβητους)

1

6.

Χειροτεχνία (για Γυναίκες)

6

7.

Ψυχολογία

8

8.

Μαγειρική

15

9.

Πρώτες Βοήθειες

12

10.

Εργαστήρια Χαλκογραφίας

25

11.

Ζωγραφική (για Άνδρες)

12

12.

Κοπτική/Ραπτική (για Γυναίκες)

13.

Γραφικές Τέχνες

3
10
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Κ.

1.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Παρατίθενται πιο κάτω οι δραστηριότητες του Κρατικού Αρχείου για το
έτος 2005.
Προσθήκες

2.

Κατά το 2005 το Κρατικό Αρχείο παρέλαβε από κυβερνητικά τµήµατα
αρχεία που καταλαµβάνουν 1130,21 µέτρα µήκους ραφιών.
περιγραφή των παραλαβών φαίνεται στο Παράρτηµα Ι.

Πλήρης

Τα εν λόγω

αρχεία κυµαίνονται χρονολογικά µεταξύ των ετών 1902 - 2004.
Αποθήκευση Αρχείων / Αρχειοφυλάκια
3.

Η ποσότητα των αρχείων που τώρα φυλάσσονται στα αρχειοφυλάκια
ανέρχεται σε 6.220,47 µέτρα µήκους ραφιών.

4.

Το Κρατικό Αρχείο είναι σε θέση να αποθηκεύει αρχεία µέχρι 3.038 µέτρα
µήκους ραφιών.

Το Σεπτέµβριο του 1996 τοποθετήθηκαν πρόσθετα

ράφια στο νέο αρχειοφυλάκιο στην Εγκωµη, µε δυνατότητα αποθήκευσης
περαιτέρω 811 µέτρων µήκους ραφιών, αυξάνοντας έτσι τη συνολική
δυνατότητα αποθήκευσης στα 3.849 µέτρα µήκους ραφιών.
Τον Ιούνιο του 2001 ενοικιάστηκε πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος µε
εµβαδό

525

τµ

στη

Λεωφόρο

Κέννεντυ

70,

Λευκωσία,

που

χρησιµοποιείται ως τρίτο αρχειοφυλάκιο.
Το Μάιο του 2002 τοποθετήθηκαν πρόσθετα ράφια στο εν λόγω
αρχειοφυλάκιο, µε δυνατότητα αποθήκευσης περαιτέρω 1.023 µµ
ραφιών. Το Μάρτιο-Μάιο 2003 τοποθετήθηκαν πρόσθετα ράφια στο ίδιο
αρχειοφυλάκιο, µε δυνατότητα αποθήκευσης περαιτέρω 1.188 µµ
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ραφιών, αυξάνοντας έτσι τη συνολική δυνατότητα αποθήκευσης στα
6060 µµ ραφιών.
Το Νοέµβριο του 2004 το Υπουργείο Οικονοµικών ενέκρινε την ενοικίαση
πρόσθετου αποθηκευτικού χώρου µε εµβαδό 350 τµ στην οδό Ιθάκης
82Α στην περιοχή Μακεδονίτισσας. Το Μάρτιο του 2005 υπογράφτηκε
το ενοικιαστήριο έγγραφο του πιο πάνω υποστατικού µε έναρξη ισχύος
από την 1η Μαίου του 2005.
Ασφάλεια Αρχείων
5.

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθµιση της ασφάλειας
του Κρατικού Αρχείου εκτελέστηκε µεγάλο µέρος των εργασιών που
αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας και οι οποίες είχαν
διατυπωθεί σε έκθεση της αστυνοµίας. Συγκεκριµένα αντικαταστάθηκαν
5 θύρες αρχειοφυλακίων µε θύρες ασφάλειας τύπου χρηµατοκιβωτίου,
έκλεισαν κάποια παράθυρα και εγκαταστάθηκαν εξαεριστήρες ειδικού
τύπου ενώ έχει ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών
εγκατάστασης των συστηµάτων ασφάλειας στα υποστατικά του Κρατικού
Αρχείου.

6.

Ακόµη εγκαταστάθηκε ένα σύστηµα ελέγχου πρόσβασης µε κωδικούς
στις θύρες των γραφείων του Κρατικού Αρχείου για ενίσχυση της
ασφάλειας

σε

σχέση

µε

τη

διακίνηση

στους

χώρους

µη

εξουσιοδοτηµένων ατόµων.
Αναγνωστήριο
7.

Ο αριθµός των επισκέψεων των ερευνητών που χρησιµοποίησαν το
αναγνωστήριο ανήλθε στις 450.

Μεταξύ άλλων περιλαµβάνονται

δηµόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι δηµόσιοι υπάλληλοι, τραπεζικοί
υπάλληλοι,

φοιτητές

του

Πανεπιστηµίου

Κύπρου,

πτυχιακού,

µεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, δάσκαλοι, καθηγητές Μέσης
Εκπαίδευσης,

καθηγητές Πανεπιστηµίων, συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί,
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δηµοτικοί υπάλληλοι, ∆ιευθυντές κυβερνητικών τµηµάτων, ιδιωτικοί
υπάλληλοι, ερευνητές, πρώην Υπουργός, δικηγόροι, σκηνοθέτης,
κοινοτάρχες, πρώην ∆ήµαρχοι/Κοινοτάρχες και οικοκυρές. Ο αριθµός
των αρχείων καθώς και των µικροταινιών που παρουσιάστηκαν στο
αναγνωστήριο, σύµφωνα
Αρχείου

Νόµου

µε

το άρθρο

8(1)

του περί

Κρατικού

του 1991, ανήλθε σε 2.219 και 145 αντιστοίχως.

Συγκριτικός πίνακας µε στοιχεία του αναγνωστηρίου για τα έτη 2004 και
2005 φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ.
8.

Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς για τα πληρωτέα τέλη, τα έσοδα του
Αναγνωστηρίου ανήλθαν σε £1.471,20, από τις οποίες οι £1.272,00
εισπράχθηκαν

για

φωτοτυπίες,

οι

£176,80

για

ανατυπώσεις

µικροταινιών, £6,40 για τηλεφωνικά αιτήµατα, £1,00 για ταχυδροµικό
αίτηµα και £15,00 για τέλη δηµοσίευσης.
Εκδοτική Υπηρεσία
9.

Η εργασία που έγινε στο Κρατικό Αρχείο περιλαµβάνει την ταξινόµηση,
καταλογοποίηση, εγκυτίωση και τοποθέτηση στα ράφια του αρχειακού
υλικού που φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
Επιλογή και ∆ιάθεση Αρχείων

10.

Σε συνεργασία µε τον Τµηµατικό Λειτουργό Αρχείων των διάφορων
κυβερνητικών τµηµάτων εξετάστηκαν φάκελοι των τµηµάτων, σύµφωνα
µε τα άρθρα 6(1) και 6(2) του περί Κρατικού Αρχείου Νόµου. Κατά την
εξέταση επιλέγηκαν αρχεία για µεταφορά και µόνιµη διαφύλαξη στο
Κρατικό Αρχείο. Σύµφωνα µε το άρθρο 6(5) του περί Κρατικού Αρχείου
Νόµου καταστράφηκαν αρχεία ως ακατάλληλα για µόνιµη διαφύλαξη.
Στοιχεία της µεταφοράς και της καταστροφής των αρχείων καθώς και ο
αποθηκευτικός χώρος των τµηµάτων που αποδεσµεύτηκε φαίνονται στο
Παράρτηµα IV.
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11.

Τον Οκτώβριο του 2005 άρχισε η συνεργασία µε το Γενικό Νοσοκοµείο
Λευκωσίας για παροχή βοήθειας µέσω διαχείρισης των αρχείων τους και
δανεισµό 2395 αρχειακών κιβωτίων ενόψει της µετακόµισής τους στα
καινούρια κτήρια.
Προσωρινή Επιστροφή Αρχείων

12.

Επιστράφηκαν προσωρινά 739 αρχεία στα τµήµατα από τα οποία
µεταφέρθηκαν, µε βάση το άρθρο 7(5).

Τα 600 αρχεία έχουν ήδη

επιστραφεί στο Κρατικό Αρχείο ενώ 139 αναµένονται.

Επίσης

επιστράφηκαν στο Κρατικό Αρχείο 202 επιτάξεις (202 αρχεία) από τις
επιτάξεις του 2004.
Φωτοαναπαραγωγική Υπηρεσία
13.

Για

τις

ανάγκες

των

ερευνητών

εκδόθηκαν

γύρω

στα

6.221

φωτοαντίγραφα και 884 ανατυπώσεις µικροταινιών.
14.

Τον Οκτώβριο του 2005, στα πλαίσια της ενίσχυσης του Εργαστηρίου
Φωτοαναπαραγωγής έχει παραληφθεί µια καινούρια Φωτοτυπική
Μηχανή, µεσαίας δυναµικότητας.

15.

Το ∆εκέµβριο του 2005, υπήρξε ανανέωση του εξοπλισµού του
Εργαστηρίου Μικροφωτογράφησης µε την αγορά µιας σύγχρονης
Μηχανής Μικροφωτογράφησης και µιας Μηχανής Ελέγχου Μικροταινιών,
στα πλαίσια προληπτικής συντήρησης των συλλογών του Κρατικού
Αρχείου.
Εργαστήριο Συντήρησης

16.

Κατά το 2005, το εργαστήριο συντήρησης εµπλουτίστηκε µε χαρτί
συντήρησης, κιβώτια συντήρησης και άλλα υλικά.

Επίσης έχουν

κατασκευαστεί µε κατάλληλα υλικά συντήρησης διάφορα καλύµµατα
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φακέλων, θήκες και πλαστικά προστατευτικά για σκοπούς προληπτικής
συντήρησης των αρχείων.
17.

Εχουν επίσης κατασκευαστεί 2660 αρχειακά κιβώτια Νο.1, χωρίς οξύτητα
καθώς

και

30

κιβώτια

Νο.2

και

άλλα

30

Νο.3.

Περαιτέρω

κατασκευάστηκαν 5918 πρόχειρα αρχειακά κιβώτια ενώ έχουν δοθεί
3460 για να κατασκευαστούν από τα ίδια τα κυβερνητικά τµήµατα. Ολα
τα πιο πάνω κιβώτια έχουν παραδοθεί στα διάφορα Υπουργεία, τµήµατα
και υπηρεσίες για φύλαξη των αρχειακών τους συλλογών και ασφαλή
µεταφορά τους στο Κρατικό Αρχείο.
18.

Εχουν συντηρηθεί 372 φάκελοι της Αρχιγραµµατείας (SA1/2092-2458)
καθώς και οι φάκελοι SA1/2546/1891, SA1/797/1900, SA1/1803/1900,
SA1/19771(2100/1884)

και

SA1/323/1891.

Το

σύνολο

του

αποθηκευτικού χώρου που καλύπτουν οι εν λόγω φάκελοι είναι 0,47 µµ
ραφιών.
19.

Επίσης

έχουν

συντηρηθεί

1.308

φύλλα

από

τη

συλλογή

του

Κτηµατολογίου (LRS1).
20.

Εχει αρχίσει η συντήρηση του Ληξιαρχικού Βιβλίου Απογραφής
Γεννήσεων της Επαρχίας Πάφου. Μεταξύ άλλων επιπεδοποιήθηκαν οι
παραµορφωµένες σελίδες ώστε να καταστεί ευκολότερο το εγχείρηµα της
εύρεσης των σχισµένων σελίδων και της σωστής διάταξής τους σε κάθε
φύλλο. Στη συνέχεια συντηρήθηκαν τα 43 από τα 97 φύλλα του Βιβλίου.

21.

Σε συνεργασία µε το Κυβερνητικό Τυπογραφείο βιβλιοδετήθηκαν 4 τόµοι
Εισερχόµενης και Εξερχόµενης αλληλογραφίας Βελιγράδι 1998 και 17
τόµοι Εισερχόµενης και Εξερχόµενης αλληλογραφίας Βόννη 1998.

22.

Για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη συντηρήθηκαν 14 βιβλία.

Επίσης

εισπράχθηκε το ποσό των £310 ως έξοδα συντήρησης 12 βιβλίων τα
οποία συντηρήθηκαν το 2004.
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23.

Από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών εισπράχθηκε το ποσό των
£313 ως έξοδα συντήρησης των 3 τόµων των εφηµερίδων Κυπριακός
Φύλαξ 1912, Ένωσης 1910 και Ένωσης 1917, οι οποίοι συντηρήθηκαν
το 2004.
Μηχανογράφηση / Αυτοµατοποίηση Γραφείου

24.

Εχει ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών υποδοµής για την
εγκατάσταση στο Κρατικό Αρχείο του Συστήµατος Αυτοµατοποίησης
Γραφείου.

Εχει επίσης παραληφθεί το µεγαλύτερο µέρος των

µηχανηµάτων και λογισµικών που θα εγκατασταθούν για χρήση του
προσωπικού µετά την έναρξη της εφαρµογής του συστήµατος ενώ έχει
παραληφθεί και εγκατασταθεί το µεγαλύτερο µέρος των µηχανηµάτων
και λογισµικών για το τµήµα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer room
+ Ups room).

Ακόµη εγκαταστάθηκε ένα σύστηµα αυτόµατης

πυρόσβεσης στο δωµάτιο ηλεκτρονικών υπολογιστών για προστασία του
εξοπλισµού στον οποίο θα καταλήγουν τα ηλεκτρονικά αρχεία του
δηµόσιου τοµέα.
25.

Τον Αύγουστο του 2005 δηµιουργήθηκε και άρχισε τη λειτουργία του το
Εργαστήριο Ψηφιοποίησης για ψηφιοποίηση αρχειακών συλλογών µετά
την παραλαβή ενός µεγάλου επαγγελµατικού σαρωτή, ο οποίος έχει τη
δυνατότητα ψηφιοποίησης εύθραυστων αρχείων χωρίς την πρόκληση
οποιασδήποτε καταπόνησης ή έκθεσης σε βλαπτική ακτινοβολία ή
θερµότητα. Κατά τον ίδιο µήνα παραλήφθηκαν ακόµη δυο µικρότεροι
σαρωτές για χρήση στο Αρχείο του Κρατικού Αρχείου.

26.

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως στην
οποία περιέχονται και οι σελίδες του Κρατικού Αρχείου ξεκίνησε τη
λειτουργία της στις 14.10.2005, δίδοντας πρόσβαση και πληροφόρηση
στον πολίτη καθώς και την ευκαιρία να υποβάλλει αίτηση επιθεώρησης
και φωτοτύπησης αρχείων µέσω του διαδυκτίου.
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Εκπαίδευση - Επισκέψεις
27.

Τον Απρίλιο του 2005, το Κρατικό Αρχείο φιλοξένησε τους καθηγητές και
µαθητές του κατεχόµενου Γυµνασίου Ριζοκαρπάσου. Στην Ηµερίδα που
διοργανώθηκε, µε θέµα “Το Ριζοκάρπασο µέσα από τα Αρχεία”, έγινε
παρουσίαση του ρόλου του Κρατικού Αρχείου καθώς και αρχειακού
υλικού σχετικά µε την ιστορία της Κύπρου και ειδικότερα του
Ριζοκαρπάσου . Στη συνέχεια οι µαθητές είχαν την ευκαιρία για θεωρία
και πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο Συντήρησης.
Οι µαθητές απαντώντας σχετικό ερωτηµατολόγιο µε τίτλο “Ψάχνοντας τα
Αρχεία Μαθαίνω”, που ετοιµάστηκε ειδικά για την Ηµερίδα, είχαν την
ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν τα όσα είχαν αποκοµίσει κατά την
παρουσίαση και να γνωρίσουν το µάθηµα της Ιστορίας χρησιµοποιώντας
πρώτυπες αρχειακές πηγές.
Φωτογραφίες

από

την

Ηµερίδα

φαίνονται

στην

ιστοσελίδα

του

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, (www.mjpo.gov.cy) –
(Κρατικό Αρχείο).
28.

Από τον Ιούλιο µέχρι το Σεπτέµβριο του 2005 η Τίνα-Μαρία Φωτίου,
φοιτήτρια του Τµήµατος Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου
Πανεπιστηµίου, έκανε την πρακτική της άσκηση στο Κρατικό Αρχείο, η
οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και
Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
Στέγαση

29.

Κατά το 2005, η Οµάδα ∆ιεύθυνσης Εργου του νέου κτηρίου του
Κρατικού Αρχείου είχε τακτικές συναντήσεις µε τους Μελετητές για την
ετοιµασία των τελικών σχεδίων.
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Προβολή
30.

Το Κρατικό Αρχείο, σε συνεργασία µε το Κυβερνητικό Τυπογραφείο,
εµπλούτισε το Ηµερολόγιο 2006, που διανέµεται σ΄ όλους τους
δηµόσιους υπαλλήλους, µε σχέδια διαφόρων κυβερνητικών κτηρίων που
κτίστηκαν κατά την περίοδο της αγγλικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, τα
πρωτότυπα των οποίων φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ
ΡΑΦΙΩΝ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ:

3295 φάκελοι (1974-1989)

72,67

ΕΠΑΡΧΙΑKΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Ε∆ΛΕ):

5 φάκελοι Ποινικών Υποθέσεων (1993-1994)

0,10

42 µητρώα Ποινικών Υποθέσεων (1990, 1993-1994)

1,10

ΕΠΑΡΧΙΑKΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Ε∆ΛΑ):

Πολιτικές Αγωγές (1902, 1925, 1940-1943, 1948-1960)

32,76

Τουρκικές Πολιτικές Αγωγές (1967-1974)

4,37

ΕΠΑΡΧΙΑKΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ (Ε∆ΠΑ):

75 φάκελοι Ποινικών Υποθέσεων (1985-1993)

3,22

14 µητρώα Ποινικών Υποθέσεων (1992-1993)

0,62

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ:

174 Υποθέσεις που κατέληξαν στο ∆ικαστήριο
(1982, 1988- 1994)
7 Υποθέσεις που δεν κατέληξαν στο ∆ικαστήριο
(1991-1994)

}
}
}
}
}

1,60

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:

Αρχεία Ερευνητικών Επιτροπών

10,00
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ:

708 φάκελοι (1907, 1913-1914, 1917, 1919-1921, 1923-1928,
1930-1942, 1944-1959)

9,20

1 φάκελος (1949-1955)

0,01

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ:
2,80

67 φάκελοι (1988-1994)

1,50

33 φάκελοι (Συλλογή 2000) (1982-1985, 1987)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ANR):
3,70
149 φάκελοι (1987-1988)

2,51

100 φάκελοι (1964-1986) Μελλοντική µεταφορά 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
4,05
123 φάκελοι (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης)
4,60
141 φάκελοι (1967-2001) (αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης) Μελλοντική µεταφορά 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:

31262 Εισερχόµενη αλληλογραφία (2003)
22245 Εξερχόµενη αλληλογραφία (2003)

}
}
}

17,89

2094 φάκελοι (1968-1969)

69,37

43 φάκελοι Γενικό Προξενείο Θεσ/νίκης (1986-2004)

2,20
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ:
138,06
5166 φάκελοι (1959-1977)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

4792 φάκελοι (1975-1986)

108,02

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Ε):

2795 φάκελοι (1959-1993)

10,70

1 φάκελος

0,02

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (CW):
1,25
44 φάκελοι (1959)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ:

432 φάκελοι (1983-2003)

7,77

2 βιβλιάρια, Form Med 143 (∆ειγµατοληπτική φύλαξη)

0,12

ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ:

158 φάκελοι (1969-1994)

5,20

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:

Νόµοι, Εφηµερίδες RCI files (1952-1960)

0,73

1 φάκελος (1953)

0,02

7 φάκελοι (1964-1998)

0,40

30 κενά διπλώµατα της Αστυνοµίας (∆ειγµατοληπτική φύλαξη)

0,10

2073 Εντυπα Αστ.242

0,50
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΦΟΥ:

10 µητρώα (1946-1982)

0,50

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:

49 φάκελοι (1988-2000) Μελλοντική µεταφορά 2005

1,14

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (PB):

438 φάκελοι (1971-1990) Μελλοντική µεταφορά 2005
9 Σφραγίδες
Πολεοδοµικοί και Οδικοί Χάρτες
Μελέτη Αεροδροµίου Πάφου
Παλαιού τύπου Μητρώα ∆ελτίου
Υπηρεσίας Μηνιαίου Υπαλλήλου

20,60

}
}
}
}
}

0,24

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ:

1 φάκελοι (1987-1993) Μελλοντική µεταφορά 2004

0,10

6 φάκελοι (1930-1995) Μελλοντική µεταφορά 2005

0,20

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΜΕΤ):

238 φάκελοι (1971-1990)
112 φάκελοι (1971-1990)
92 φάκελοι (1967-1999)
(Παλαιό θεµατικό σύστηµα αρχειοθέτησης)
2 φάκελοι (1955-1959)
(Αγγλοκρατία)
29 φάκελοι (1957-1994)

7,80

}
}
}
}
}
}
}

6,97

1,04
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
0,11
19 φάκελοι

7,58

161 φάκελοι (1968)

0,41

11 φάκελοι (1968) Μελλοντική µεταφορά 2004

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
132,08
Απογραφή Πληθυσµού 2001
5,31
Απογραφή Γεωργίας 2003
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

304 φάκελοι (1959-2003)

8,11

147 φάκελοι (1959-2003)

4,47

187 φάκελοι (1959-2003)

5,00

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ:
383 φάκελοι (1970-1990) Μελλοντική Μεταφορά 2005
1 φάκελος (1970-1990) Μελλοντική Μεταφορά 2004

}
}
}

10,40

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ:
1,35
38 φάκελοι (1936-1990) Μελλοντική µεταφορά 2005
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ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΒΝ):

98412 φάκελοι (1948-1960)

298,71

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ:
0,10
4 φάκελοι (1964, 1969) Μελλοντική µεταφορά 2005
ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΩΝ (Τ∆):

4 φάκελοι (θεµατικό σύστηµα αρχειοθέτησης)

0,12

6 φάκελοι. Μελλοντική µεταφορά 2005

0,20

ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

10 φάκελοι (1950, 1965, 1967, 1969)
Μελλοντική µεταφορά 2004

0,31
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ΤΜΗΜΑ

ΕΦΟΡΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΠΙΣΗΜΟΥ
0,10

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ:
3 φάκελοι (1950, 1962, 1966) Μελλοντική µεταφορά 2005
ΤΜΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΛΑΡΝΑΚΑΣ:
4,20
39 φάκελοι (1975-1990)

ΤΜΗΜΑ KΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ:
17,99
4002 φάκελοι (1946-1959)
ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
0,02
1 φάκελος (1964)
2,18
50 φάκελοι (1965-1994) Μελλοντική µεταφορά 2005
ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ:

10985 φάκελοι Ελαφροποινιτών S.S.

30,67

1218 φάκελοι Βαρυποινιτών L.S.

6,43

2086 φάκελοι Υποδίκων U.C.

3,95

11 φάκελοι (1955-1959)
4 επιστολές (1956)
8 φάκελοι (1928-1960)
5 αποκόµµατα εφηµερίδων (1931)

}
}
}
}
}
}
}

0,24
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ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ:

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

92 φάκελοι (1960-1986)
41 φάκελοι (1954-1986)
117 φάκελοι (1952-1987)
60 φάκελοι (1953-1986)
126 φάκελοι (1952-1986)
171 φάκελοι (1953-1986)
51 φάκελοι (1953-1986)
18 φάκελοι (1952-1986)
4 φάκελοι (1967-1986)

25,56

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:

69 φάκελοι (1971-2005)

2,07

ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΕΣ:

Αρχείο Βαρώνης Jengen

0,55

ΕΝΤΥΠΑ V:

396 έντυπα

6,24

ΣΥΝΟΛΟ

1130,21
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2004

2005

Αριθµός ερευνητών

101

93

Αριθµός επισκέψεων

514

450

3.468

2.219

Αριθµός µικροταινιών που ερευνήθηκαν

2

145

Αριθµός αρχείων για κινηµατογράφηση

---

---

Αριθµός τηλεφωνικών αιτηµάτων

3

1

Αριθµός ταχυδροµικών αιτηµάτων

---

1

8.560

6.221

Αριθµός ανατυπώσεων µικροταινιών

---

884

Παρουσίαση φακέλων ως τεκµήρια στο ∆ικαστήριο

---

---

Αριθµός αρχείων που ερευνήθηκαν

Αριθµός φωτοτυπιών

121

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

A/A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Τίτλος Τάξης

Επαρχιακό ∆ικαστήριο
Αµµοχώστου
Επαρχιακό ∆ικαστήριο
Αµµοχώστου
Επαρχιακό ∆ικαστήριο
Λάρνακας
Επαρχιακό ∆ικαστήριο
Λάρνακας
Επαρχιακό ∆ικαστήριο
Λεµεσού
Επαρχιακό ∆ικαστήριο
Λεµεσού
Επαρχιακό ∆ικαστήριο
Λεµεσού
Επαρχιακό ∆ικαστήριο
Πάφου
Επαρχιακό ∆ικαστήριο
Πάφου
Υπουργείο Εξωτερικών

Αποθηκευτικ Παρατηρήσεις
ός Χώρος σε
µέτρα

Κώδικας Τάξης

Αριθµός
Κιβωτίω
ν

Ε∆ΑΜ1/42-46

2

0,24

Ε∆ΑΜ2/40-50

4

0,48

Ε∆ΛΑ1/213-250

19

2,25

Ε∆ΛΑ2/277-299

9

1,08

Ε∆ΛΕ1/492-496

2

0,24

Ε∆ΛΕ2/326

Τοποθετήθηκε σε
υπάρχον κιβώτιο

Ε∆ΛΕ2/369-409

14

1,67

Ε∆ΠΑ1/16Α-216

23

2,73

Ε∆ΠΑ2/282-295

5

0,60

3 Τόµοι (1-224) Εισερχόµενη

Βελιγράδι -
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Αλληλογραφία 1998

11

Υπουργείο Εξωτερικών

1 Τόµος (1-120) Εξερχόµενη
Αλληλογραφία 1998

12

Υπουργείο Εξωτερικών

14 Τόµοι (1-909)
Εισερχόµενη Αλληλογραφία
1998

Α/A

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Βιβλιοδέτηση.
Αναµένεται
κωδικοποίηση των
τόµων
Βελιγράδι Βιβλιοδέτηση.
Αναµένεται
κωδικοποίηση των
τόµων
Βόννη - Βιβλιοδέτηση.
Αναµένεται
κωδικοποίηση των
τόµων
Αριθµός
Κιβωτίων

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

13

Υπουργείο Εξωτερικών

3 Τόµοι (1-385) Εξερχόµενη
Αλληλογραφία 1998

14

Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού
Υπουργείο Προεδρίας

Ε29/2265-5100

88

10,45

PR1/188Α-Κ

2

0,24

BN1/18631-19840

59

7,08

BN2/15331-17250

14

1,68

15

16
17

Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού
και Μετανάστευσης
Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού

Παρατηρήσεις

Βόννη - Βιβλιοδέτηση.
Αναµένεται
κωδικοποίηση των
τόµων

Οι φάκελοι δόθηκαν
από το Υπουργείο
Εσωτερικών
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24

και Μετανάστευσης
Τµήµα ∆ασών
Τµήµα ∆ασών
Τµήµα ∆ασών
Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας
Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας
Τµήµα Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών
Στατιστική Υπηρεσία

25

Στατιστική Υπηρεσία

ΑΓ2003

503

52,31

26

Επαρχιακή ∆ιοίκηση
Λάρνακας
Eπαρχιακή ∆ιοίκηση
Λάρνακας

DOLA1/1-10

4

3,50

DOLA2/1-3

3

0,32

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Αριθµός
Κιβωτίων

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

V3/801-818
V6/181-185
V7/92-97
V13/92-95
V21/919-991
V30/880-906

2
3
1
2
27
5

0,24
0,36
0,12
0,24
3,24
0,60

18
19
20
21
22
23

27
A/A

28
29
30
31
32
33

Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα

Τ∆1/2531-3169
Τ∆2/1-121
Τ∆3/1-3
RCS4021(1) - 8571
LRS1/13796-14887

51
9
3
122
41

6,06
1,06
0,36
14,49
4,86

PS1/1-790

115

13,65

ΑΠ2001

1270

132,08

Απογραφή Πληθυσµού
2001
Απογραφή Γεωργίας
2003

Παρατηρήσεις
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34
35
36
37
38
39
40
41

42

Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Αρχεία από Ιδιώτες
Κλαίρη Αγγελίδου Επιστολές
Αρχεία από Ιδιώτες
Ronald R. Waterer,
Conservation of Forests

V34/2056-2084
V35/40-42
V39/538-548
V40/1592-1621
V43/55-63
V53/1314-1346
V54/165-172
ΚΑ2/1-4442

1
1
1
3
1
4
1
7

0,12
0,12
0,12
0,36
0,12
0,48
0,12
0,84

RW1/1-2

1

0,12

Τοποθετήθηκε µε τη
συλλογή WB1/1-11
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

Παρατηρήσεις

1
2
3

Προεδρικό Μέγαρο
Προεδρικό Μέγαρο
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας

Μ
Κ
Κ

3295
18
3174

1974-1989
1974
1984-1992

72,67
0,50
10,00

∆ιοικητικοί Φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί Φάκελοι
Αιτήσεις Πτώχευσης Εταιρειών

4
5
6
7
8

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού

Κ
Κ
Κ
Μ
Μ

3182
63

10,00
0,80
4,50
0,10
1,10

Ειδοποιήσεις Πτώχευσης Εταιρειών
Φάκελοι Αδειών Υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν
Λογιστικά αρχεία
Ποινικές Υποθέσεις
Μητρώα Ποινικών Υποθέσεων

9
10

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας

Κ
Μ

59995

42,00

11

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας

Μ

1985-1993
1962-1999
1998-1999
1993-1994
1990
1993-1994
1993-1994
1902, 1925 19401943 1948-1960
1967-1974

12
13
14
15
16
17

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Αµµοχώστου
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Κ
Κ
Μ
Μ
Κ
Κ

18

Νοµική Υπηρεσία

Κ

19

Νοµική Υπηρεσία

Κ

Ποινικές Υποθέσεις
Πολιτικές Αγωγές. Περισσότερες πληροφορίες
θα δοθούν µετά την κωδικοποίηση
Τουρκικές Πολιτικές Αγωγές. Περισσότερες
πληροφορίες θα δοθούν µετά την κωδικοποίηση
Ποινικές Υποθέσεις
Ποινικές Υποθέσεις
Ποινικές Υποθέσεις
Μητρώα Ποινικών Υποθέσεων
Ποινικές Υποθέσεις
Μελλοντική καταστροφή 2005. Μεταθέσεις και
Προαγωγές Μέσης Εκπαίδευσης
Ειδοποιήσεις για Ποινικές Εφέσεις και αντίγραφα
Αποφάσεων Πρωτόδικου ∆ικαστηρίου
Αντίγραφα Ηµερήσιας ∆ιάταξης και Αποφάσεων
Υπουργικού Συµβουλίου
Παρατηρήσεις

Α/Α

20

Προέλευση

Νοµική Υπηρεσία

5
42

19142
9328
75
14
15853
17

32,76
4,37

1993
1993
1985-1993
1992-1993
1992-1993
1991-1992, 1998

17,00
8,00
3,22
0,62
12,00
0,50

1965-1974

2,00

172

2001-2004

5,00

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

Κ

96

2002-2005

3,50

Αντίγραφα Συνεδριάσεων Προσφορών

126

5,00
4,00

διάφορων Υπουργείων
Αντίγραφα υλικού για χρήση από το προσωπικό
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας
Υποθέσεις που κατέληξαν στο ∆ικαστήριο.
Αναµένεται κωδικοποίηση
Υποθέσεις που δεν κατέληξαν στο ∆ικαστήριο.
Αναµένεται κωδικοποίηση
Υποθέσεις που κατέληξαν στο ∆ικαστήριο
Υποθέσεις που δεν κατέληξαν στο ∆ικαστήριο
Αρχεία Ερευνητικών Επιτροπών. Περισσότερες
πληροφορίες θα δοθούν µετά την κωδικοποίηση
Λογιστικά αρχεία
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση

21
22
23

Νοµική Υπηρεσία (Τοµέας Ευρωπαϊκής Ενωσης)
Νοµική Υπηρεσία (Τοµέας Ευρωπαϊκής Ενωσης)
Στρατιωτική Εισαγγελία

Κ
Κ
Μ

174

24

Στρατιωτική Εισαγγελία

Μ

7

1999-2005
2001-2004
1982
1988-1994
1991-1994

25
26
27

Στρατιωτική Εισαγγελία
Στρατιωτική Εισαγγελία
Γραφείο Επιτρόπου Νοµοθεσίας

Κ
Κ
Μ

6689
368

1991-1994
1991-1994

25,00
3,30
10,00

28
29

Γραφείο Επιτρόπου Νοµοθεσίας
Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας

Κ
Μ

34
708

2,00
9,20

30

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας

Μ

1

1980-1998
1907
1913-1914 1917
1919-1921
1923-1928
1930-1942 19441959
1949-1955

31
32
33

Υπουργείο Αµυνας
Υπουργείο Αµυνας
Υπουργείο Αµυνας

Μ
Κ
Μ

67
255
33

2,80
4,07
1,50

34
35
36

Υπουργείο Αµυνας
Υπουργείο Αµυνας
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Κ
Κ
Μ

84
13
149

1988-1994
1980-1994
1982-1985
1987
1983-1984 1986
1959-1988
1987-1988

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

37

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Κ

191

1987-1988

4,00

∆ιοικητικοί Φάκελοι

38

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Μ

100

1964-1986

2,51

39
40

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

Κ
Κ

197
24

1961-1986
1999-2000

3,50
1,40

41

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού

Μ

123

Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2005
Αντίγραφα Ηµερήσιας ∆ιάταξης Υπουργικού
Συµβουλίου
∆ιοικητικοί Φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα

1,60

0,01

2,15
0,31
3,70

4,05

Βιβλίο ονοµάτων και απαλλοτριώσεων
Ξυλοτύµπου
∆ιοικητικοί Φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί Φάκελοι
∆ιοικητικοί Φάκελοι. Συλλογή 2000. Αναµένεται
κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί Φάκελοι. Συλλογή 2000.
Μελλοντική καταστροφή 2005
∆ιοικητικοί Φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση
Παρατηρήσεις
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10,00

αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί Φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης
Μελλοντική µεταφορά 2005. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2005. Αριθµητικό
σύστηµα αρχειοθέτησης
Αντίγραφα Ηµερήσιας ∆ιάταξης και Πρακτικών
Συνεδριάσεων Υπουργικού Συµβουλίου
Εισερχόµενη αλληλογραφία. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Εξερχόµενη αλληλογραφία. Αναµένεται
κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση

42

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού

Κ

257

43

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού

Μ

141

44

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού

Κ

186

45

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού

Κ

642

1993-1998

46

Υπουργείο Εξωτερικών

Μ

31262

2003

47

Υπουργείο Εξωτερικών

M

22245

2003

48

Υπουργείο Εξωτερικών

Μ

863

1969

29,12

49

Υπουργείο Εξωτερικών

Μ

43

1986-2004

2,20

50

Υπουργείο Εξωτερικών

Μ

1231

1968-1969

40,25

51
52
Α/Α

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών

Κ
Κ
Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

2003-2004
2005
Χρονολογική
Περίοδος

3,00
7,00
Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

53
54
55
56
57

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ

168

1993-1999
2005

1989-1999

7,00
0,50
4,50
4,00
2,00

Αντίγραφα και Κοινοποιήσεις
Τουρκοκυπριακός Τύπος
ΓΕΕΦ Προτάσεις προς το Υπουργικό Συµβούλιο
Τρίτα Αντίγραφα
Αιτήσεις για Θεώρηση Εισόδου στην Κύπρο

58
59
60
61
62
63

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Οικονοµικών
Υπουργείο Οικονοµικών
Υπουργείο Οικονοµικών

Μ
Κ
Κ
Μ
Κ
Κ

5166
1476
19
4792
1635
192

1959-1977
1961-1981
1959-1960
1975-1986
1975-1986
1991-1996

138,06
16,90
0,50
108,02
47,50
9,50

64

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Μ

2795

1959-1993

10,70

∆ιοικητικοί Φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί Φάκελοι
Μελλοντική καταστροφή 2005
∆ιοικητικοί Φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί Φάκελοι
Αντίγραφα Ηµερήσιας ∆ιάταξης Υπουργικού
Συµβουλίου
Προσωπικοί Φάκελοι Εκπαιδευτικών Ιδιωτικών

1967-2001

4,60
4,50
18,50

17,89

Προέλευση

∆ιοικητικοί φάκελοι Γενικού Προξενείου
Θεσ/νίκης. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση
Αντίγραφα µηνυµάτων
Εφηµερίδες και Περιοδικά
Παρατηρήσεις
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65
66
67

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Μ
Κ
Κ

68

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

69

1968
2002

0,02
0,80
1,00

Κ

2002

2,00

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ

2002

40,00

70

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ

2002

4,50

71
72

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων
Υπουργείο Υγείας

Μ
Μ

44
432

1959
1983-2003

1,25
7,77

73

Υπουργείο Υγείας

Μ

2 βιβλιάρια

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

110

2000-2003

1,00
9,50
72,50
14,00
5,20

Α/Α

Προέλευση

1
23

0,12
Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

74
75

Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Υγείας

K
Κ

76
77
78

Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Υγείας
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Κ
Κ
Μ

165,229
158

2001-2002
1995-1999
1969-1994

79

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Κ

201

1969-1994

4,00

80

Αστυνοµία

Μ

1952-1960

0,73

81

Αστυνοµία

Μ

1

1953

0,02

82

Αστυνοµία

Μ

7

1964-1998

0,40

83

Αστυνοµία

Μ

30

0,10

84

Αστυνοµία

Μ

2073

0,50

85

Αστυνοµία

Κ

40621

222,50

Σχολείων
Προσωπικός Φάκελος Καθηγητή
Μελλοντική καταστροφή 2005
Υπηρεσία Εξετάσεων - Κάρτες αποτελεσµάτων
δακτυλογραφίας
Υπηρεσία Εξετάσεων - Αιτήσεις και Γραπτά για
πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
Υπηρεσία Εξετάσεων - Γραπτά Εισαγωγικών
Εξετάσεων
Υπηρεσία Εξετάσεων - Αιτήσεις και
Παρουσιολόγια Εισαγωγικών Εξετάσεων
∆ιοικητικοί Φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί Φάκελοι. Παλαιό θεµατικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ειγµατοληπτική Φύλαξη Ιατρικού Εντύπου
(Form med 143). Αναµένεται κωδικοποίηση
Παρατηρήσεις

Κενά Ιατρικά Εντυπα (Form med 143)
Αντίγραφα Ηµερήσιας ∆ιάταξης και Πρακτικών
Συνεδριάσεων Υπουργικού Συµβουλίου
Αιτήσεις για έκδοση κάρτας νοσηλείας
Λογιστικά αρχεία
∆ιοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεµατικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεµατικό σύστηµα
αρχειοθέτησης
Εφηµερίδες, Νόµοι, RCI files από Αστυνοµική
∆ιεύθυνση Μόρφου. Αναµένεται κωδικοποίηση
Αποτυπώµατα Στ. Μαυροµάτη. Αναµένεται
κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι, Αστυνοµική ∆ιεύθυνση
Πάφου. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ειγµατοληπτική φύλαξη κενών διπλωµάτων της
Αστυνοµίας. Αναµένεται κωδικοποίηση
Εντυπα Αστ.242. Περισσότερες πληροφορίες
θα δοθούν µετά την κωδικοποίηση
Φάκελοι, βιβλία, εφηµερίδες, αιτήσεις, άδειες
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86

Επαρχιακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου

Μ

87
88
89
90

Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας
Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας
Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας
Γενικό Χηµείο του Κράτους

Κ
Κ
Κ
Μ

Α/Α

Προέλευση

10

1946-1982

0,50

1989-2001
1991-2000

3,00
12,00
4,00
1,14

49

1988-2000

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

95
40
4
23

1988-1995
1993-1998
1963-1968

3,00
2,50
0,15
0,50
8,00
20,60

91
92
93
94
95
96

Γενικό Χηµείο του Κράτους
Γενικό Χηµείο του Κράτους
Γενικό Χηµείο του Κράτους
Γενικό Χηµείο του Κράτους
Γενικό Χηµείο του Κράτους
Γραφείο Προγραµµατισµού

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Μ

97

Γραφείο Προγραµµατισµού

Μ

98

Γραφείο Προγραµµατισµού

Κ

1989-2005

308,50

99
100
101
102
103
104

Γραφείο Προγραµµατισµού
Γραφείο Προγραµµατισµού
Γραφείο Προγραµµατισµού
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αµµοχώστου
Επαρχιακό Γραφείο Αναδασµού Λάρνακας – Αµµοχώστου

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ

1963-1995
2002

13

1962-2002
1995-2003
1987-1995

3,00
1,00
7,00
8,00
4,00
0,65

105

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και Πολιτισµού Λεµεσού

Κ

765

1959-1998

18,40

106

Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας

Κ

2003-2004

2,00

438

1963-2000
1971-1990

0,24

364

φόρµες και λογιστικά αρχεία
Μητρώα καταχώρησης υλικού. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Λογιστικά αρχεία
Λογιστικά αρχεία
Αδεια έντυπα
Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Παρατηρήσεις

Μελλοντική καταστροφή 2005
Αναλύσεις αποβλήτων
Βιβλία ωραρίων
Φάκελοι Αδειών Υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν
Λογιστικά αρχεία
Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
9 Σφραγίδες, πολεοδοµικοί και oδικοί χάρτες,
µελέτη Αεροδροµίου Πάφου, παλαιού τύπου
Μητρώα ∆ελτίου Υπηρεσίας Μηνιαίου
Υπαλλήλου. Αναµένεται κωδικοποίηση
Πρόχειρα αντίγραφα, λανθασµένες φωτοτυπίες,
επιπλέον εκδόσεις άλλων τµηµάτων και ξένων
οργανισµών, τρίτα αντίγραφα, Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, διαφηµιστικά
έντυπα, τηλεφωνικοί κατάλογοι
Μητρώα Εισερχόµενης Αλληλογραφίας
Αιτήσεις για Προσλήψεις
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για άλλες χώρες
Ανακοινωθέντα Υπουργείων και Τµηµάτων
Επίσηµη Εφηµερίδα της∆ηµοκρατίας
Μελλοντική καταστροφή 2005. Αριθµητικό
σύστηµα αρχειοθέτησης
Προσωπικοί φάκελοι ∆ασκάλων και
Νηπιαγωγών
Κατάλογοι περιουσιακών στοιχείων των χωριών
Λαγουδερά και Γερόλακου
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107
Α/Α

Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας
Προέλευση

Κ
Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

2003-2004

5,00

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

108

Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας

Κ

2003-2005

1,00

109

Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας

Κ

2004-2005

1,00

110

Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας

Κ

2004-2005

1,00

111

Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας

Κ

2004-2005

1,00

112

Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας

Κ

2003-2005

1,00

113

Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας

Κ

2004-2005

1,00

114

Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας

Κ

1999-2001

25,00

115

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεµεσού

Κ

1989-2000

8,00

116
117
118

Επαρχιακό Τελωνείο Λευκωσίας
Επαρχιακό Τελωνείο Λευκωσίας
Επαρχιακό Τελωνείο Λευκωσίας

Κ
Κ
Κ

1998

35,00

119

Επαρχιακό Τελωνείο Λευκωσίας

Κ

120
121

Επαρχιακό Τελωνείο Λεµεσού
Επαρχιακό Τελωνείο Λεµεσού

Κ
Κ

8005
2200
281

2100

1996-1998
2002-2003

6,00
12,00

Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων των χωριών
Ασκά, Λειβάδια και Πιτσιλιάς
Παρατηρήσεις

Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων του χωριού
Παλαίκυθρου και Παρουσιολόγια
Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων του χωριού
Μια Μηλιά
Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων των χωριών
Βώνη και Εξω Μετόχι
Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων των χωριών
Αγίου Ανδρονίκου, Αγ. Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας
Κυθρέας
Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων του χωριού
Παχύαµµου και Χαρδακιώτισσας Κυθρέας
Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων των χωριών
Νέου Χωριού, Κ. Κουτραφά, Μαργό, Χρυσίδα
Κυθρέας, Πραστειού Ν. Λειβαδιού και
Πραστειού Αγίου Γεωργίου
Αιτήσεις κοινού για απόκτηση τοπογραφικού,
αντίγραφου τίτλου, αντίγραφου πληρεξούσιου,
πιστοποιητικού έρευνας
Κτηνιατρικά πιστοποιητικά για εισαγωγή ζώων
και ζωοκοµικών προϊόντων
Φάκελοι δηλωτικών εισαγωγής
Αναλυτικές καταστάσεις επιστροφής δασµών
Φάκελοι κατασχέσεων
Φάκελοι αποθεµάτων αποθηκών αποταµίευσης,
διασαφήσεις ταχυδροµικών δεµάτων, αντίγραφα
διασαφήσεων, διασαφήσεις για µηχανοκίνητα
οχήµατα
Φάκελοι δηµόσιας αποθήκης αποταµίευσης
Αντίγραφα εγγράφων τελωνισµού

131

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

122

Επαρχιακό Τελωνείο Λάρνακας

Κ

26207

1998-1999

210,00

123
124
125
126
127

Εφοριακό Συµβούλιο
Κέντρο Παραγωγικότητας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ

273
264
593
2687

2000-2003
1990-2000
1974-2000
1985-2004
1987-2001

10,00
5,50
8,00
10,00
2,00

128
129

Κέντρο Παραγωγικότητας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Κ
Κ

1997-2002
1993-2001

2,00
0,30

130
131

Κέντρο Παραγωγικότητας
Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Κ
Μ

1

1987-1997
1987-1993

0,50
0,10

132

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Μ

6

1930-1995

0,20

133
134
135

Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κ
Κ
Μ

13
452
238

1947-2001
2004-2005
1971-1990

0,40
4,60
7,80

136

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Μ

112

1971-1990

137

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Μ

92

1967-1999

138

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Μ

2

1955-1959

139

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Μ

29

1957-1994

1,04

140

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κ

144

1965-1990

3,00

6,97

Παρατηρήσεις

Φάκελοι δηλωτικών εισαγωγής αεροσκαφών µε
διασαφήσεις τελωνισµού
Αντίγραφα φακέλων ιεραρχικών προσφυγών
Τρίτα αντίγραφα εξερχόµενης αλληλογραφίας
Λογιστικά αρχεία
Επιπλέον αντίγραφα εντύπων και εκδόσεων
∆ικαιολογητικά χρόνου προσέλευσης και
αποχώρησης
Εξετάσεις
Συνοπτικές καταστάσεις χρόνου προσέλευσης
και αποχώρησης υπαλλήλων
Εντυπα ∆ιακίνησης λειτουργών
Μελλοντική µεταφορά 2004. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2005
Εγγραφα εργασίας, αντίγραφα µελών
∆ιοικητικοί φάκελοι ΜΕΤ 8-180. Αναµένεται
κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι ΜΕΤ 180-279. Αναµένεται
κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι παλαιό θεµατικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση
Φάκελοι Αγγλοκρατίας. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Φάκελοι ΜΕΤ 3/1 και παλαιό θεµατικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι ΜΕΤ 9-13Γ

132

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

Παρατηρήσεις

∆ιοικητικοί φάκελοι ΜΕΤ 232-269
Φάκελοι αδειών
Εµπιστευτική αλληλογραφία
∆ιοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεµατικό σύστηµα
αρχειοθέτησης
Παλαιά γραπτά για συµπλήρωση θέσεων
Φάκελοι ΜΕΤ 3/1, ΜΕΤ 3/2 και παλαιο θεµατικό
σύστηµα αρχειοθέτησης και διάφορα πρόχειρα
έγγραφα
Σχολικές βιβλιοθήκες κατεχόµενων σχολείων.
Αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης. Αναµένεται
κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση

141
142
143
144

Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κ
Κ
Κ
Κ

29
34
3
42

1970-1990
1961-2001
1968-1990
1971-1993

1,26

145
146

Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κ
Κ

35
34

1983
1968-2003

0,01
1,00

147

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού

Μ

19

148

Μ

161

1968

7,58

Μ

11

1968

0,41

150

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού
Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού
Στατιστική Υπηρεσία

Μ

2001

132,08

151
152

Στατιστική Υπηρεσία
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Λευκωσίας

Μ
Κ

1270
κιβώτια
503 κιβώτια

2003
1999-2000

52,31
1,00

153
154
155
156
157
158

Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Λευκωσίας
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Λευκωσίας
Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού
Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού
Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού
Τµήµα Αναδασµού

Κ
Κ
Μ
Μ
Μ
Μ

304
147
187
383

2003-2004
1999-2000
1959-2003
1959-2003
1959-2003

1,00
5,00
8,11
4,47
5,00

1970-1990

10,40

159

Τµήµα Αναδασµού

Μ

1

149

0,02
1,00

0,11

Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Απογραφή Πληθυσµού 2001
Απογραφή Γεωργίας 2003
Μηνιαίες Καταστάσεις Πληρωµών Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας
Ξεκαθαρισµένες επιταγές
∆ηµοτικά Σχολεία Λευκωσίας
∆ηµοτικά Σχολεία Λάρνακας
∆ηµοτικά Σχολεία Λεµεσού
Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική µεταφορά 2004. Αναµένεται
κωδικοποίηση
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Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

Παρατηρήσεις

160
161

Τµήµα Αναδασµού
Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων

Κ
Κ

146
184

162

Τµήµα Αρχαιοτήτων

Μ

38

1995
1997-1999
1936-1990

163
164
165

Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης
Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης
Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης

Μ
Κ
Μ

98412

1948-1960

4

1964, 1969

166

Τµήµα ∆ασών

Μ

4

0,12

167

Τµήµα ∆ασών

Μ

6

0,20

168
169

Τµήµα ∆ασών
Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού

Κ
Μ

7
10

170

Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού

Κ

12

171
172

Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων

Κ
Κ

6
20

1966-1993

0,20
1,00

173

Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων

Κ

7

1990-1995

0,50

174

Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη

Μ

3

1950, 1962, 1966

0,10

175

Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη

Κ

4

0,10

176

Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών Επαρχιακό
Γραφείο Αµµοχώστου-Λάρνακας

Μ

39

1945, 1949, 1971,
1974
1975-1990

Μελλοντική καταστροφή 2003 και 2004
Μελλοντική καταστροφή 2003. Αριθµητικό
σύστηµα αρχειοθέτησης
Μελλοντική καταστροφή 2004. Αριθµητικό
σύστηµα αρχειοθέτησης
Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2005

4,20

∆ιοικητικοί Φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση

1950, 1965, 1967,
1969
1963
1965-1967 1972

0,50
7,00

Λογιστικά αρχεία
Προσφορές

1,35

Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Προσωπικοί Φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση
Αδεια έντυπα
Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί Φάκελοι. Θεµατικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2005
Μελλοντική µεταφορά 2004. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2004

298,71
4,00
0,10

0,20
0,31
0,22
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Α/Α

177

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

Κ

991

1975-1994

20,00

Κ

267

1975-1988

Παρατηρήσεις

Κ

13

1977-1989

180

Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών Επαρχιακό
Γραφείο Αµµοχώστου-Λάρνακας
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών Γραφείο
Επαρχιακού Μηχανικού Λεµεσού
Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών Γραφείο
Επαρχιακού Μηχανικού Λεµεσού
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας

Μ

4002

1946-1959

17,99

∆ιοικητικοί Φάκελοι. Αναµένεται κωδικοποίηση

181
182

Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών

Μ
Μ

1
50

1964
1965-1994

0,02
2,18

183
184

Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Τελωνείων – Αρχιτελωνείο

Κ
K

49
7

1965-1989

2,00
0.50

185

Τµήµα Τελωνείων – Αρχιτελωνείο

K

13

186
187

Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Τµήµα Φυλακών

Κ
Μ

357
10985

188

Τµήµα Φυλακών

Μ

1218

189
190

Τµήµα Φυλακών
Τµήµα Φυλακών

Μ
M

2086
11 φακ.
4 επιστολές

191

Τµήµα Φυλακών

Μ

192
193

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Κ
Κ

8 φακ.
5
αποκόµµατα
Εφηµερίδων
25
87

178
179

∆ιοικητικοί Φάκελοι και Προσφορές που έληξαν
∆ιοικητικοί Φάκελοι

10,00
Φάκελοι Αδειών Υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν

1928-1960
1931

0,12

∆ιοικητικός Φάκελος. Αναµένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2005
Μελλοντική καταστροφή 2004. Προσωπικοί
φάκελοι
Μελλοντική καταστροφή 2005. Προσωπικοί
φάκελοι
Μελλοντική καταστροφή 2005
Φάκελοι Ελαφροποινιτών S.S.. Περισσότερες
πληροφορίες θα δοθούν µετά την κωδικοποίηση
Φάκελοι Βαρυποινιτών L.S.. Περισσότερες
πληροφορίες θα δοθούν µετά την κωδικοποίηση
Φάκελοι Υποδίκων U.C.
10 φάκελοι Βαρυποινιτών L.S. (ΕΟΚΑ), 1
φάκελος C.P., 3 επιστολές Παναγίδη και 1
επιστολή Κουτσόφτα
Αναµένεται κωδικοποίηση

1984-1999
1971-1999

1,00
2,00

Αντίγραφα Προϋπολογισµού
Φάκελοι Αδειών Υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν

0.50
1980-1996

8,50
30,67
6,43

1955-1959
1956

3,95
0,12
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Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

194

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Μ

92

1960-1986

195

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Μ

41

1954-1986

196

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Μ

117

1952-1987

197

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Μ

60

1953-1986

198

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Μ

126

1952-1986

199

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Μ

171

1953-1986

200

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Μ

51

1953-1986

201

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Μ

18

1952-1986

202

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Μ

4

1967-1986

203

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ

27

1991-1998

1,20

204

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ

385

1979-2002

28,00

205

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ

7940

1952-2004

206

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ

314

1991-2003

32 συρτάρια
1400 x 830 x 60
12,36

207
208

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου
Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ
Κ

77
599

1995-2003
1957-1986

4,62
10,00

209

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ

1992-1995

3,00

25,56

Παρατηρήσεις

Φάκελοι αριθµητικού συστήµατος αρχειοθέτησης
Μόρφου-Λεύκας
Φάκελοι αριθµητικού συστήµατος αρχειοθέτησης
Επαρχίας Πάφου
Φάκελοι αριθµητικού συστήµατος αρχειοθέτησης
Επαρχίας
Λεµεσού - Πάφου
Φάκελοι αριθµητικού συστήµατος αρχειοθέτησης
Επαρχίας Κερύνειας
Φάκελοι αριθµητικού συστήµατος αρχειοθέτησης
Επαρχίας Λευκωσίας
Φάκελοι αριθµητικού συστήµατος Επαρχίας
Αµµοχώστου
Φάκελοι αριθµητικού συστήµατος αρχειοθέτησης
Επαρχίας Λάρνακας
Φάκελοι αριθµητικού συστήµατος αρχειοθέτησης
Ηλεκτροσταθµού ∆εκέλειας
Φάκελοι αριθµητικού συστήµατος
Ηλεκτροσταθµού Μονής
Αντίγραφα φακέλων Επιχειρησιακής Μονάδας
Αιτήσεις και Εξετάσεις για Πρόσληψη,
Υποτροφίες ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα ∆ιανοµής Επιχειρησιακή Μονάδα
∆ικτύων. Αντίγραφα σχεδίων
Αντίγραφα φακέλων Επιχειρησιακής Μονάδας
Παραγωγής
∆ιεύθυνση Πληροφοριών της ΑΗΚ
Φάκελοι αριθµητικού συστήµατος Κεντρικού
Αρχείου ΑΗΚ
Εντυπο ΑΗΚ 504. Καταστάσεις λογαριασµών
χωρισµένες σε ζώνες
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Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

Παρατηρήσεις

2,45

Αιτήσεις για διορισµό σε θέση πρώτου διορισµού
ή προαγωγής
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση
Αιτήσεις υποψηφίων για πρόσληψη
Γραπτά υποψηφίων για πρόσληψη

210

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Κ

211

Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού

Μ

69

1999
2001-2003
1971-2005

212
213

Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού
Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού

Κ
Κ

93
4040

1987-2001
1985-2000

4,08
3,19

214
215
216
217
218
219

Συµβούλιο Αποχετεύσεις Λεµεσού-Αµαθούντος
Συµβούλιο Αποχετεύσεις Λεµεσού-Αµαθούντος
Σχολική Εφορεία Εγκωµης
Σχολική Εφορεία Εγκωµης
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ

910
155

1999-2004
2000-2003
1988-1999
1994-2002
1990-2003
1990-2000

6,84
1,35
5,50
0,40
2,50
1,00

220

Αρχεία από ιδιώτες

Μ

Σηµ.:

*

Μ = Μεταφορά
Κ = Καταστροφή

2,07

0,55

Αντίγραφα εγγράφων εργασίας
Αντίγραφα εγγράφων εργασίας
Λογιστικά αρχεία
Στελέχη Βιβλιαρίων Επιταγών
Αιτήσεις και γραπτές εξετάσεις
∆ιατακτικά, βιβλιάρια επιταγών, οδοιπορικά,
έξοδα εξωτερικού, τιµολόγια, άδεια ανάπαυσης,
υπερωριακή εργασία
Αρχείο Βαρώνης Jengen. Περισσότερες
πληροφορίες θα δοθούν µετά την κωδικοποίηση
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Λ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ KΥΠΡΟΥ

ΜΕΡΟΣ A:
1.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η Κυπριακή Αστυνοµία ιδρύθηκε σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Άρθρου 130 του
Συντάγµατος. Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες της Αστυνοµίας
καθορίζονται από τον Περί Αστυνοµίας Νόµο (Ν.73(Ι)/2004). Με βάση το άρθρο
6 του Νόµου, η Αστυνοµία απασχολείται σε όλη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας
για:
•

τη διατήρηση του νόµου και της τάξης

•

τη διαφύλαξη της ειρήνης

•

την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήµατος

•

τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανοµούντων ενώπιον της
∆ικαιοσύνης

2.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σύµφωνα µε το Aρθρο 8 του Περί Αστυνοµίας Νόµου, (Ν.73(Ι)/2004) η διοίκηση
της Αστυνοµίας, σε όλο τον εδαφικό χώρο της ∆ηµοκρατίας, ασκείται από τον
Αρχηγό, ο οποίος για το σκοπό αυτό εκδίδει Αστυνοµικές ∆ιαταγές.
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
3.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ

Οι προβλεπόµενες για τo 2005 οργανικές θέσεις στην Αστυνοµία (εξαιρουµένης
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) ήταν 4,321 κατανεµηµένες στους ακόλουθους
βαθµούς:
Πίνακας 1
Οργανικές θέσεις στην Αστυνοµία για το έτος 2005
Αρχηγός

1

Υπαρχηγός

1

Βοηθοί Αρχηγοί

4
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Ανώτεροι Αστυνόµοι

14

Αστυνόµοι Α και Β (συνδ.)

29

Ανώτεροι Υπαστυνόµοι

62

Υπαστυνόµοι

209

Λοχίες

624

Αστυφύλακες

3,286

Εξειδικευµένες θέσεις
ΣΥΝΟΛΟ

91
4,321

Ο αριθµός των γυναικών αστυνοµικών (κανονικά µέλη) ανέρχεται σε 829 (19%
της ολικής αριθµητικής δύναµης της Αστυνοµίας).
Πέραν των πιο πάνω οργανικών θέσεων, κατά την 31/12/2005 υπηρετούσαν
στην Αστυνοµία 122 Τακτικοί Ειδικοί Αστυφύλακες και 698 Έκτακτοι Ειδικοί
Αστυφύλακες. Στους 698 Έκτακτους Ειδικούς Αστυφύλακες περιλαµβάνονται
483 εγκριµένες θέσεις, 37 άτοµα υπηρετούν στην ΑΗΚ, 40 άτοµα στην ΑΤΗΚ, 5
άτοµα στα Κυπριακά ∆ιυλιστήρια, 6 άτοµα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ,
14 άτοµα στο Υπουργείο Εξωτερικών, 13 άτοµα στο Υπουργείο Οικονοµικών
και 100 άτοµα στο Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας (αεροδρόµια Λάρνακας και
Πάφου).
Προσλήψεις
Κατά το έτος 2005, έγιναν στην Αστυνοµία 156 νέες προσλήψεις για πλήρωση
κενών θέσεων, όπως φαίνονται πιο κάτω:
Πίνακας 2
Προσλήψεις στην Αστυνοµία κατά το έτος 2005
145 Αστυνοµικοί (83 άνδρες και 62 γυναίκες)
11 Πυροσβεστική (7 άνδρες και 4 γυναίκες)
97 Ειδικοί Αστυφύλακες (54 άνδρες και 43 γυναίκες)
7 Εξειδικευµένο προσωπικό (4 άνδρες και 3 γυναίκες)
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ΜΕΡΟΣ B: ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
Γραφείο Τύπου
Κατά το 2005 το Γραφείο Τύπου συνέχισε να εργάζεται εντατικά για την
προαγωγή καλών σχέσεων µεταξύ Αστυνοµίας και κοινού, καθώς και για την
έγκαιρη ενηµέρωση του κοινού µέσω των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης πάνω
σε αστυνοµικά θέµατα.
Κατά τη διάρκεια του έτους οργανώθηκαν εκδηλώσεις και δηµοσιογραφικές
διασκέψεις, απαντήθηκαν ερωτηµατολόγια των Μ.Μ.Ε., δόθηκαν συνεντεύξεις
σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράµµατα και έγιναν δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε.
του εσωτερικού και εξωτερικού. Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του,
εξέδωσε συνολικά 2,889 Αστυνοµικά ∆ελτία τα οποία συµπεριλαµβάνονταν οι
πλέον σηµαντικές υποθέσεις που απασχόλησαν την Αστυνοµία. Πέραν τούτου
εξέδωσε 956 Αστυνοµικές Ανακοινώσεις για σωρεία θεµάτων, µεταξύ των
οποίων εκστρατείες διαφόρων τµηµάτων της Αστυνοµίας, κατάσταση δρόµων
λόγω καιρικών συνθηκών, διακινήσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στα
οδοφράγµατα, αναζητούµενα και ελλείποντα πρόσωπα, κλπ.
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, έγινε αναβάθµιση και εµπλουτισµός

της

ιστοσελίδας της Αστυνοµίας, στην οποία καθηµερινά καταχωρούνται όλα τα
Αστυνοµικά ∆ελτία, Ανακοινώσεις και φωτογραφικό υλικό. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι, πέραν των 5,500 ατόµων επισκέπτονται την ιστοσελίδα µηνιαίως. Επίσης,
το Γραφείο Τύπου απέστειλε προς τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε., πέραν των
80,000 ηλεκτρονικών µηνυµάτων για την πληρέστερη ενηµέρωσή τους και
απάντησε σε δεκάδες επιστολές / παράπονα / καταγγελίες που παραλήφθηκαν
µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Μέλη του Γραφείου Τύπου παρέδωσαν διαλέξεις στην Αστυνοµική Ακαδηµία για
θέµατα σχέσεων Αστυνοµίας - κοινού – Μ.Μ.Ε.
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Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων
Το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου Αστυνοµίας κατά τη διάρκεια του
2005, προέβη στην επιµέλεια, το συντονισµό, τη στήριξη και τη διοργάνωση
διαφόρων εκδηλώσεων µε στόχο και σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων του
Σώµατος µε το κοινό, ως ακολούθως:
•

Συναυλία της Φιλαρµονικής της Αστυνοµίας στο ∆ηµαρχείο Στροβόλου
(19/4/2005).

•

Εορτασµός Αγίας Ειρήνης, προστάτιδας της Αστυνοµίας Κύπρου, στο
προαύλιο του Αρχηγείου (5/5/2005).

•

Περίπτερο Αστυνοµίας στην Κρατική Έκθεση Κύπρου 2005 και δεξίωση
(20-29/5/2005).

•

Ηµέρα Αστυνοµίας για το κοινό (Open Day Αρχηγείου) 12/11/2005.

•

Μνηµόσυνο πεσόντων αστυνοµικών και εθελοντών πολιτών κατά τις
διακοινοτικές ταραχές του 1963-64 (11/12/2005).

•

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (11-22/12/2005).

Επιπρόσθετα

συµµετείχε στη διοργάνωση των πιο κάτω σεµιναρίων /

δραστηριοτήτων , µέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του:
•

XXVII Capital Policing (10 -13/5/2005).

•

34ο European Regional Conference Interpol (24 - 27/5/2005).

•

Άσκηση Μ.Μ.Α.∆. µε την ονοµασία «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 2005» (27
Σεπτεµβρίου 2005).

•

Επίσκεψη Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας στην Κύπρο (3 -6/12/2005).

Ταυτόχρονα, το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου Αστυνοµίας έχει
την πλήρη ευθύνη, επιµέλεια και συντονισµό της έκδοσης του περιοδικού της
Αστυνοµίας, «Αστυνοµικά Χρονικά» που κυκλοφορεί ανά τετράµηνο.
Γραφείο Προσωπικού
Κατά το 2005 το Γραφείο Προσωπικού διεκπεραίωσε τα ακόλουθα καθήκοντα:
− ∆ιάρθρωση - δύναµη και κατανοµή προσωπικού
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− Τήρηση φακέλων προσωπικού (Μόνιµοι, Τ/Ειδικοί Αστυφύλακες,
Ειδικοί Αστυφύλακες και πολιτικό προσωπικό)
− Ενηµέρωση επετηρίδας της Αστυνοµίας
− Ετοιµασία καταλόγων προάξιµων µελών
− Τοποθετήσεις και µεταθέσεις
− ∆ιεκπεραίωση αδειών (απουσίας και ασθενείας)
− Έκδοση δελτίων ταυτοτήτων για το αστυνοµικό και πολιτικό
προσωπικό
− Ετοιµασία

καταλόγων

απονοµής

επαίνων,

διακρίσεων

και

αµοιβών
− Έκδοση Εβδοµαδιαίων ∆ιαταγών (Μέρος ΙΙ)
Αρχείο
Το Αρχείο του Τµήµατος Α΄ Αρχηγείου κατά το 2005 είχε την ευθύνη για τα
ακόλουθα:
− Ταξινόµηση αλληλογραφίας (παραλαβή και αποστολή της)
− ∆ιοργάνωση Συσκέψεων και ετοιµασία της ηµερήσιας διάταξης
− Επίβλεψη επιβολής της πειθαρχίας και χειρισµός πειθαρχικών
υποθέσεων
− Χειρισµός παραπόνων εναντίον της Αστυνοµίας
− ∆ιοργάνωση µαθηµάτων Πρώτων Βοηθειών
− Επίβλεψη τήρησης Αστυνοµικών Βιβλίων, Μητρώων και Εντύπων
− Έκδοση Εβδοµαδιαίων ∆ιαταγών (Μέρη Ι και ΙΙΙ)
Λογιστήριο
Κατά το 2005 το Λογιστήριο του Τµήµατος Α΄ Αρχηγείου διεκπεραίωσε τα πιο
κάτω καθήκοντα:
− Συντονισµός ετοιµασίας προϋπολογισµών
− Πληρωµές και επιδόµατα
− Τήρηση των πιο κάτω λογαριασµών:
¾ Αστυνοµίας
¾ Ευηµερίας και σχετικών ταµείων
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¾ Φιλαρµονικής
¾ Προστίµων και αµοιβών
¾ Περιουσίας που βρέθηκε
¾ Αποθηκών (Προϋπολογισµοί και δαπάνες)
¾ Συντάξεων
¾ Εκµίσθωσης µελών της Αστυνοµίας
¾ Φορολογικά θέµατα (γενικά)
¾ Κοινωνικών ασφαλίσεων
¾ Κυβερνητικών δανείων
Γραφείο Οικήσεως και Ευηµερίας
Το Γραφείο Οικήσεως και Ευηµερίας κατά το 2005 είχε ευθύνη για τα
ακόλουθα:− Συντονισµός και επίβλεψη του έργου των καθαριστών
− Χειρισµός των θεµάτων που αφορούν την πυρασφάλεια των
αστυνοµικών κτιρίων
− Αστυνοµικά κτίρια (σχεδιασµός, προγραµµατισµός, ανέγερση
αστυνοµικών κτιρίων,

τήρηση µητρώων συντήρησης, κλπ) µε

παγκύπρια δικαιοδοσία
Γραφείο Ασφαλείας Αρχηγείου
∆ιεκπεραιώνονται τα καθήκοντα που σχετίζονται κυρίως µε θέµατα ασφάλειας
των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Αρχηγείου Αστυνοµίας.
Φιλαρµονική Αστυνοµίας
Η Φιλαρµονική της Αστυνοµίας, πέραν των αστυνοµικής φύσης καθηκόντων
της, µέσα στα πλαίσια των κοινωνικών / πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
προσφοράς της, έκαµε πληθώρα εµφανίσεων.
Μερικές από τις δραστηριότητες / εµφανίσεις της Φιλαρµονικής της Αστυνοµίας
παρατίθενται πιο κάτω:
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Πίνακας 3
∆ραστηριότητες της Φιλαρµονικής κατά το έτος 2005
Εορτές, δηµόσιες εµφανίσεις και συναυλίες

70

∆ιαπιστευτήρια

24

Λιτανείες

10

Κηδείες

6

Εγκαίνια – αποκαλυπτήρια

4

Επισκέψεις σχολείων στη Φιλαρµονική

10

Ορχήστρες

29

Σύνολο

153

Μουσείο Αστυνοµίας
Το Μουσείο της Αστυνοµίας, η λειτουργία του οποίου άρχισε το 2004, συνέχισε
κατά τη διάρκεια του 2005 να εµπλουτίζεται µε νέα εκθέµατα του. Στα σηµερινά
του εκθέµατα περιλαµβάνονται µια σειρά αστυνοµικών αντικειµένων που
αφορούν σε εξοπλισµό, στολές, εξάρτυση, υπηρεσιακά έγγραφα, µητρώα,
µουσικά όργανα και άλλα επιστηµονικά και ιστορικά εκθέµατα. Πλείστα των
εκθεµάτων έχουν σχέση µε εγκλήµατα του παρελθόντος και διαβόητους
εγκληµατίες που συγκλόνισαν και εντυπωσίασαν την κοινή γνώµη µε τον τρόπο
της διάπραξης τους. Άλλα εκθέµατα αφορούν σε σηµαντικές περιόδους της
ιστορίας της Κύπρου

όπως αυτές του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και του

Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59.
Μερικές από τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά το 2005 ήταν οι ακόλουθες:
•

∆ηµιουργία Φωτογραφικού Αρχείου

•

Κατηγοριοποίηση αιθουσών

•

Μέριµνα για συντήρηση εκθεµάτων

•

Ετοιµασία ενηµερωτικού φυλλαδίου – οδηγού Μουσείου

Κατά το 2005 επισκέφθηκαν το Μουσείο 1,929 άτοµα, καθώς και οργανωµένα
σύνολα (σχολικές οµάδες, µέλη της Αστυνοµίας που συµµετείχαν σε
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εκπαιδευτικά προγράµµατα της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ξένες αντιπροσωπείες,
κ.ά.).
Γραµµή του Πολίτη (1460)
Κατά τη διάρκεια του 2005 η Γραµµή του Πολίτη (1460), η οποία λειτουργεί επί
24ώρου βάσεως στο Κ.Ε.Μ. (Κέντρο Ελέγχου Μηνυµάτων) Αρχηγείου,
ανταποκρίθηκε περίπου σε 9,000 τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών. Οι κλήσεις
αυτές αφορούσαν ένα ευρύ πεδίο θεµάτων µεταξύ των οποίων και περιπτώσεις
µη Αστυνοµικής φύσεως, όπου οι ενδιαφερόµενοι συµβουλεύτηκαν να
αποταθούν σε άλλα Τµήµατα / Υπηρεσίες του Κράτους για επίλυση του
προβλήµατος τους.
Στη µεγάλη πλειοψηφία των θεµάτων που απασχόλησαν τη Γραµµή του Πολίτη
συµπεριλαµβάνονταν υποθέσεις τροχαίας, αλλοδαπών, πορνείας και κυβείας.
Στα περισσότερα αιτήµατα δόθηκαν ικανοποιητικές λύσεις, σε 3,846 παράπονα
ετοιµάστηκαν σχετικά έντυπα και παραπέµφθηκαν στις αρµόδιες Αστυνοµικές
∆ιευθύνσεις / Τµήµατα / Υπηρεσίες για περαιτέρω ενέργειες, ενώ 6,000 περίπου
κλήσεις έτυχαν χειρισµού από το προσωπικό της Υπηρεσίας της Γραµµής του
Πολίτη.
2.

ΤΜΗΜΑ B : ΤΡΟΧΑΙΑ

Το Τµήµα Τροχαίας Αρχηγείου έχει αρµοδιότητα να εκτελεί τα πιο κάτω
καθήκοντα:
• Τροχαία – Έλεγχος, ρύθµιση
• Οδική Ασφάλεια
• ∆ιαφώτιση και Κυκλοφοριακή Αγωγή
• Ετοιµασία Στατιστικών Τροχαίας
• Τήρηση Αρχείου Προηγούµενων Τροχαίων Καταδικών
• Σχολή Οδηγών Αστυνοµίας
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• Συντονισµός και καθοδήγηση των επαρχιακών κλάδων τροχαίας στην
πρόληψη και διερεύνηση τροχαίων δυστυχηµάτων
• Χάραξη στρατηγικής για αντιµετώπιση του τροχαίου προβλήµατος
Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, το Τµήµα Β Αρχηγείου είναι
οργανωµένο ως ακολούθως:
Γραφείο Στατιστικής
Το προσωπικό του Γραφείου Στατιστικής συνέλεξε, αξιολόγησε, ταξινόµησε και
µηχανογράφησε τα στατιστικά έντυπα (Αστ. 277) που αφορούσαν την Τροχαία.
Παράλληλα,

επεξεργάστηκε

τα

σχετικά

στατιστικά

στοιχεία

τα

οποία

αξιολογήθηκαν και στάληκαν στους Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές των Επαρχιών
για ενηµέρωση και τη λήψη των ανάλογων µέτρων.

Ευθύνη του Γραφείου

Στατιστικής ήταν επίσης και η ετοιµασία διαφωτιστικού υλικού για την οδική
ασφάλεια καθώς και η διαχείριση σχετικού κονδυλίου.
Γραφείο Μελετών
Ευθύνη του προσωπικού του Γραφείου Μελετών είναι η µελέτη της νοµοθεσίας /
κανονισµών τροχαίας και η υποβολή εισηγήσεων για βελτιώσεις / προσθήκες
σ΄ αυτή, αλλά και η µελέτη ποινικών υποθέσεων.

Ταυτόχρονα, διεξήγαγε

µελέτες και έρευνες σχετικές µε την Τροχαία µε σκοπό τη βελτίωση της
Υπηρεσίας και της οδικής ασφάλειας.
Στα πλαίσια της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη εκτέλεση
των

καθηκόντων

των

αστυνοµικών

τροχαίας,

το

Γραφείο

Μελετών

πραγµατοποίησε εκπαιδεύσεις του προσωπικού στη διερεύνηση τροχαίων
δυστυχηµάτων.
Τέλος, το Γραφείο Μελετών του Τµήµατος Τροχαίας εκπροσώπησε την
Αστυνοµία Κύπρου σε Ευρωπαϊκές οµάδες εργασίας για το τροχαίο πρόβληµα.
Γραφείο Οδικής Ασφάλειας
Το Γραφείο Οδικής Ασφάλειας µέσα στο πλαίσιο συµµετοχής του στον φορέα
κυκλοφοριακών

µελετών,

συνεργάστηκε

κατά

το

2005,

µε

διάφορες
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Κυβερνητικές Υπηρεσίες, τοπικές αρχές και επαρχιακούς κλάδους τροχαίας για
ανάπτυξη και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο.
Γραφείο Προηγούµενων Καταδίκων
Στο Γραφείο Προηγούµενων Καταδίκων εκδόθηκαν 3,659 πιστοποιητικά λευκού
ποινικού µητρώου σε οδηγούς και 1,675 πιστοποιητικά αξιοπιστίας και
αρχειοθετήθηκαν

οι καταδίκες από δικαστήρια τροχαίων αδικηµάτων ως

ακολούθως:
Πίνακας 4
Καταδίκες Τροχαίων ∆υστυχηµάτων για το 2005
δίκες δικαστηρίου χωρίς βαθµούς ποινής

2

Καταδίκες δικαστηρίου µε βαθµούς ποινής

7,990

Καταδίκες για χρήση αλκοόλ, αλόγιστη οδήγηση, πρόκληση

984

θανάτου
Στερήσεις αδειών οδήγησης

2,076

Αναστολές και άρσεις αδειών οδήγησης

122

Σχολή Οδηγών
Στη

Σχολή

Οδηγών

ολοκληρώθηκαν

συνολικά

82

σειρές

µαθηµάτων

εκπαίδευσης, στις οποίες συµµετείχαν 320 µέλη της Αστυνοµίας που
εξασφάλισαν
µηχανοκίνητων

υπηρεσιακή
οχηµάτων.

άδεια

οδήγησης

Παράλληλα

σε

διάφορους

πραγµατοποιήθηκαν

τύπους
µαθήµατα

οδήγησης δικύκλου για 14 στρατονόµους της Εθνικής Φρουράς.
Αυτοκινητολιµένας
Ο αυτοκινητολιµένας ενίσχυσε τα Τµήµατα του Αρχηγείου µε µεταφορικά µέσα
για τα οποία είχε την ευθύνη συντήρησης. Ταυτόχρονα είχε την ευθύνη ελέγχου
και έκδοσης καυσίµων και λιπαντικών.
Κλάδος Φωτοεπισήµανσης
Κατά το 2005 ιδρύθηκε ο Κλάδος Φωτοεπισήµανσης ο οποίος στελεχώθηκε µε
ένα Αξιωµατικό που έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης της
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εγκατάστασης του Συστήµατος.

Στον κλάδο ανατίθενται τα πιο κάτω

καθήκοντα:
•

Καταγραφή παραβάσεων ορίου ταχύτητας, παράβαση κόκκινου στα φώτα
τροχαίας και άλλων αυτόδηλων παραβάσεων.

•

∆ιεκπεραίωση καταγγελιών.

•

Καταγραφή των καταγγελιών από το χειριστή του συστήµατος.

•

Εκτύπωση

σχετικού

εντύπου

Αστ.

180

«Εύρηµα

συσκευής

φωτοεπισήµανσης» το οποίο θα αποστέλλεται µέσω των Επαρχιακών
Κλάδων Τροχαίας στους παραβάτες.
•

Τήρηση αρχείου µε τις καταγγελίες.

•

Παρακολούθηση και αξιολόγηση του όλου συστήµατος κυρίως κατά την
πιλοτική φάση.

Ουλαµοί Πρόληψης Οδικών ∆υστυχηµάτων
Κύρια αποστολή των Ουλαµών Τροχαίας είναι η πρόληψη και µείωση των
τροχαίων δυστυχηµάτων.

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ανέλαβαν

εκστρατείες για πρόληψη των δυστυχηµάτων σε παγκύπρια βάση, εντόπισαν
και κατήγγειλαν τους παραβάτες των νόµων και κανονισµών της Τροχαίας
(πάνω σε 24ωρη βάση), ιδιαίτερα σε όλα τα τµήµατα των αυτοκινητόδροµων, σε
συνεργασία µε όλα τα Τµήµατα της Αστυνοµίας.
Ειδικός Ουλαµός Μοτοσυκλετιστών
Ο Ειδικός Ουλαµός Μοτοσυκλετιστών εργάστηκε για την πρόληψη των
τροχαίων δυστυχηµάτων σε παγκύπρια βάση και συνεργάστηκε µε άλλα
Τµήµατα / Υπηρεσίες της Αστυνοµίας για ειδικές επιχειρήσεις σχετικά µε την
πάταξη του κοινού εγκλήµατος, όπως διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία κλπ.
∆ραστηριότητες του Τµήµατος Τροχαίας κατά το 2005
Κύριος στόχος του Τµήµατος Τροχαίας ήταν η πρόληψη και η µείωση των
σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων δυστυχηµάτων. Το Τµήµα Τροχαίας
Αρχηγείου σε συνεργασία µε τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας, συνέχισαν
και κατά το 2005 την προσπάθεια για την εφαρµογή των νόµων και κανονισµών
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της τροχαίας µε τον τροχονοµικό έλεγχο πάνω σε 24ωρη καθηµερινή βάση,
τόσο στις πόλεις όσο και στους αυτοκινητόδροµους.
Παράλληλα µε τη συνεχή και συστηµατική αστυνόµευση, το Τµήµα Β΄ έχει
προβεί στη λήψη των ακόλουθων µέτρων:
•

Τροχονοµικός Έλεγχος: Κατά τη διάρκεια του 2005 έχουν γίνει συνολικά
236,949 καταγγελίες για παραβάσεις των νόµων και κανονισµών της
Τροχαίας, µια αύξηση της τάξης του 79.3%. σε σύγκριση µε το 2004.

•

Έλεγχος Αλκοτέστ: Κατά την ίδια περίοδο διενεργήθηκαν συνολικά
71,149 έλεγχοι αλκοτέστ µε αποτέλεσµα 1,470 οδηγοί να καταγγελθούν
για το αδίκηµα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης. Σε σύγκριση µε
το 2004, οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 82.1% ενώ οι καταγγελίες κατά
38.8%.

•

Αστυνοµική

Προειδοποίηση:

Εκδόθηκαν

204

αστυνοµικές

προειδοποιήσεις (έντυπο Αστ.186Β) σε παραβάτες των νόµων και
κανονισµών της τροχαίας.
•

∆ιαφώτιση / Ενηµέρωση του Κοινού:
- Το Τµήµα Τροχαίας Αρχηγείου και τα Επαρχιακά Κλιµάκια Τροχαίας σε

συνεργασία µε το Υπουργείο Άµυνας και το Γ.Ε.Ε.Φ. έδωσε διαλέξεις σε
διάφορες µονάδες της Εθνικής Φρουράς, µε θέµα την οδική ασφάλεια.
- Το εξειδικευµένο κλιµάκιο του Αρχηγείου Αστυνοµίας και τα Επαρχιακά
Κλιµάκια Οδικής Ασφάλειας έδωσαν διαλέξεις µε θέµα την οδική ασφάλεια
σε διάφορους ηµικρατικούς / ιδιωτικούς οργανισµούς, σε οργανωµένα
κοινωνικά

σύνολα,

εθνοφρουρούς,

µαθητές

∆ηµοτικής

και

Μέσης

Εκπαίδευσης και παιδιά νηπιαγωγείων. Τις διαλέξεις παρακολούθησαν
συνολικά 83,587 πρόσωπα. Παράλληλα δόθηκαν διαλέξεις σε 12,161
µαθητές που επισκέφθηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
- Το Τµήµα συµµετείχε στην 30η ∆ιεθνή Κρατική Έκθεση όπου έγινε
διανοµή διαφωτιστικού υλικού, προβολή σχετικών ταινιών και έκθεση
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οχηµάτων

τα

οποία

είχαν

εµπλακεί

σε

θανατηφόρα

και

σοβαρά

δυστυχήµατα.
- ∆ιεξήγαγε δύο διαφωτιστικές εκστρατείες σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό
τοµέα. Η πρώτη έγινε στα πλαίσια της Εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας η
οποία πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 26/9/2005 και 2/10/2005, είχε σαν θέµα
«ΒΑΛΤΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ» και απευθυνόταν κυρίως στους
νεαρούς οδηγούς.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας έγινε διανοµή

διαφωτιστικού υλικού στις εισόδους του Σταδίου ΓΣΠ κατά την διάρκεια του
αγώνα ΑΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Μέλη του Τµήµατος της Τροχαίας συµµετείχαν
σε διάφορα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα.

Η δεύτερη

εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο 17-23/10/2005 και
εντασσόταν µέσα στα πλαίσια της Εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας µε θέµα
«ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας
δόθηκαν διαλέξεις από αντιπρόσωπο εταιρείας εισαγωγής αυτοκινήτων και
από το Τµήµα Τροχαίας Αρχηγείου.

Παράλληλα έγινε προβολή

τηλεοπτικών ταινιών και µετάδοση ραδιοφωνικών µηνυµάτων .
• Προκήρυξε παγκύπριο διαγωνισµό για τη συγγραφή έκθεσης ιδεών
ανάµεσα στους µαθητές της Α΄ τάξης Γυµνασίου, µε θέµα την οδική
ασφάλεια.

Τούτο έγινε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και

Πολιτισµού κατά το σχολικό έτος 2004 – 2005. Στο τέλος του διαγωνισµού
βραβεύτηκαν από την Αστυνοµία οι τρεις καλύτερες εκθέσεις µε χρηµατικό
βραβείο £300, £200 και £100 αντίστοιχα.
•

Εκστρατείες:
- ∆ιοργανώθηκαν εκστρατείες πρόληψης και µείωσης των δυστυχηµάτων

κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς,
των

Θεοφανίων,

της

Καθαράς

∆ευτέρας,

του

Πάσχα

και

του

∆εκαπενταύγουστου από το Τµήµα Τροχαίας σε συνεργασία µε τους
Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας.
Επιπρόσθετα, το Τµήµα Β΄ διοργάνωσε αλλά και συµµετείχε σε διάφορες
Ευρωπαϊκές εκστρατείες ως ακολούθως:
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Πίνακας 5
Εκστρατείες του Τµήµατος Τροχαίας κατά το 2005
Ιανουάριος

Εκστρατεία ελέγχου για χρήση
ζώνης ασφαλείας

Φεβρουάριος

Εκστρατεία ελέγχου ορίου

Ευρωπαϊκή εκστρατεία

ταχύτητας οδηγών µοτοσυκλετών

ελέγχου λεωφορείων

/ µοτοποδηλάτων για χρήση
προστατευτικού κράνους
Μάρτιος

Απρίλιος

Εκστρατεία ελέγχου οδηγών

Ευρωπαϊκή εκστρατεία

µηχανοκινήτων οχηµάτων υπό

ελέγχου φορτηγών

την επήρεια αλκοόλης

οχηµάτων

Εκστρατεία ελέγχου για χρήση
κινητού τηλεφώνου κατά τη
διάρκεια της οδήγησης

Μάιος

Εκστρατεία ελέγχου οδηγών
µοτοσικλετών / µοτοποδηλάτων
για µη χρήση προστατευτικού
κράνους.

Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος

Εκστρατεία ελέγχου χρήσης

Ευρωπαϊκή εκστρατεία

ζώνης ασφαλείας

ελέγχου αλκοόλ

Εκστρατεία ελέγχου ορίου

Ευρωπαϊκή εκστρατεία

ταχύτητας

ελέγχου λεωφορείων

Εκστρατεία ελέγχου οδηγών
µηχανοκίνητων οχηµάτων υπό
την επήρεια αλκοόλης

Σεπτέµβριος

Εκστρατεία ελέγχου οδηγών και

Ευρωπαϊκή εκστρατεία

επιβατών µοτοσικλετών και

ελέγχου φορτηγών

µοτοποδηλάτων για µη χρήση

οχηµάτων

προστατευτικού κράνους
Οκτώβριος

Εκστρατεία ελέγχου µοτοσικλετών

Ευρωπαϊκή εκστρατεία

και µοτοποδηλάτων

ελέγχου ταχύτητας

151
Νοέµβριος

Εκστρατεία ελέγχου ορίου
ταχύτητας

∆εκέµβριος

Εκστρατεία ελέγχου οδηγών
µηχανοκινήτων οχηµάτων για
οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλης

•

Μηχανικός Έλεγχος

Η οµάδα των

Ουλαµών πρόληψης Οδικών ∆υστυχηµάτων (Ο.Π.Ο.∆.)

διεξήγαγε συνεχείς ελέγχους σε µηχανοκίνητα οχήµατα µε σκοπό τη
διαπίστωση τυχόν παράνοµων αλλαγών / µετατροπών / προσαρµογών.
Κατά το έτος ελέγχθηκαν 616 µηχανοκίνητα οχήµατα. Τα 193 από αυτά
έφεραν µετατροπές. Επιπρόσθετα 163 οδηγοί οχηµάτων καταγγέλθηκαν για
άλλες τροχαίες παραβάσεις.
•

∆ιοργάνωση Σεµιναρίου:
Το Τµήµα Β΄ σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Συγκοινωνιών & Έργων
και Παιδείας & Πολιτισµού, διοργάνωσε στη Λευκωσία από 14 –
15/11/2005 το 7ο Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας µε θέµα «ΛΙΓΟΤΕΡΑ
ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ».

Κατάσταση ∆υστυχηµάτων και θυµάτων
Κατά τη διάρκεια του 2005 ο απολογισµός των τροχαίων δυστυχηµάτων ήταν
ως ακολούθως:
Πίνακας 6
Αριθµός Τροχαίων ∆υστυχηµάτων και Θυµάτων κατά το 2005
(α) Τροχαία ∆υστυχήµατα

Αριθµός
∆υστυχηµάτων

Θανατηφόρα

94

Σοβαρά

621

Ελαφρά

893

Ζηµιές

1,007
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Ολικός Αριθµός ∆υστυχηµάτων
(β) Θύµατα

2,615
Αριθµός
Θυµάτων

Νεκροί

102

Σοβαρά Τραυµατισµένοι

753

Ελαφρά Τραυµατισµένοι

1,541

Ολικός Αριθµός Θυµάτων

2,396

Ο συνολικός αριθµός δυστυχηµάτων που αναφέρθηκε στην Αστυνοµία ήταν
2,615 σε σύγκριση µε 3,284 το 2004 και 3,777 το 2003. Σηµειώθηκε δηλαδή
µείωση κατά 669 δυστυχήµατα ή ποσοστό 25,6% σε σύγκριση µε το 2004 και
µείωση κατά 493 δυστυχήµατα ή ποσοστό 15% σε σύγκριση µε το 2003.
Συγκριτικός πίνακας των τροχαίων δυστυχηµάτων των τελευταίων τριών
χρόνων φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄.
Συνεπεία των τροχαίων δυστυχηµάτων κατά το 2005, 102 πρόσωπα έχασαν τη
ζωή τους και άλλα 2,294 τραυµατίστηκαν, έναντι 117 προσώπων που έχασαν
τη ζωή τους και 3,176 που τραυµατίστηκαν το 2004.

Σε σύγκριση µε τον

προηγούµενο χρόνο οι νεκροί από τροχαία δυστυχήµατα µειώθηκαν κατά 15
πρόσωπα

ή

ποσοστό

14,7%

ενώ

ο

αριθµός

των

προσώπων

που

τραυµατίστηκαν µειώθηκε κατά 882 ή ποσοστό 38,45%.
Αναλυτική κατάσταση των νεκρών και τραυµατιών σε τροχαία δυστυχήµατα
κατά τα τελευταία τρία χρόνια εκτίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.
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3. ΤΜΗΜΑ Γ :

ΤΜΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ (Τ.Α.Ε.)

Το Τµήµα Γ Αρχηγείου έχει δηµιουργήσει τα ακόλουθα γραφεία για καλύτερη
διεκπεραίωση της εργασίας του:
Αρχείο
Το Αρχείο του Τµήµατος Γ κατά το έτος 2005 πέραν της διεκπεραίωσης της
γενικής αλληλογραφίας, ασχολήθηκε µε τα πιο κάτω:
•

Ανυπότακτοι / εντάλµατα συλλήψεως στρατιωτικών

Για την περίοδο αυτή παραλήφθηκε και διεκπεραιώθηκε αλληλογραφία από το
Γ.Ε.Ε.Φ. που αφορούσε 171 περιπτώσεις ανυπότακτων και 113 περιπτώσεις
έκδοσης ενταλµάτων σύλληψης.
•

∆ιακίνηση ποινικών φακέλων

Παραλήφθηκαν από τις Επαρχίες 5,760 ποινικοί φάκελοι, που διακινήθηκαν σε
διάφορα Τµήµατα.
•

Ετοιµασία Στατιστικών

Το Αρχείο συνεχίζει την ετοιµασία µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών που
αφορούν το έγκληµα γενικά σε παγκύπρια βάση.
Τ.Α.Ε. (Επιχειρήσεις)
Το Τ.Α.Ε.(Ε) Αρχηγείου, ανέλαβε τη διερεύνηση 162 υποθέσεων καθώς επίσης
και 22 άλλων υποθέσεων, που παρέµειναν σε εκκρεµότητα από το
προηγούµενο έτος, ως ακολούθως:
•

Ανάληψη διερεύνησης διάφορων υποθέσεων λεπτής ή σοβαρής υφής,
κατόπιν οδηγιών της Ηγεσίας της Αστυνοµίας ή του Γενικού Εισαγγελέα.

•

∆ιερεύνηση αιτηµάτων δικαστικής συνδροµής από ξένες χώρες που
διαβιβάστηκαν στο Τµήµα µέσω ∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ.

•

∆ιερεύνηση πληροφοριών που είχαν διαβιβαστεί από την Κ.Υ.Π., το
Γ.Σ.Π. µέσω Β / Αρχηγού (Ε) και το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Φυλακών,
που αφορούσαν το έγκληµα.

Μερικές από τις πιο αξιόλογες υποθέσεις που διερευνήθηκαν είναι οι πιο κάτω:
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•

Παράνοµες

πωλήσεις

και

µεταβιβάσεις

Τ/Κ

περιουσιών

(πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, κλπ.).
•

Παιδική πορνογραφία.

•

Παράνοµη κατοχή έργων Λαϊκής Τέχνης.

•

Ανάκριση αλλοδαπών για θέµατα τροµοκρατίας

•

Υπόθεση σε σχέση µε την διαχείριση χαρτοφυλακίου των ∆ασικών
Βιοµηχανιών από την εταιρεία Suphire.

•

∆ιερεύνηση συνθηκών πυροδότησης οπλικού συστήµατος σε µονάδα
της Ε.Φ.

•

Ατασθαλίες στις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας σε
διαδικασίες προσφορών.

•

Απόπειρα απόσπασης χρηµάτων µε Ψευδείς Παραστάσεις και
πλαστογραφίας από υπαλλήλους του Οργανισµού Κυπριακής
Γαλακτοβιοµηχανίας (Ο.Κ.Γ.Β.).

•

∆ιερεύνηση συνθηκών πτώσης αεροσκάφους της εταιρείας HELIOS.

•

Υπόθεση παράνοµης κατοχής, νοµής και χρήσης γης Ε/Κ στα
κατεχόµενα.

•

Υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης από λειτουργό του Υπουργείου
Εξωτερικών.

•

Συµµετοχή στη διερεύνηση του τριπλού φόνου των Τουρκοκυπρίων
στην Κόσιη.

Επιπρόσθετα, το Τ.Α.Ε. (Ε) βοήθησε τα αντίστοιχα Επαρχιακά Κλιµάκια σε
ανακρίσεις µεγάλου αριθµού προσώπων που είτε βρίσκονταν κατάδικοι στις
φυλακές, είτε υπό αστυνοµική κράτηση για σοβαρές υποθέσεις, µε σκοπό την
εξασφάλιση στοιχείων και πληροφοριών για το έγκληµα.
Κατάσταση εγκλήµατος
Τα αδικήµατα σοβαρής µορφής που καταγγέλθηκαν το 2005 ανέρχονται σε
7,250 παρουσιάζοντας µείωση 5.14% σε σύγκριση µε το 2004 (7,643) και
αύξηση 68.48% σε σύγκριση µε το 2003 (4,303). Το ποσοστό ανίχνευσης, ενώ
το 2004 ανερχόταν στο 45.37% το 2005 αυξήθηκε στο 48.65%. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β).

155

-

Οι υποθέσεις φόνων έχουν αυξηθεί από 14 το 2004 σε 16 το 2005.

-

Οι απόπειρες καταστροφής περιουσίας µε εκρηκτικές ύλες έχουν αυξηθεί
από 47 το 2004 σε 50 το 2005.

-

Οι βιασµοί έχουν αυξηθεί σηµαντικά από 15 το 2004 σε 39 το 2005.

-

Οι διαρρήξεις έχουν µειωθεί από 3,329 το 2004 σε 2,828 το 2005.

-

Οι κλοπές έχουν αυξηθεί από 1,140 σε 1,205.

-

Οι υποθέσεις ληστειών µειώθηκαν από 104 το 2004 σε 84 το 2005.
Πίνακας 7
Συγκριτικός πίνακας Κατάστασης Εγκλήµατος για τα έτη 2003-2005
2003

(α)

2005

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
(Ι) Φόνοι

14

14

16

(ΙΙ) Απόπειρες φόνου

12

15

15

(ΙΙΙ) Οδυνηρές βλάβες

113

132

100

27

42

31

166

203

162

(Ι) ∆ιαρρήξεις

3160

3329

2828

(ΙΙ) Κλοπές

1506

1140

1205

193

130

173

34

47

50

4893

4646

4256

82

135

107

475

515

612

(IV) Τραυµατισµοί
ΣΥΝΟΛΟ
(β)

2004

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(ΙΙΙ) Εµπρησµοί
(ΙV)Απόπειρα

καταστροφής

περιουσίας

µε

εκρηκτικές ύλες
ΣΥΝΟΛΟ
(γ)

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

(δ)

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Εγκληµατολογικό Αρχείο
Κατά το έτος 2005 στο Εγκληµατολογικό Αρχείο καταχωρήθηκαν 4,160
πρόσωπα που καταδικάστηκαν για πρώτη φορά από διάφορα ∆ικαστήρια και
εκδόθηκαν 13,410 πιστοποιητικά λευκού ποινικού µητρώου και ποινικού
µητρώου.
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Επίσης το Εγκληµατολογικό Αρχείο συνέχισε να έχει την ευθύνη για την
ετοιµασία, έκδοση και κυκλοφορία της Εφηµερίδας της Αστυνοµίας, ως επίσης
την ενηµέρωση και συµπλήρωση του συστήµατος του Τρόπου ∆ράσης
Εγκληµατιών και την καταχώρηση των προηγούµενων καταδίκων στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Αρχείο Πυροβόλων Όπλων
Κατά το έτος 2005 το Αρχείο Πυροβόλων Όπλων εξέδωσε:
•

16 άδειες οπλουργού

•

25 άδειες οπλοπώλη

•

8 άδειες πεδίου χρωµατοσφαίρισης

•

41 πιστοποιητικά συλλεκτικών όπλων

•

1 εγγραφή συλλεκτικού όπλου

Για τα πιο πάνω εισπράχθηκε το ποσό των Λ.Κ. 7,020.
Γραφείο ∆ιερεύνησης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Γ.∆.Ο.Ε.)
Τα

καθήκοντα

του

Γραφείου

∆ιερεύνησης

Οικονοµικού

Εγκλήµατος

συνοψίζονται στα πιο κάτω:
•

∆ιερεύνηση αδικηµάτων οικονοµικής φύσης, που καθορίζονται από
τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Τµήµατος Γ.

•

Παροχή νοµικής συνδροµής σε αιτήµατα ξένων χωρών για δικαστική
συνδροµή.

•

Παροχή πληροφοριών που ζητούνται µέσω της ∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ. και
αφορούν µηνύµατα Interpol και αλληλογραφία από άλλες υπηρεσίες.

•

∆ιερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται µε παραβάσεις του Περί
Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου.

Κατά το έτος 2005 το Γραφείο ∆ιερεύνησης Οικονοµικού Εγκλήµατος
ασχολήθηκε µε 518 υποθέσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:
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Πίνακας 8
Υποθέσεις που διερευνήθηκαν / Αιτήµατα που εκτελέστηκαν από το
Γραφείο Οικονοµικού Εγκλήµατος κατά το 2005
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

∆ΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ/

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ

Μηνύµατα που λαµβάνονται από τη
∆.Ε.Ε.&∆.Α.Σ. και τους Αξιωµατικούς
Συνδέσµους διαφόρων χωρών για
παροχή

πληροφοριών

οικονοµικής

φύσεως

σχετικά

µε

αδικήµατα

ή

250

198

80

45

233

196

4

3

567

494

ύποπτες συναλλαγές.
Αιτήµατα παροχής νοµικής συνδροµής
που υποβλήθηκαν από ξένες χώρες.
Ποινικές υποθέσεις (Χ.Α.Κ.)
Άλλη αλληλογραφία
ΣΥΝΟΛΟ
•

Στα πλαίσια παροχής νοµικής συνδροµής σε ξένες χώρες κατά το 2005
επισκέφθηκαν την Κύπρο και είχαν συνεργασία µε ανακριτές του
γραφείου µας αποστολές από άλλες χώρες.

•

Στα πλαίσια εξετάσεων για υποθέσεις που διερευνά το Γραφείο, σε δύο
περιπτώσεις, ανακριτές του Γραφείου επισκέφθηκαν το εξωτερικό, σε
συνεργασία µε τις Αρχές άλλων χωρών,

και εξασφάλισαν σχετική

µαρτυρία.
Ο υπεύθυνος του Γραφείου συµµετείχε ή εκπροσώπησε την Αστυνοµία µε
οδηγίες του Αρχηγού Αστυνοµίας, στις πιο κάτω επιτροπές:
•

MONEY VAL (Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti
Μoney Laundering Measures) του Συµβουλίου της Ευρώπης.

•

AFCOS (Antifraud Coordinating Structure) που είναι το σηµείο επαφής
της Κύπρου µε την OLAF (EU Antifraud Office).
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•

Σ.Α.Κ.Α.Σ.

(Συµβουλευτική

Αρχή

Καταπολέµησης

Αδικηµάτων

Συγκάλυψης).
•

Σηµείο επαφής αναφορικά µε απάτες που γίνονται µέσω διαδικτύου και
πιστωτικών καρτών.

Κλάδος αστυνοµικών σκύλων
Κατά το 2005 ο Κλάδος διέθετε παγκύπρια 48 σκύλους µε διάφορες ειδικότητες
ως ακολούθως:
•

22 σκύλους για ανεύρεση εκρηκτικών (ένας εκ των οποίων έχει
ειδικότητα και ως ιχνηλάτης) και δύο για σκοπούς επιδείξεων.

•

18 σκύλους για ανεύρεση ναρκωτικών.

•

Έξι σκύλους για καθήκοντα ασφάλειας (Οι τρεις βρίσκονται υπό
εκπαίδευση – υπό δοκιµασία).

•

∆ύο σκύλους για ιχνηλασία.

Χρήση αστυνοµικών σκύλων
Κατά το χρόνο που πέρασε οι Αστυνοµικοί σκύλοι χρησιµοποιήθηκαν ως
ακολούθως:
•

Οι σκύλοι για ανεύρεση εκρηκτικών υλών χρησιµοποιήθηκαν σε 878
κλήσεις και για σκοπούς πρόληψης σε 3,057 περιπτώσεις.

•

Οι σκύλοι για ανεύρεση ναρκωτικών χρησιµοποιήθηκαν σε 106
περιπτώσεις και για σκοπούς πρόληψης σε 2,501 περιπτώσεις.

•

Οι ιχνηλάτες σκύλοι χρησιµοποιήθηκαν σε δέκα περιπτώσεις.

•

Οι σκύλοι για καθήκοντα ασφαλείας χρησιµοποιήθηκαν στα γήπεδα σε
16 περιπτώσεις για καταστολή οχλαγωγιών.

•

Οι σκύλοι των επιδείξεων χρησιµοποιήθηκαν σε 13 εκδηλώσεις.

Κλάδος Πυροτεχνουργών
Το προσωπικό του Αρχηγείου και των Επαρχιών συµµετείχε κατά το 2005 στις
πιο κάτω δραστηριότητες:
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•

Εξετάσεις σκηνών εκρήξεων σε 46 περιπτώσεις .

•

Εξετάσεις σκηνών εκρήξεων (κροτίδων) σε 13 περιπτώσεις .

•

Επίσκεψη σκηνών ποινικών υποθέσεων σε 82 περιπτώσεις.

•

Καταστροφή εκρηκτικών αντικειµένων σε 38 περιπτώσεις.

•

Εξέταση υπόπτων αντικειµένων σε 83 περιπτώσεις.

•

Έρευνες σε διάφορους χώρους σε 138 περιπτώσεις.

•

Έρευνες σε διάφορους χώρους που αφορούν διαταγές επιχειρήσεων
σε 418 περιπτώσεις.

•

Παράδοση 114 διαλέξεων / εκπαιδεύσεων.

•

Αδρανοποιήσεις εκρηκτικών µηχανισµών σε 5 περιπτώσεις.

•

Έλεγχος αποθηκών λατοµείων σε δύο περιπτώσεις.

•

Έλεγχοι αδειούχων προσώπων µεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών
υλών υψηλής ισχύος σε 112 περιπτώσεις.

•

Έλεγχοι αδειούχων κατασκευαστών κυνηγετικών φυσιγγίων και
καταστηµάτων κυνηγετικών ειδών σε 60 περιπτώσεις.

•

Εξέταση 514 τεκµηρίων διαφόρων ποινικών υποθέσεων.

Επίσης ο Κλάδος Πυροτεχνουργών έλαβε µέρος σε πολλές ασκήσεις και
επιδείξεις µέσα στα πλαίσια της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
των εκδηλώσεων σύσφιξης των σχέσεων Αστυνοµίας-κοινού και περιπτώσεις
που αφορούσαν την ασφάλεια των λιµανιών και των αεροδροµίων.
Ο Κλάδος Πυροτεχνουργών έλαβε ενεργό µέρος στην εκστρατεία κατά των
κροτίδων δίδοντας διαλέξεις σε διάφορα κοινωνικά σύνολα και οργανωµένους
φορείς καθώς και ενηµερώνοντας το κοινό µε εµφανίσεις στα Μ.Μ.Ε.
Μέλη του Κλάδου παρείχαν εκπαίδευση στην ∆ιµοιρία Εξουδετέρωσης Ναρκών
Ξηράς (∆.Ε.Ν.Ξ.) της Εθνικής Φρουράς στην ασφαλή εξουδετέρωση ναρκών µε
την χρήση του σχετικού εξοπλισµού.

Επιπρόσθετα εκπαίδευσαν µέλη της

Αρχής Λιµένων στην αναγνώριση και αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσεως σε
περίπτωση ανεύρεσης υπόπτων αντικειµένων και εκρηκτικών µηχανισµών.
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Γραφείο Πρόληψης Εγκλήµατος (Γ.Π.Ε.)
Το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήµατος, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εµπορίου
Βιοµηχανίας

και Τουρισµού, τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού, τον

Παγκύπριο

Σύνδεσµο

Ξενοδόχων,

και

το

Σύνδεσµο

Τουριστικών

Επιχειρήσεων, ετοίµασε και ανάρτησε σε όλα τα Ξενοδοχεία και Τουριστικές
Εγκαταστάσεις ενηµερωτικό φυλλάδιο (στην Αγγλική & Ελληνική γλώσσα) για
τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν οι ένοικοι των ξενοδόχων, σε
θέµατα κλοπών.
Παράλληλα, ετοιµάστηκε µετάφραση Αγγλικού ενηµερωτικού φυλλαδίου στα
Ελληνικά, σχετικά µε τις κλοπές από πρόσωπο, για πληροφόρηση του κοινού.
Επιπρόσθετα, µέλος του Γ.Π.Ε. είναι το σηµείο επαφής στο ∆ίκτυο Πρόληψης
για την Εγκληµατικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCPN).
Το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήµατος από 01/07/2005 που λειτούργησε µέχρι
31/12/2005 ανταποκρίθηκε συνολικά σε 67 αιτήµατα και εισηγήθηκε µέτρα για
την ασφάλεια κτιρίων όπως αστυνοµικών κτιρίων, τραπεζών, κρατικών κτιρίων,
καταστηµάτων οπλοπωλών / οπλουργών, κλπ.
Στον τοµέα της ασφάλειας το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήµατος έκανε τις
ακόλουθες ενέργειες:
•

∆ιοργάνωσε τρία σεµινάρια για τους λειτουργούς ασφάλειας των
κρατικών κτιρίων.

•

∆ιοργάνωσε σεµινάρια στο ∆ήµο Στροβόλου για τη πρόληψη
ληστειών.

•

Εξέδωσε διαφωτιστικά φυλλάδια για την πρόληψη των κλοπών από
αυτοκίνητα και για την πρόληψη διαρρήξεων και κλοπών.

•

Συνεργάστηκε µε Συνδέσµους και Οργανισµούς που µπορούν να
βοηθήσουν στη πρόληψη του εγκλήµατος.
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Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Το Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µηχανογράφησε υποθέσεις Κλοπιµαίων
Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων στην Κύπρο, και ενηµέρωσε ανάλογα την
Γραµµατεία της Interpol.
Ο Υπεύθυνος του Γραφείου µετείχε στην Οµάδα Εργασίας της EUROPOL για
Εγκλήµατα Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Επιπρόσθετα, παρουσίασε εισήγηση µε
θέµα “The Dikmen Case – Cyprus Reality” σε σεµινάριο που διοργανώθηκε στη
Βουδαπέστη στις 7-10 Ιουνίου, 2005.
Γραφείο Ανάλυσης Εγκλήµατος
Κατά

το 2005, το Γραφείο Ανάλυσης Εγκλήµατος συνέβαλε στην ανάλυση

σοβαρών υποθέσεων χρησιµοποιώντας εξειδικευµένο λογισµικό.
Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
Συνεχίζοντας

και

πληροφοριών,

το

εντατικοποιώντας
Γ.Σ.Π.

πέτυχε

τις προσπάθειες
να

συλλέξει

του

αρκετά

για

µεγάλο

συλλογή
αριθµό

πληροφοριών οι οποίες αφού έτυχαν της σχετικής ανάλυσης και επεξεργασίας,
διαβιβάστηκαν στις αρµόδιες υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες:
•

Ανευρεθέντα όπλα / εκρηκτικές ύλες:

Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν σε µέλη του Γ.Σ.Π. ανευρέθηκαν σε
διάφορες περιοχές τα ακόλουθα:
1 στρατιωτικό τυφέκιο “ΤΟΜSON”
5 γεµιστήρες στρατιωτικού τυφεκίου
1 αυτοσχέδια βόµβα τύπου υδροσωλήνα
1 οπλοπολυβόλο τύπου ΗΚ11
1 πιστόλι µε την ένδειξη “BLOW MINI MOD 2003”
4 υδροσωλήνες
1 ∆.Ο.Κ.Ο. µάρκας J.P SAUER
Αριθµός φυσιγγίων διαφόρων διαµετρηµάτων
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•

Ανευρεθέντα ναρκωτικά

Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν από µέλη του Γ.Σ.Π., σε 53 περιπτώσεις
παγκύπρια έγινε έρευνα σε υποστατικά / οχήµατα / άτοµα, κατά τις οποίες
διαπιστώθηκε ότι εγίνετο χρήση ή και διακίνηση ναρκωτικών.
•

∆ιάφορες ∆ραστηριότητες

Τα µέλη του Γ.Σ.Π. συµµετείχαν στην διερεύνηση των πιο κάτω υποθέσεων
παγκύπρια:
Κλοπές
Παράνοµα ιπποδροµιακά και ποδοσφαιρικά στοιχήµατα
∆ιαρρήξεις και κλοπές
Πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων
Λαθροµετανάστευση
Μαστροπεία / αποζείν από κέρδη πορνείας
Λαθρεµπόριο από τα κατεχόµενα
Παράνοµη εργοδότηση αλλοδαπών
Παράνοµοι αλλοδαποί
Ληστεία
Κλοπή πνευµατικής ιδιοκτησίας
Επιπρόσθετα, οι οµάδες παρακολούθησης του Γ.Σ.Π. είχαν κάτω από την
επιτήρηση και παρακολούθηση τους εγκληµατικά στοιχεία και ύποπτα
πρόσωπα σε όλη την Κύπρο. Επίσης οι οµάδες αυτές σε συνεργασία µε άλλες
υπηρεσίες,

έλαβαν

µέρος

σε

επιχειρήσεις

που

αποσκοπούσαν

στην

καταπολέµηση και καταστολή του εγκλήµατος, έλεγχο νυχτερινών κέντρων και
χώρων όπου συχνάζουν εγκληµατικά στοιχεία.
Γραφείο Καταπολέµησης Εµπορίας Προσώπων
Το Γραφείο Καταπολέµησης Εµπορίας Προσώπων συστάθηκε µετά από
οδηγίες του Αρχηγού Αστυνοµίας στις 26/04/2004 και βρίσκεται υπό την άµεση
εποπτεία του Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων.
Βασικά καθήκοντα του Γραφείου είναι:
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•

Η συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούν την εµπορία
προσώπων, σεξουαλική εκµετάλλευση ενηλίκων και ανηλίκων,
µαστροπεία, παιδική πορνογραφία και άλλα συναφή αδικήµατα.

•

Ο συντονισµός επιχειρήσεων και ενεργειών µεταξύ των διαφόρων
Επαρχιών ή Τµηµάτων της Αστυνοµίας που αφορούν τα πιο πάνω
αδικήµατα.

•

Η συµµετοχή σε σεµινάρια, επιτροπές που ασχολούνται µε το θέµα,
συναντήσεις εµπειρογνωµόνων κλπ.

•

Η οργάνωση σεµιναρίων για την κατάρτιση αστυνοµικών που
ασχολούνται µε

το θέµα.

•

Η άµεση επαφή µε θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης κλπ.

•

Η λήψη προληπτικών µέτρων για τα φαινόµενα αυτά.

Υποθέσεις
Κατά τη διάρκεια του 2005 το Γραφείο προέβη σε 47 καταγγελίες υποθέσεων
που αφορούσαν τα πιο κάτω αδικήµατα:
•

7 υποθέσεις αποζείν από κέρδη πορνείας

•

2 υποθέσεις διατήρησης οίκου ανοχής

•

1 υπόθεση διατήρησης οίκου ανοχής και αποζείν από κέρδη πορνείας

•

7 υποθέσεις σεξουαλικής εκµετάλλευσης ανηλίκων

•

30 υποθέσεις σεξουαλικής εκµετάλλευσης ενηλίκων και άλλα συναφή
αδικήµατα όπως µαστροπεία, προαγωγή διαφθοράς γυναίκας µε
απειλές, αποζείν από κέρδη πορνείας κ.α.
Πίνακας 9
Χώρα προέλευσης Θυµάτων
σε αδικήµατα Εµπορίας Προσώπων κατά το 2005
Χώρα Προέλευσης

Αριθµός

Θυµάτων

Θυµάτων

Βουλγαρία

2

Μολδαβία

10
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1

Ρουµανία
Ρωσία

6

Ουκρανία

21

Φιλιππίνες

2

Σύνολο Θυµάτων

42

Πίνακας 10
Καταγγελίες για αδικήµατα Εµπορίας Προσώπων κατά Επαρχία, για το
έτος 2005
Α/Α

Επαρχία

Αρ.
Υποθέσεων

Αρ.Καταγγελµένων

1

Λευκωσία

7

14

2

Λεµεσός

27

42

3

Λάρνακα

7

11

4

Πάφος

3

4

5

Αµµόχωστος

2

2

6

Μόρφου

1

1

47

74

Γραφείο Εισαγγελίας
Η Εισαγγελία του Τµήµατος Γ Αρχηγείου έχει τις πιο κάτω ευθύνες:
•

Επίβλεψη της εργασίας που διεξάγεται στα Επαρχιακά Γραφεία
Εισαγγελίας.

•

∆ιεξοδική

µελέτη

όλων

των

φακέλων

δικογραφίας

αποστέλλονται στο Αρχηγείο για γνωµάτευση.
•

Σύνδεσµος µε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

•

Παρουσίαση ποινικών υποθέσεων στα ∆ικαστήρια.

που
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Κατά τη διάρκεια του έτους, 5,597 υποθέσεις παρελήφθησαν από το Γραφείο
Εισαγγελίας για µελέτη των φακέλων δικογραφίας. Η Εισαγγελία Αρχηγείου
απέστειλε στη Νοµική Υπηρεσία 3,255 υποθέσεις για να αποφανθεί ο Γενικός
Εισαγγελέας κατά πόσο δικαιολογείται η προώθηση των υποθέσεων ενώπιον
των ∆ικαστηρίων και / ή για περαιτέρω οδηγίες.
Αφού έτυχαν µελέτης από το προσωπικό της Εισαγγελίας Αρχηγείου, 2,342
υποθέσεις επιστράφηκαν στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις µε ανάλογες οδηγίες για
τον περαιτέρω χειρισµό τους.
Μέλη της Εισαγγελίας Αρχηγείου συµµετείχαν σε συνεδρίες διαφόρων
Κοινοβουλευτικών επιτροπών και επιτροπών Υπουργείων, εκπροσωπώντας
την Αστυνοµία σε διάφορα υπό συζήτηση νοµοσχέδια ή θέµατα που αφορούν
άµεσα το έργο της Αστυνοµίας.
Γραφείο Καταπολέµησης ∆ιακρίσεων
Το Γραφείο Καταπολέµησης ∆ιακρίσεων συστάθηκε στις 29 Νοεµβρίου 2004
και έκτοτε καταγράφει αδικήµατα µε ρατσιστικό κίνητρο. Κατά το 2005 το
Γραφείο κατέγραψε τρία (3) τέτοια αδικήµατα.
Κατά το 2005 το Γραφείο ασχολήθηκε µε διοικητικά θέµατα όπως ετοιµασία
σχετικής Αστυνοµικής ∆ιάταξης, διδακτικής ύλης για χρήση της από την
Αστυνοµική Ακαδηµία, ως επίσης και

ετοιµασία απαντητικών εκθέσεων της

Αστυνοµίας σε διάφορα εποπτικά Σώµατα (RAXEN – EUMC, ECRI, CPT κ.λ.π).
Παράλληλα, το Γραφείο συµµετείχε σε συνεδριάσεις και συσκέψεις µε θέµα την
αξιολόγηση

της

Αστυνοµίας

από

τους

προαναφερόµενους

εποπτικούς

οργανισµούς σε θέµατα ρατσισµού, διακρίσεων και ανθρώπινων δικαιωµάτων.
Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισµό
Το Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισµό ιδρύθηκε το
Σεπτέµβριο του 2002 κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Από τον Ιούνιο του 2005 το Γραφείο ανήκει διοικητικά και

επιχειρησιακά στο Τµήµα Γ του Αρχηγείου Αστυνοµίας.
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Κατά το 2005 το Γραφείο αντάλλαξε πληροφορίες µε αντίστοιχα Γραφεία άλλων
χωρών σε σχέση µε τη διεξαγωγή διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο υπεύθυνος του Γραφείου συµµετείχε στις
συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται µε το χουλιγκανισµό
και στην οµάδα εµπειρογνωµόνων για το πιο πάνω θέµα.
Περαιτέρω, το γραφείο έχει αρµοδιότητα για τα πιο κάτω:
•

Αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων σε σχέση µε τις αστυνοµεύσεις των
αθλητικών εκδηλώσεων της Κύπρου.

•

Συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την πιθανή δράση των ταραχοποιών
(χούλιγκαν).

•

Παρακολούθηση των αστυνοµεύσεων ποδοσφαιρικών αγώνων και
υποβολή εκθέσεων στον Αρχηγό Αστυνοµίας.

•

Συµµετοχή στις συσκέψεις που προηγούνται των ποδοσφαιρικών ή
άλλων αγώνων.

•

Ανάλυση της επικινδυνότητας των αγώνων και υποβολή εισηγήσεων
στον Αρχηγό Αστυνοµίας.

•

∆ιαλέξεις στην Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου σε νεοσύλλεκτους
αστυνοµικούς, λοχίες και υπαστυνόµους.

Γραφείο Χειρισµού Θεµάτων Πρόληψης / Καταπολέµησης της Βίας στην
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων
Παρακολούθηση υποθέσεων / περιστατικών βίας στην οικογένεια
Κατά το 2005 το Γραφείο µελέτησε το περιεχόµενο 114 ποινικών φακέλων που
αφορούσαν αδικήµατα βίας στην οικογένεια (στο εξής Β.Σ.Ο.) και έγιναν οι
ανάλογες εισηγήσεις για την παραπέρα πορεία των υποθέσεων.
Επιπρόσθετα, το Γραφείο συνεργάστηκε µε τους εξεταστές των υποθέσεων, µε
οικογενειακούς συµβούλους ή λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευηµερίας, µε άλλους συναρµόδιους κρατικούς και µη λειτουργούς καθώς
επίσης και µε θύµατα για την πιο σύντοµη και αποτελεσµατική διεκπεραίωση
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των περιστατικών. Προς τούτο καταγράφηκαν 770 τηλεφωνήµατα από και προς
τους πιο πάνω.
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων
Σε συνεργασία µε την Αστυνοµική Ακαδηµία οργανώθηκαν τρία εβδοµαδιαία
εκπαιδευτικά σεµινάρια µε στόχο την εκπαίδευση µελών προερχοµένων από
όλα τα επαρχιακά Τ.Α.Ε. και τους Αστυνοµικούς Σταθµούς. Στην εκπαίδευση
συµπεριλαµβανόταν η κατάρτιση στη λήψη οπτικογραφηµένων καταθέσεων.
Τήρηση Ηλεκτρονικού Αρχείου
Σε συνεργασία µε το Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης τηρήθηκε ηλεκτρονικό
αρχείο µε όλα τα περιστατικά βίας στην οικογένεια σύµφωνα µε τα ειδικά
έντυπα Αστ. 102 που συµπληρώνονται και αποστέλλονται στο Γραφείο από
όλες τις Επαρχίες. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).
Επιπρόσθετα, για σκοπούς καλύτερης αρχειακής καταγραφής, τηρήθηκε
επιπρόσθετο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής των περιστατικών από όλες τις
υφιστάµενες πηγές πληροφόρησης του Γραφείου. Κατά το 2005 καταγράφηκαν
935 περιστατικά Βίας στην Οικογένεια και σε 340 από αυτά δόθηκε αριθµός
ποινικού φακέλου.
Συµµετοχή και αντιπροσώπευση της Αστυνοµίας σε εκδηλώσεις / συζητήσεις /
συνέδρια
Μέλη του Γραφείου έλαβαν µέρος σε εκδηλώσεις, συζητήσεις ή συνέδρια µε
σκοπό την ενηµέρωση του κοινού ή άλλων επαγγελµατιών για την πρόληψη και
αντιµετώπιση της βίας στην οικογένεια και κακοποίηση ανηλίκων. Μέλος του
Γραφείου παρουσίασε εισήγηση µε θέµα τη βία στην οικογένεια, στο πλαίσιο
διεθνούς αστυνοµικού εκπαιδευτικού σεµιναρίου που διοργανώθηκε στη
Γερµανία από το ∆ιεθνή Σύνδεσµο Αστυνοµικών (I.P.A.). Το Γραφείο
αντιπροσώπευσε την Αστυνοµία σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Νοµικών της
Βουλής µε θέµα το προτεινόµενο Νοµοσχέδιο περί ανήλικων παραβατών.
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Επιπρόσθετα, το Γραφείο υπέβαλε εκτενές και ολοκληρωµένο βραχυπρόθεσµο
στρατηγικό πρόγραµµα για πλήρη αξιοποίηση όλων των συστηµάτων λήψης
οπτικογραφηµένων καταθέσεων παγκύπρια.
Το Γραφείο ασχολήθηκε και µε την προώθηση τροποποιητικών νοµοθετικών
ρυθµίσεων που κρίθηκε ότι ήταν επιβεβληµένο για την καλύτερη αντιµετώπιση
της Βίας στην Οικογένεια.
Λήψη οπτικογραφηµένων καταθέσεων
Κατά το 2005 λήφθηκαν στις ειδικές εγκαταστάσεις του Γραφείου επτά
οπτικογραφηµένες καταθέσεις σε συνεργασία µε τους ανακριτές των σχετικών
υποθέσεων.
Συµµετοχή / Αντιπροσώπευση της Αστυνοµίας σε Επιτροπές
- Συµβουλευτική Επιτροπή για Πρόληψη και Καταπολέµηση της Βίας στην
Οικογένεια
- Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆άφνη ΙΙ
Εκδόσεις:
•

Τρίπτυχο ενηµερωτικό φυλλάδιο
Ετοιµάστηκε τρίπτυχο ενηµερωτικό φυλλάδιο το οποίο διατέθηκε σε όλους
τους Αστυνοµικούς Σταθµούς και Επαρχιακά Τ.Α.Ε. για προώθηση τους στο
κοινό.

•

Εγχειρίδιο για τη Βία στην Οικογένεια
Ετοιµάστηκε Εγχειρίδιο για τη Βία στην Οικογένεια και διατέθηκε σε όλους
τους Αστυνοµικούς Σταθµούς και Επαρχιακά Τ.Α.Ε. για ενηµέρωση των
ανακριτών υποθέσεων Βίας στην Οικογένεια.

Γραφείο Καταπολέµησης Αδικηµάτων Κλοπής Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
και Παράνοµων Στοιχηµάτων
Το εν λόγω γραφείο είναι αρµόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και
αξιοποίηση πληροφοριών που έχουν σχέση µε τα αδικήµατα που αφορούν τον
περί Οίκων Στοιχηµάτων Οίκων Κυβείας και Παρεµπόδισης της Κυβείας Νόµο
και τον περί ∆ικαιώµατος Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµο, καθώς επίσης και µε

169
την πάταξη της ευρείας κυκλοφορίας αντιγράφων εντύπων και ηλεκτρονικών
ψηφιακών δίσκων. Ταυτόχρονα συντονίζει τις ∆ιευθύνσεις / Υπηρεσίες στα
θέµατα της αρµοδιότητας τους.
Κατά το 2005, το Γραφείο ερεύνησε διάφορα υποστατικά και παρέλαβε τεκµήρια
σχετικά µε αδικήµατα Κλοπής Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και Παρανόµων
Στοιχηµάτων, όπως παρουσιάζεται στους πιο κάτω πίνακες:

Πίνακας 11
Αριθµός Υποστατικών και Παραληφθέντων Τεκµηρίων
Υποθέσεων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας κατά το 2005
Επαρχία

Αριθµός Υποστατικών Παραληφθέντα Τεκµήρια

Λευκωσία

8

6,666

Λεµεσός

12

13,650

Λάρνακα

5

24,040

Πάφος

4

1,560

Αµµόχωστος

1

833

Μόρφου

8

4,731

ΣΥΝΟΛΟ

38

51,480

Πίνακας 12
Αριθµός Υποστατικών που σχετίζονταν µε τη διάπραξη
Παράνοµων Στοιχηµάτων για το έτος 2005, κατά επαρχία
Επαρχία

Αριθµός
Υποστατικών

Λευκωσία

--

Λεµεσός

--

Λάρνακα

--

Πάφος

15

Αµµόχωστος

2

Μόρφου

3

Σύνολο

20
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4.

ΤΜΗΜΑ ∆ :

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Τµήµα ∆ είναι επιφορτισµένο µε την εκπόνηση σχεδίων και την υλοποίηση
προγραµµάτων για την τεχνολογική αναβάθµιση της Αστυνοµίας. Κατά το 2005,
το Τµήµα ∆ συνέχισε την εφαρµογή των προγραµµάτων για ανανέωση,
συντήρηση, επιδιόρθωση και γενικά τον εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση των
τηλεπικοινωνιών, του µηχανοκίνητου στόλου, των πλωτών και των πτητικών
µέσων της Αστυνοµίας. Επίσης παρείχε τεχνική υποστήριξη στη Λιµενική και
Ναυτική Αστυνοµία και βοήθησε στην εγκατάσταση του Παράκτιου Συστήµατος
Ραδιοεπισήµανσης.

Παράλληλα,

είχε

την

ευθύνη

για

την

προκήρυξη

προσφορών για όλους τους εξοπλισµούς που αγόρασε η Αστυνοµία.
Κλάδος Τηλεπικοινωνιών
Ο

Κλάδος

Τηλεπικοινωνιών

είναι

επιφορτισµένος

µε

τη

συντήρηση,

εγκατάσταση και επιδιόρθωση όλου του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και
ηλεκτρονικών µέσων της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Χωρίζεται σε έξι γραφεία τα οποία εξειδικεύονται στους πιο κάτω τοµείς:
1. Ασύρµατο δίκτυο και συσκευές ανίχνευσης αλκοόλης
2. Τηλεφωνικό δίκτυο
3. Ηλεκτρονικά µέσα
4. Γενικές εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
5. Αρχείο κλάδου τηλεπικοινωνιών
6. Αποθήκη υλικών και αρχείο συσκευών ασυρµάτων
Μηχανουργείο
Το προσωπικό του Μηχανουργείου έχει την ευθύνη συντήρησης του
µηχανοκίνητου στόλου της Αστυνοµίας. Στο Μηχανουργείο διεξάγονται οι πιο
κάτω εργασίες:
-Συντηρήσεις ρουτίνας (service)
-Επισκευές µηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων
-Αλλαγές συµπλεκτών, αντλιών νερού, ραδιατέρ
-Ηλεκτρολογικές εργασίες
-Αντικατάσταση, επιδιόρθωση, ζύγισµα ελαστικών
-Επιδιορθώσεις αµαξώµατος (ισιώµατα)
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-Μηχανικές εξετάσεις οχηµάτων που ενεπλάκησαν σε δυστυχήµατα ή άλλες
εξετάσεις για να διαπιστωθεί η µηχανική κατάσταση του οχήµατος, αν
υπάρχει µετατροπή στον κυβισµό της µηχανής, στο αµάξωµα ή στο εξώστ.
Κεντρικές Αποθήκες
Οι Κεντρικές Αποθήκες έχουν την ευθύνη για την εξασφάλιση των ειδών
ένδυσης, υπόδησης, εξάρτυσης και γενικού εξοπλισµού για το Αστυνοµικό
Σώµα σε παγκύπρια κλίµακα ως επίσης και την ευθύνη για την αγορά,
αποθήκευση, συντήρηση και έκδοση όλων των όπλων και πυροµαχικών της
Αστυνοµίας, την προµήθεια επίπλων και σκευών, γραφειακού εξοπλισµού,
προγραµµατισµό και εκτύπωση όλων των Αστυνοµικών Εντύπων.
Κατά το έτος 2005 οι Κεντρικές Αποθήκες ετοίµασαν τις προδιαγραφές για την
προκήρυξη προσφορών µε ανοικτή διαδικασία µέσω του Τµήµατος ∆ και µέσω
του Τµήµατος Κρατικών Αγορών και Προµηθειών. Προέβηκαν σε προσφορές
µε συνοπτικές διαδικασίες, συµµετείχαν σε αξιολογήσεις προσφορών, σε
ελέγχους και παραλαβές υλικών και στη διάθεση τους στις διάφορες
∆ιευθύνσεις και Μονάδες της Αστυνοµίας.
Το εργαστήριο των όπλων προέβηκε σε επιδιόρθωση, βαφή, συντήρηση όπλων
και προέβηκε στον ετήσιο τεχνικό έλεγχο των όπλων των Επαρχιών / Τµηµάτων
/ Μονάδων και κατασκεύασε ειδικά υλικά για διάφορες Υπηρεσίες του
Αρχηγείου Αστυνοµίας.
Κλάδος ∆ηµόσιων Συµβάσεων
Ο Κλάδος ∆ηµοσίων Συµβάσεων διασφαλίζει τη διεξαγωγή όλων των
διαδικασιών που απαιτούνται από την προκήρυξη µέχρι και την ολοκλήρωση
µιας σύµβασης, σύµφωνα µε τον Περί Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Νόµο
και Κανονισµούς ως επίσης και την ευθύνη για την ετοιµασία του
Προϋπολογισµού της Αστυνοµίας.
Κατά το έτος 2005 προκηρύχθηκαν συνολικά 102 προσφορές που αφορούν την
προµήθεια διάφορων εξοπλισµών καθώς και υπηρεσιών για κάλυψη των
αναγκών της Αστυνοµίας.
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Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνοµίας (Α.Π.Α.)
Κατά το 2005 η Α.Π.Α. συνέχισε τις πολύπλευρες δραστηριότητες και
προσφορά της µε τα τρία πτητικά µέσα που διαθέτει (τα ελικόπτερα B412SP
"ΑΠΟΛΛΩΝ" (CP2), B412EP "ΑΚΡΙΤΑΣ" (CP4), το αεροπλάνο ΒΝ-2Τ "ΕΡΜΗΣ"
(CP1) ) και τη σωστική λέµβο "ΚΑΝΑΡΗΣ". Στόχος της Α.Π.Α. είναι να παρέχει
τη µεγαλύτερη δυνατή αεροπορική υποστήριξη στο δύσκολο έργο της
Αστυνοµίας σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και τις
διεθνείς συµβάσεις, καθώς η προσφορά στην έρευνα και διάσωση εντός της
Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων (F.I.R.) Λευκωσίας και της συνθήκης
Schengen της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ζώνη ευθύνης επιτήρησης και ελέγχου της Α.Π.Α., είναι ολόκληρο το έδαφος
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Αυτό περιλαµβάνει το θαλάσσιο και εναέριο χώρο
της που εκτείνεται δώδεκα (12) ναυτικά µίλια από τις ακτές της όπου η Α.Π.Α.
διενεργεί περιπολίες από αέρος, πάνω από χώρους και σηµεία ζωτικής
σηµασίας όπως ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς, υδατοφράκτες, διυλιστήρια,
τουριστικές και δασικές περιοχές. Για σκοπούς έρευνας και διάσωσης,η ζώνη
ευθύνης εκτείνεται σε ολόκληρη την Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων (F.I.R.)
Λευκωσίας και συνεργάζεται στενά µε το Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και
∆ιάσωσης (Κ.Σ.Ε.∆.). Η Α.Π.Α. συµβάλλει θετικά στην εκτέλεση των
υποχρεώσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που απορρέουν από τις ∆ιεθνείς
Συµβάσεις. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η εµπλοκή της Α.Π.Α. στο F.I.R. Λευκωσίας
σε επεισόδια που αφορούν θέµατα λαθρεµπορίου, λαθροµετανάστευσης και
καταπολέµησης της τροµοκρατίας.
Κατά το 2005, πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 323 πτήσεις των ελικοπτέρων για
συνήθεις περιπολίες και αποστολές / επιχειρήσεις στις παραλίες, βουνά και
γενικά σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο µε 713 συνολικά ώρες πτήσεων.
Ειδικότερα το προσωπικό της Αεροπορικής Πτέρυγας πρόσφερε τις υπηρεσίες
του σε κλήσεις για εξειδικευµένα καθήκοντα, όπως:
•

Αεροφωτογραφίσεις / Κινηµατογραφήσεις,σε 8 περιπτώσεις

•

∆ιασώσεις σε θάλασσα και σε ξηρά
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•

Παροχή πρώτων βοηθειών και µεταφορά τραυµατιών / ασθενών, σε 2
περιπτώσεις

•

Συνδροµή προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην κατάσβεση
πυρκαγιών, σε 2 περιπτώσεις

•

Προσφορά βοήθειας σε άτοµα που κινδύνεψαν, σε 2 περιπτώσεις

•

Παροχή βοήθειας σε ληστείες / υποθέσεις ναρκωτικών και σε
υποθέσεις ελλειπόντων προσώπων, σε 3 περιπτώσεις

•

Έρευνες για ύποπτα πλοία / λαθροµετανάστες, σε 6 περιπτώσεις

•

Ρίψεις αλεξιπτωτιστών Εθνικής Φρουράς, σε 10 περιπτώσεις

•

Μεταφορά του Αρχηγού της Ε.Φ., σε 3 περιπτώσεις

•

Συµµετοχή σε Ασκήσεις, σε 6 περιπτώσεις

•

Εντοπισµός πολεµικής φρεγάδας, σε 1 περίπτωση

•

Παροχή βοήθειας σε πλοίο που βυθιζόταν, σε 1 περίπτωση

•

Συνδροµή σε έρευνες για ανεύρεση κλοπιµαίου οχήµατος, σε 1
περίπτωση

•

∆ηµόσιες Σχέσεις, σε 7 περιπτώσεις

Παράκτιο Σύστηµα Ραδιοεπισήµανσης
Το

Παράκτιο

Σύστηµα

Ραδιοεπισήµανσης

δηµιουργήθηκε

και

δραστηριοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2004.
Αποστολή του Κλάδου είναι η επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου
για την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης, της εµπορίας ναρκωτικών, του
λαθρεµπορίου και οποιασδήποτε άλλης παράνοµης ενέργειας. Επίσης καθήκον
του Κλάδου είναι η παροχή πληροφοριών σε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες για τον
εντοπισµό και διάσωση ζωής και περιουσίας σε περιπτώσεις ναυτικών
ατυχηµάτων ή δυστυχηµάτων.
Κατά το 2005, το προσωπικό του Κλάδου εντόπισε και έθεσε υπό
παρακολούθηση 23,138 στόχους από τους οποίους 107 θεωρήθηκαν ύποπτοι
και αναγνωρίσθηκαν από πλωτά και πτητικά µέσα µετά από αίτηµα του
ΠΑ.ΣΥ.Ρ. (Παράκτιο Σύστηµα Ραδιοεπισήµασης) ενώ άλλοι 4,859 στόχοι
αναγνωρίστηκαν µε άλλες µεθόδους όπως ασύρµατο, VMS, VTS, κλπ.
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Το σύστηµα αναβαθµίστηκε µέσα στο 2005 για αύξηση των επιχειρησιακών του
δυνατοτήτων.
Γραφείο Μεταφορών
Το Γραφείο Μεταφορών, το οποίο στεγάζεται στο Μηχανουργείο Αστυνοµίας και
υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στο Τµήµα ∆ του Αρχηγείου Αστυνοµίας,
έχει την ευθύνη διαχείρισης όλου του µηχανοκίνητου στόλου της Αστυνοµίας.
Ο µηχανοκίνητος στόλος της Αστυνοµίας αποτελείται από 1,132 οχήµατα
διαφόρων τύπων. Κατά τη διάρκεια του 2005 αγοράστηκαν 12 οχήµατα VAN
και 1 ασθενοφόρο όχηµα, συνολικής αξίας Λ.Κ.186,384. Επίσης παραλήφθηκαν
50 οχήµατα τύπου 4 Χ 4 και 20 µοτοσικλέτες τύπου On & Off road, αξίας
Λ.Κ.576,207.

Κατά τις αγορές των πιο πάνω οχηµάτων, το Γραφείο

Μεταφορών συµµετείχε στην ετοιµασία και αξιολόγηση των προσφορών.
5.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Τ.Μ. & Α.)

Το Tµήµα Μελετών και Ανάπτυξης έχει την ευθύνη για την προώθηση και
εφαρµογή διαδικασιών και µεθόδων που συµβάλλουν στην παραπέρα βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της Αστυνοµίας.
Κατά το 2005, το Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης συνέχισε την υλοποίηση των
στρατηγικών του στόχων, οι οποίοι περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, τη συνέχιση
της υλοποίησης του πενταετούς προγράµµατος πλήρους µηχανογράφησης της
Αστυνοµίας, την εκπόνηση µελετών και τον προγραµµατισµό για την ανάπτυξη
και αναβάθµιση της Αστυνοµίας. Επίσης, ετοίµασε στατιστικές σε διάφορα
θέµατα, διευθέτησε σεµινάρια και εκπαιδεύσεις του εξωτερικού αι ετοίµασε την
Ετήσια Έκθεση της Αστυνοµίας.
Κλάδος Μηχανογράφησης
Τα γενικά καθήκοντα του Κλάδου Μηχανογράφησης είναι να αναλύει τις
ανάγκες όλων των Τµηµάτων / Υπηρεσιών της Αστυνοµίας (εξαιρουµένης της
Κ.Υ.Π.) για ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων, να σχεδιάζει µηχανογραφηµένα
συστήµατα και να ετοιµάζει προγράµµατα. Το Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης
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όπως αναφέρεται πιο πάνω, µέσα στο 2005 προώθησε την υλοποίηση της
Στρατηγικής Μελέτης που άρχισε το 2002 για ολοκληρωτική Μηχανογράφηση
της Αστυνοµίας, που προβλέπει µεταξύ άλλων την αναβάθµιση και γεωγραφική
επέκταση του Συστήµατος του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Η εργασία
αυτή αποτελεί τη Β΄ φάση του Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο αναµένεται να
ολοκληρωθεί
σχεδιασµός

περί τα τέλη Απριλίου 2006. Επίσης, κατά το 2005 έγινε ο
του

Προγράµµατος

Υλοποίησης

του

Εθνικού

Συστήµατος

Πληροφόρησης (National Schengen Information System-NSIS) το οποίο
αναµένεται να εγκατασταθεί περί τα τέλη του 2006.
Μέσα στο 2005,

ο Κλάδος Μηχανογράφησης διεκπεραίωσε τις πιο κάτω

εργασίες:
•

Ετοιµασία και αξιολόγηση προσφορών.

•

Συµµετοχή σε Οµάδες Εργασίας της Ε.Ε.

•

Αποπεράτωση της λειτουργίας του συστήµατος καταγραφής βαθµών
ποινής.

•

Αναβάθµιση του Αυτόµατου Συστήµατος Αναγνώρισης ∆ακτυλικών
Αποτυπωµάτων (Α.Σ.Α.∆.Α.).

•

Εξέταση τεκµηρίων τα οποία σχετίζονται µε τη διάπραξη εγκληµάτων στο
διαδίκτυο ή και µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

•

Εκπαίδευση µελών της Αστυνοµίας σε συναφή θέµατα.

•

∆ιαχείριση / συντήρηση υφιστάµενων προγραµµάτων.

•

Εγκατάσταση των Μηχανογραφικών Συστηµάτων F.A.D.O.(Πλαστά
Έγγραφα) και CARE ( Ευρωπαϊκό Σύστηµα Στατιστικών Στοιχείων
Τροχαίων ∆υστυχηµάτων).

Πέραν τούτου, ο Κλάδος Μηχανογράφησης συνέχισε την παροχή τεχνολογικής
υποστήριξης προς όλα τα Τµήµατα, Υπηρεσίες και Σταθµούς της Αστυνοµίας.
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Γραφείο Στατιστικής
Tο Γραφείο Στατιστικής της Αστυνοµίας που λειτουργεί στο Τµήµα Μελετών και
Ανάπτυξης, συνέχισε τη συλλογή και τήρηση σχετικής βάσης δεδοµένων και
ανάλυση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν το έγκληµα, τα
τροχαία δυστυχήµατα, τα ναρκωτικά, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη βία στην
οικογένεια, τη νεανική παραβατικότητα κ.λ.π. Ταυτόχρονα ασχολήθηκε µε τη
συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν το προσωπικό
της Αστυνοµίας, την τροχαία και την κατάσταση του σοβαρού εγκλήµατος.
Μερικά από τα καθήκοντα που εκτέλεσε το 2005, ήταν:
•

Καταχώρηση των υποθέσεων ανηλίκων παραβατών.

•

∆ιεκπεραίωση της 1ης και 2ης φάσης της έρευνας / µελέτης για το
προσωπικό της Αστυνοµίας Κύπρου.

•

Ετοιµασία ετήσιων στατιστικών για το σοβαρό έγκληµα.

•

Στατιστικές αναλύσεις για τα θανατηφόρα δυστυχήµατα για τις περιόδους
2001-2004 και συγκριτικοί πίνακες για τα έτη 2004 και 2005.

•

Στατιστικές µελέτες µε θέµα: «Ανάλυση Καταγγελιών Τροχαίας σε Σχέση
µε Θανατηφόρα ∆υστυχήµατα για την περίοδο 1/1/2005-30/6/2005»,
«Ανάλυση Καταγγελιών Τροχαίων ∆υστυχηµάτων για την περίοδο 20002004».

Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών
Το Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών ασχολείται µε την καταχώρηση
στοιχείων άφιξης και αναχώρησης αλλοδαπών στον Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή

του

Αρχηγείου

Αστυνοµίας.

Παράλληλα,

συνεργάζεται

και

εξυπηρετεί τα Τµήµατα / Υπηρεσίες της Αστυνοµίας που έχουν σχέση µε την
αφιξοαναχώρηση αλλοδαπών, καταζητούµενα πρόσωπα, τροµοκρατία κ.α.
Κατά τη διάρκεια του 2005, το Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών
καταχώρησε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 332,560 αφίξεις και 327,495
αναχωρήσεις.
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Γραφείο Μελετών
Το Γραφείο Μελετών τέθηκε σε νέα επιστηµονική βάση και επανασυγκροτήθηκε
τον Ιούνιο του 2005. Κύρια ενασχόληση του είναι οι µελέτες, η επιστηµονική
έρευνα, η εκπόνηση και παρακολούθηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης
της Αστυνοµίας. Επίσης υποβάλλει εισηγήσεις για την υιοθέτηση νέων
αστυνοµικών πρακτικών, περιλαµβανοµένων και αυτών της εκπαίδευσης, για
την

αποτελεσµατικότερη

πρόληψη

και

καταστολή

όλων

των

µορφών

εγκλήµατος και για την επιµόρφωση και εξειδίκευση των µελών της Αστυνοµίας.
Μερικά από τα καθήκοντα που εκτέλεσε το 2005, ήταν τα ακόλουθα:
•

Αξιολόγηση εισηγήσεων για τη βελτίωση της Αστυνοµίας.

•

Σύνταξη Σχεδίων Στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 στα πλαίσια
σχετικού Ευρωπαϊκού προγράµµατος.

•

Ετοιµασία αναθεωρηµένου ενηµερωτικού κειµένου για την Αστυνοµία
Κύπρου για δηµοσίευση του στο βιβλιάριο “Περί Κύπρου”, το οποίο
εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.

•

Παρακολούθηση και συντονισµός της πορείας της ∆ιµερούς Συνεργασίας
των Αστυνοµιών Κύπρου – Ελλάδος µέσα στο πλαίσιο ∆ιµερούς
Συµφωνίας που υπογράφηκε από τις δύο χώρες.

•

Συντονισµός και επίβλεψη της Ηµερήσιας ∆ιάταξης (συνάντησης των
Αρχηγών Αστυνοµίας Κύπρου – Ελλάδος) που έγινε τον ∆εκέµβριο του
2005 στη Λευκωσία.

•

Ετοιµασία της Ετήσιας Έκθεσης της Αστυνοµίας Κύπρου .
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ΜΕΡΟΣ Γ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ.)
Η ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας
(∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ.) υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στον Αρχηγό
Αστυνοµίας, µέσω Βοηθού Αρχηγού, αρµόδιου για θέµατα Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ο οποίος συντονίζει και ελέγχει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες
της Αστυνοµίας, αναφορικά µε την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. Μέχρι να
δηµιουργηθεί θέση Βοηθού Αρχηγού, αρµόδιου για θέµατα Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα καθήκοντα του εκτελεί ο Βοηθός Αρχηγός (∆).
Τα θέµατα πολιτικής που εµπίπτουν στον τοµέα ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων τυγχάνουν χειρισµού από τη ∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ., όπως επίσης τα
θέµατα του κεκτηµένου Σιένγκεν και του προϋπολογισµού εναρµόνισης.
Περαιτέρω, στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης υπάγονται οι αποσπάσεις µελών
της Υπηρεσίας στο εξωτερικό (διπλωµατικές αποστολές, Αξιωµατικοί Σύνδεσµοι
και αστυνοµικές αποστολές) και η συµµετοχή τόσο στις οµάδες εργασίας του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η εκπροσώπηση του Αρχηγού Αστυνοµίας σε συνέδρια / σεµινάρια
που έχουν σχέση µε την εναρµόνιση και εφαρµογή του Ευρωπαϊκού
Κεκτηµένου, αναλαµβάνεται επίσης από τη ∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ.
Γραφείο Ευρωπαϊκής ’Ενωσης και ∆ιεθνών Σχέσεων
Καθήκον του Γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνών Σχέσεων είναι η
παρακολούθηση και η εφαρµογή από την Αστυνοµία των υποχρεώσεων της
που πηγάζουν από το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, και η ανάπτυξη και προώθηση
των ∆ιµερών και Ευρωπαϊκών σχέσεων µέσω των υφιστάµενων διεθνών
διµερών συµφωνιών.
Με βάση τα πιο πάνω το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης & ∆ιεθνών Σχέσεων,
κατά το έτος 2005, έχει επιτελέσει το ακόλουθο έργο:
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•

Μελέτη και ετοιµασία εκθέσεων, αναφορών καθώς και υποβολή
εισηγήσεων, σχετικά µε την εναρµόνιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο και το
κεκτηµένο Schengen.

•

Μελέτη

εκθέσεων

και

αναφορών

µελών

της

Αστυνοµίας

που

συµµετέχουν στις Οµάδες Εργασίας της Ε.Ε.
•

Συµπλήρωση

σχετικά

ερωτηµατολογίων

µε

θέµατα

λαθροµετανάστευσης, ασύλου, Schengen και άλλα θέµατα Ε.Ε.
•

Εκπροσώπηση της Κύπρου στην Οµάδα Εργασίας Schengen –
Evaluation και στις Οµάδες Εργασίας για την Αστυνοµική Συνεργασία, το
Οργανωµένο Έγκληµα, τα Σύνορα και Εµπορία Προσώπων.

•

Συµµετοχή στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου της Ε.Ε.
(SCH – EVAL) για αξιολόγηση των Κρατών Μελών σε ότι αφορά τη
Συµφωνία Schengen.
- Αξιολόγηση Ελλάδας, Θαλάσσια Σύνορα.
- Αξιολόγηση Σκανδιναβικών Χωρών, Θαλάσσια Σύνορα.

• Υποβολή εισηγήσεων σχετικά µε την αξιοποίηση χρηµατικών κονδυλίων
από

κοινοτικά

προγράµµατα

(ΑΓΗΣ,

ΑΡΓΩ,

ΑΙΝΕΙΑΣ,

ΣΙΓΜΑ,

INTERREG, HERCULES, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, PASR, PHARE).
• Μελέτη, ετοιµασία προτάσεων και εξασφάλιση χρηµατοδότησης για
τεχνικούς εξοπλισµούς µέσω του OLAF.
•

Συντονισµός εργασιών σε λιµάνια και αεροδρόµια µε σκοπό τη
διαµόρφωση

των

χώρων

ελέγχου

επιβατών,

την

εγκατάσταση

καινούργιων θυρίδων διαβατηριακού ελέγχου και εξασφάλιση του
απαιτούµενου εξοπλισµού ασφαλείας (αψίδες, µηχανές x-ray) σύµφωνα
µε τη Συµφωνία Schengen.
•

Συµµετοχή στην Επιτροπή παραλαβής σφραγίδων Schengen.
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•

∆ιοργάνωση Σεµιναρίου στην Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου µε θέµα
«Το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης» µέσα στα πλαίσια του Μνηµονίου
Συνεργασίας

Κύπρου

–

Αυστρίας

στον

τοµέα

∆ικαιοσύνης

και

Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 20/10/2005.
Γραφείο Νοµικής Συνεργασίας
Το Γραφείο Νοµικής Συνεργασίας χειρίζεται νοµικά και άλλα θέµατα της
∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης & ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας, αλλά
και θέµατα νοµικής υφής που αφορούν γενικά την Αστυνοµία. Κατά το 2005, το
Γραφείο αυτό προέβηκε σε:
•

Νοµικές αναλύσεις / επεξεργασία Αποφάσεων / Οδηγιών /
Κανονισµών του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
σκοπούς εναρµόνισης µε το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο.

•

Νοµικές αναλύσεις / επεξεργασία προσχεδίων Ψηφισµάτων /
Αποφάσεων

που

υποβάλλονται

στις

αντιπροσωπείες

των

Κρατών-Μελών και των υπό ένταξη χωρών που συµµετέχουν στις
Οµάδες Εργασίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ετοιµασία των κειµένων / παρατηρήσεων / θέσεων της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
•

Νοµικές έρευνες επί θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων της
Αστυνοµίας.

•

Χειρισµός

θεµάτων

προστασίας

χαρακτήρα,

νοµικές

συµβουλές

αστυνοµικής

συνεργασίας

δεδοµένων
επί

(Ευρωπαϊκό

προσωπικού

θεµάτων
Ένταλµα

διεθνούς
Σύλληψης,

αιτήµατα νοµικής αρωγής, κ.τ.λ.).
•

Υποβολή εισηγήσεων και µελετών για υιοθέτηση ή τροποποίηση
της εθνικής νοµοθεσίας σε θέµατα που αφορούν την Αστυνοµία
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και συµµετοχή σε συζητήσεις κοινοβουλευτικών και άλλων
επιτροπών, σχετικά µε τα θέµατα αυτά.
•

Εκπόνηση ή / και επεξεργασία νοµοσχεδίων που αφορούν την
Αστυνοµία.

•

Επεξεργασία διµερών Συµφωνιών Συνεργασίας µεταξύ της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και άλλων χωρών σε θέµατα που
αφορούν την Αστυνοµία (Συµφωνίες Αστυνοµικής Συνεργασίας,
Συµφωνίες Ασφάλειας ∆ιαβαθµισµένων Εγγράφων, κ.τ.λ.).

•

∆ιεξαγωγή µελετών και καταγραφή των θέσεων της Κύπρου επί
των εκθέσεων ∆ιεθνών και άλλων Οργανισµών αναφορικά µε τα
ανθρώπινα δικαιώµατα.

•

Εθνικό σηµείο επαφής σχετικά µε την αξιολόγηση της Κύπρου
από την Ευρωπαϊκή

Ένωση στην ανταλλαγή πληροφοριών

µεταξύ Europol και Κρατών-Μελών και µεταξύ των Κρατών-Μελών
αντίστοιχα για το οργανωµένο έγκληµα (25-27/10/2005).
•

Συµµετοχή σε συναντήσεις της Οµάδας Εργασίας για την
Αστυνοµική Συνεργασία του Συµβουλίου της Ε.Ε. και της Οµάδας
«Φίλοι της Προεδρίας για την εφαρµογή της αρχής της
διαθεσιµότητας».

Γραφείο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Από τις 29/08/2005, το Γραφείο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αποσπάστηκε από
το Γραφείο Νοµικής Συνεργασίας. Έκτοτε το Γραφείο απάντησε σε διάφορα
ερωτηµατολόγια

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

της

Επιτροπής

κατά

των

Βασανιστηρίων, και άλλα θέµατα / ερωτηµατολόγια που ζητήθηκαν από
∆ιεθνούς Οργανισµούς και Υπηρεσίες άλλων κρατών.

182
Επίσης υπό την εποπτεία του Βοηθού Αρχηγού Υποστήριξης, ετοιµάστηκε
σχετική Έκθεση όπου επισηµαίνεται η σηµερινή κατάσταση των Αστυνοµικών
κρατητηρίων παγκυπρίως και υποβλήθηκαν εισηγήσεις για βελτιώσεις τους,
ώστε να συνάδουν µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα /κριτήρια για τον χειρισµό
κρατουµένων και τις συνθήκες κράτησης τους.
Γραφείο Καταπολέµησης της Τροµοκρατίας
Το Γραφείο Καταπολέµησης της Τροµοκρατίας, αναλαµβάνει το συντονισµό των
ενεργειών που γίνονται από πλευράς Αστυνοµίας, για αντιµετώπιση και πάταξη
της διεθνούς τροµοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, κατά το 2005 το Γραφείο
ασχολήθηκε µε τα ακόλουθα ζητήµατα:
•

Ενέργειες που απορρέουν από τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισµού των

Ηνωµένων Εθνών, του

Συµβουλίου της Ευρώπης καθώς και από τις κοινές θέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας.
•

Καθηµερινή παρακολούθηση των θεµάτων που αφορούν την
Τροµοκρατία σε ∆ιεθνές επίπεδο και ετοιµασία Εβδοµαδιαίου
∆ελτίου Αναφοράς για ενηµέρωση της Ηγεσίας της Αστυνοµίας.

•

Καταχώρηση

τροµοκρατικών

τροµοκρατικών

οργανώσεων

κτυπηµάτων,
και

πληροφοριών

τροµοκρατών,
στη

Βάση

∆εδοµένων του Γραφείου Καταπολέµησης Τροµοκρατίας.
•

Χειρισµός συστηµάτων ασφαλούς επικοινωνίας BDL, ELCRODAT
6-2 της Οµάδας P.W.G.T. και της ιστοσελίδας του Fusion Task της
Interpol.

•

Απάντηση αιτηµάτων ξένων υπηρεσιών και ερωτηµατολογίων.
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•

Συνεχείς επαφές µε αξιωµατικούς συνδέσµους (liaison officers)
άλλων χωρών κυρίως Η.Π.Α., Αγγλίας, Γαλλίας και Γερµανίας µε
σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλοενηµέρωση σε
θέµατα τροµοκρατίας.

•

Αποστολή µηνυµάτων για τοποθέτηση τροµοκρατών και υπόπτων
προσώπων για τροµοκρατία στον κατάλογο απαγορευµένων /
ελεγχοµένων προσώπων και συντονισµός ενεργειών όσον αφορά
τα άτοµα που εντοπίζονται στον κατάλογο αυτό.

•

Ετοιµασία σχετικών εκθέσεων / µελετών.

•

Χειρισµός θεµάτων που αφορούν τους Αναλυτικούς Φακέλους για
Ισλαµική Τροµοκρατία και Dolphin, της Europol.

•

Λειτουργία

ειδικού

αρχείου

που

αφορά

αποκλειστικά

την

τροµοκρατία.
•

Συµµετοχή

σε

επιχειρησιακά

θέµατα

που

αφορούν

την

Τροµοκρατία.
•

Συµµετοχή στην Οµάδα Εργασίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, που εδρεύει στις
Βρυξέλλες

και

στην

Αστυνοµική

Οµάδα

Εργασίας

για

την

Καταπολέµηση της Τροµοκρατίας (P.W.G.T.).
Πίνακας 13
Έγγραφα που λήφθηκαν από PWGT, BDL, Europol, ξένες υπηρεσίες και
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2005
Αιτήµατα

Ενηµερωτικά

Σύνολο

PWGT
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79

266

BDL

95

359

454

184
EUROPOL

82

91

173

Ξένες Υπηρεσίες

144

105

249

Ευρωπαϊκή

---

263

263

508

897

1,405

Ένωση
Σύνολο

Εθνικό Γραφείο ∆ιεθνούς Συνεργασίας (INTERPOL)
Το Εθνικό Γραφείο ∆ιεθνούς Συνεργασίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε
τη Γενική Γραµµατεία της INTERPOL και τις υπόλοιπες 184 χώρες.
Το 2005 παραλήφθηκαν 30,694 µηνύµατα είτε από τη Γενική Γραµµατεία της
INTERPOL είτε από άλλες χώρες µέλη της INTERPOL ενώ από το γραφείο της
INTERPOL Λευκωσίας στάληκαν 2,537 µηνύµατα. Την ίδια περίοδο ανοίχτηκαν
769 φάκελοι για νέες υποθέσεις. Παράλληλα παραλήφθηκαν 3,087 ∆ιεθνείς
Αγγελίες (Notices) από τη Γενική Γραµµατεία της INTERPOL.
Κατά τη διάρκεια του 2005, δώδεκα αλλοδαποί φυγόδικοι / εκζητούµενοι
συνελήφθηκαν στην Κύπρο και εκδόθηκαν / παραδόθηκαν σε διάφορες χώρες
µέλη της INTERPOL, ενώ δύο φυγόδικοι / εκζητούµενοι οι οποίοι καταζητούνταν
από τις Κυπριακές Αρχές συνελήφθηκαν σε ξένες χώρες και εκδόθηκαν στην
Κύπρο.

Από τις τέσσερεις υποθέσεις φυγοδίκων που συνελήφθηκαν στην

Κύπρο, ένας φυγόδικος αφέθηκε ελεύθερος, ένας παραδόθηκε, ενώ για τους
άλλους δύο εκκρεµεί απόφαση του δικαστηρίου. Τέσσερεις φυγόδικοι που
καταζητούνταν από τις Κυπριακές Αρχές συνελήφθηκαν στο εξωτερικό. Ένας
αφέθηκε ελεύθερος µετά από απόφαση δικαστηρίου ενώ οι άλλες υποθέσεις
εκκρεµούν.
Κατά το 2005 Κύπριοι εκπρόσωποι πήραν µέρος σε διάφορα συνέδρια /
σεµινάρια που διοργανώθηκαν από τη Γενική Γραµµατεία της INTERPOL ενώ
το 34ο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο της INTERPOL πραγµατοποιήθηκε
στην Κύπρο ( 25-27 Μαίου 2005 ).
Μερικές από τις σηµαντικότερες υποθέσεις που χειρίστηκε το Γραφείο
INTERPOL κατά τη διάρκεια του 2005 αφορούσαν :
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-

Κυκλοφορία

πλαστών

χαρτονοµισµάτων,

απαγωγή

παιδιού,

φόνοι

αλλοδαπών στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ( σε συνεργασία µε αντίστοιχα Γραφεία
της Interpol άλλων χωρών ).
- Σύλληψη αλλοδαπών φυγόδικων από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και έκδοση
τους στις αιτήτριες χώρες.
- Έκδοση Ευρωπαϊκών Ενταλµάτων Σύλληψης και ερυθρών αγγελιών από την
Κυπριακή Αστυνοµία.
Γραφείο Ευρωπαϊκής Αστυνοµίας (ΕUROPOL)
Κατά τη διάρκεια του έτους 2005, παραλήφθηκαν 2,174 µηνύµατα από την
EUROPOL και παράλληλα αποστάληκαν από την Αστυνοµία Κύπρου 1,490
µηνύµατα.
Κατά το έτος 2005 ανοίχθηκαν 179 υποθέσεις µε τις οποίες ζητούνται εξετάσεις
στην Κύπρο από άλλες χώρες ή την EUROPOL και παράλληλα έχουν ανοιχθεί
85 υποθέσεις για τις οποίες η Κύπρος αιτήθηκε εξετάσεις από άλλες χώρες ή
την EUROPOL. Παράλληλα ανοίχθηκαν 10 επιπρόσθετοι γενικοί φάκελοι από
το γραφείο EUROPOL στην Κύπρο. Τα κυριότερα θέµατα που αφορούσαν τις
υποθέσεις αυτές ήταν η πλαστογραφία (διαβατηρίων κλπ), παραχάραξη του
ΕΥΡΩ, παράνοµη µετανάστευση, ναρκωτικά και άλλα σοβαρά εγκλήµατα.
Η κατάταξη της Κύπρου για το 2005 (όσον αφορά την ανταλλαγή µηνυµάτων)
σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες / µέλη της Ε.Ε. και τις 9 χώρες / διεθνείς
οργανισµούς µε τους οποίους υπάρχει συµφωνία συνεργασίας έχει ως εξής:

Πίνακας 14
Κατάταξη της Κύπρου στην ανταλλαγή µηνυµάτων
στα πλαίσια της EUROPOL για το 2005
Ιανουάριος

15η θέση

Φεβρουάριος 15η θέση
Μάρτιος

18η θέση

Απρίλιος

19η θέση
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Μάιος

15η θέση

Ιούνιος

17η θέση

Ιούλιος

15η θέση

Αύγουστος

16η θέση

Σεπτέµβριος

16η θέση

Οκτώβριος

15η θέση

Νοέµβριος

20η θέση

∆εκέµβριος

15η θέση

Μέλη του Γραφείου EUROPOL συµµετείχαν σε διάφορες συναντήσεις /
εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό κατόπιν προσκλήσεων από την EUROPOL.
Γραφείο Αστυνοµικής Συνεργασίας
1)

Αιτήµατα ∆ικαστικής Συνδροµής

Το Γραφείο Αστυνοµικής Συνεργασίας (Γ.Α.Σ.) από τον Μάρτιο του 2004 είναι ο
Σύνδεσµος µεταξύ Αστυνοµίας και Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας
Τάξεως στην εκτέλεση αιτηµάτων δικαστικής αρωγής,

αναλαµβάνοντας

συντονιστικό ρόλο για την εκτέλεση τους (σχετικός είναι ο Νόµος Περί ∆ιεθνούς
Αστυνοµικής Συνεργασίας Νόµος 23(Ι)2001 και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για
Αµοιβαία Αρωγή σε ποινικά θέµατα (Κυρ. Νόµος 2(ΙΙΙ)/2000).
Κατά το 2005 παραλήφθηκαν 180 αιτήµατα δικαστικής αρωγής. Σε 33
περιπτώσεις αφίχθηκαν στην Κύπρο ανακριτές από το εξωτερικό για διενέργεια
εξετάσεων αναφορικά µε διερευνόµενες υποθέσεις. Κατά την ίδια περίοδο
αποστάληκαν από το Γ.Α.Σ. 19 αιτήµατα νοµικής αρωγής.
2)

Αιτήµατα Αστυνοµικών Ακόλουθων

Το 2005 παραλήφθηκαν 40 αιτήµατα από Αστυνοµικούς Ακόλουθους που
υπηρετούν σε Πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο, σχετικά µε διερευνόµενες
υποθέσεις που απασχολούν τη χώρα τους. Παράλληλα, 8 αιτήµατα στάληκαν
από το Γ.Α.Σ. στους εν λόγω Αστυνοµικούς Ακόλουθους σχετικά µε
διερευνόµενες υποθέσεις ή ζητούµενες πληροφορίες γενικού περιεχοµένου.
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3)

CIREFI – Early Warning System

Το E.W.S. είναι ένα σύστηµα µε το οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά
µε

τη

λαθροµετανάστευση.

Στο

παρόν

στάδιο,

29

χώρες

(συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου), καθώς και η EUROPOL, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρώπης συνδέονται µε
το σύστηµα αυτό, στέλλοντας µηνύµατα κατά τακτά χρονικά διαστήµατα από και
προς την Κύπρο.
Κατά το έτος 2005, στάληκαν από το Γ.Α.Σ. 49 µηνύµατα και παραλήφθηκαν
επτά µηνύµατα, που σχετίζονται µε τη λαθροµετανάστευση.
4)

Αστυνοµικές Αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Ευρωπαϊκές Αστυνοµικές Αποστολές έχουν δηµιουργηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποβοηθήσουν στον καταρτισµό των τοπικών
Αστυνοµιών µε Ευρωπαϊκά πρότυπα, σε χώρες µε µεταπολεµικές καταστάσεις
και αυξηµένες ανάγκες αστυνόµευσης, ιδιαίτερα στην πάταξη του οργανωµένου
εγκλήµατος που µαστίζει τις χώρες αυτές.
Στην Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Αποστολή E.U.P.M. στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη,
υπηρέτησαν έξι µέλη της Κυπριακής Αστυνοµίας, εκ των οποίων οι τέσσερις
επέστρεψαν στις 31/12/2005. Για τα υπόλοιπα δύο µέλη έχει ήδη δοθεί έγκριση
να παραµείνουν στην αποστολή µέχρι τις 30/4/2006, ενώ στην Ευρωπαϊκή
Αστυνοµική Αποστολή EUPOL-PROXIMA στα Σκόπια υπηρέτησαν τέσσερα
µέλη της Κυπριακής Αστυνοµίας, τα τρία από τα οποία επέστρεψαν στις
31/12/2005 ενώ το τέταρτο µέλος εγκρίθηκε να µείνει µέχρι τις 30/6/2006.
Το Γραφείο Αστυνοµικής Συνεργασίας συντονίζει όλα τα θέµατα που άπτονται
της συµµετοχής της Κυπριακής Αστυνοµίας στις Ευρωπαϊκές Αστυνοµικές
Αποστολές και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία παρέχοντας κάθε βοήθεια σε
αυτές. Παράλληλα ετοιµάζει σηµειώµατα µε εισηγήσεις για τη βελτίωση των
ωφεληµάτων που παρέχονται στα µέλη των Ευρωπαϊκών Αστυνοµικών
Αποστολών, για τροποποίηση της νοµοθεσίας που αφορά την απόσπαση
µελών της αστυνοµίας σε Ευρωπαϊκές Αστυνοµικές Αποστολές ή σε
οργανισµούς του εξωτερικού, κ.ά.
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5)

∆ιπλωµατικές Αποστολές για σκοπούς παραχώρησης θεωρήσεων
εισόδου στη ∆ηµοκρατία

Τέσσερα µέλη της Κυπριακής Αστυνοµίας βρίσκονται σε διάφορες Πρεσβείες
της Κύπρου στο εξωτερικό (Βηρυτού, Καΐρου, Βελιγραδίου και Νέου ∆ελχί) για
την παραχώρηση θεώρησης εισόδου αλλοδαπών στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Τα µέλη αυτά βρίσκονται σε στενή επικοινωνία µε το Γραφείο Αστυνοµικής
Συνεργασίας, ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά µε αλλοδαπούς που
υποβάλλουν αίτηση για είσοδο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Γραφείο S.I.RE.N.E
Το Γραφείο S.I.RE.N.E. (Supplementary Information Requests of the National
Entries) αποτελεί την Κεντρική Αρχή, η οποία θα προβαίνει στην ανταλλαγή
συµπληρωµατικών πληροφοριών σε σχέση:
•

Με τις καταχωρήσεις στο Εθνικό Σύστηµα Πληροφοριών Σιένγκεν.

•

Στην ανταλλαγή και χειρισµό αιτηµάτων Αστυνοµικής Συνεργασίας
µεταξύ των Κρατών Μελών.

•

Συνδροµή σε διερευνόµενες Ποινικές Υποθέσεις.

•

∆ιαδικασίες

καταχώρησης

και

εκτέλεσης

του

Ευρωπαϊκού

Εντάλµατος Σύλληψης.
•

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε κλοπές οχηµάτων / έργων
τέχνης / όπλων µεταξύ των Κρατών Μελών.

Η ανάγκη σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Γραφείου S.I.RE.N.E.
αποτελεί συµβατική υποχρέωση των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ενέργειες για την ίδρυση του Γραφείου S.I.RE.N.E. στην Κύπρο έχουν
αρχίσει ουσιαστικά από την 4/4/2005, µε την τοποθέτηση του Υπεύθυνου.
Προσωρινά το Γραφείο στεγάζεται στα κεντρικά Γραφεία της ∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ.
ενώ έχει εξευρεθεί χώρος στέγασης, και αναµένεται να τεθεί σε δοκιµαστική
λειτουργία τον Ιούνιο 2006.
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Μέσα στα πλαίσια της προετοιµασίας για την δοκιµαστική έναρξη λειτουργίας
του Γραφείου S.I.RE.N.E., ο υπεύθυνος του συµµετείχε σε διάφορες
συναντήσεις για απόκτηση των ανάλογων γνώσεων και εµπειριών, (π.χ. στις
Εργασίες της Οµάδας Εργασίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
S.I.S./ S.I.RE.N.E., στις Αξιολογήσεις Κρατών Μελών σε θέµατα S.I.S. /
S.I.RE.N.E. κ.α).

ΜΕΡΟΣ ∆: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Υ.Α.& Μ.)

Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει αποκλειστική αρµοδιότητα την
εφαρµογή των Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµου και Κανονισµών
(Κεφ.105 & Κ.∆.Π. 242/72).

Έχοντας πάντοτε ως γνώµονα των ενεργειών της

την Κυβερνητική πολιτική για την ανάπτυξη του τουρισµού και τις υποχρεώσεις
που πηγάζουν από την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
συνεχίζει να ασκεί έλεγχο των αλλοδαπών κατά την είσοδο και παραµονή τους
στο έδαφος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, στοχεύοντας στην καταπολέµηση της
λαθροµετανάστευσης. Για την επιτυχία του έργου της συνεργάζεται στενά µε
άλλες Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις, τα Επαρχιακά Τ.Α.Ε., Ο.Π.Ε., Γ.Σ.Π., Κ.Υ.Π.,
Υ.ΚΑ.Ν., Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία καθώς και την Αεροπορική Πτέρυγα
της Αστυνοµίας.
Οι κυριότερες δραστηριότητες της Υ.Α.& Μ. κατά το 2005, ήταν:
•

Έλεγχος διαβατηρίων των αφιχθέντων και αναχωρούντων προσώπων από
και προς το έδαφος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

•

Εξέταση αιτήσεων για άδεια εισόδου (Visa-M58).

•

Εγγραφή και έλεγχος των αλλοδαπών.

•

Εξέταση αιτήσεων αλλοδαπών σχετικά µε άδειες παραµονής, εργασίας,
φοίτησης, µόνιµης διαµονής, πολιτογραφήσεις.

•

Έλεγχος αλλοδαπών µε σκοπό τον εντοπισµό, καταγγελία, σύλληψη και
απέλαση των παρανόµων.
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•

Εξέταση αιτήσεων για πολιτικό άσυλο.

•

Εντοπισµός λαθροµεταναστών.

•

Τήρηση,

έλεγχος

και

ενηµέρωση

του

καταλόγου

απαγορευµένων

προσώπων (STOP-LIST).
•

Οργάνωση

επιχειρήσεων

εντοπισµού

και

σύλληψης

παράνοµων

αλλοδαπών για καταστολή της λαθροµετανάστευσης.
•

Έλεγχος καλλιτέχνιδων που εργάζονται σε καµπαρέ και µουσικοχορευτικά
κέντρα.

Η Υ.Α.& Μ. έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα των καθηκόντων της την
καταστολή της παράνοµης παραµονής και εργοδότησης αλλοδαπών, ως επίσης
την

καταπολέµηση

της

λαθροµετανάστευσης.

Η

Κύπρος

λόγω

της

γεωγραφικής της θέσης προσελκύει λαθροµετανάστες που προέρχονται από
Συρία, Ιράν, Ιράκ, Τουρκία, Αίγυπτο, και Λίβανο.
Τον τελευταίο χρόνο υπήρξε µείωση τόσο των λαθροµεταναστών σε σχέση µε
το 2004, όσο και των αιτητών ασύλου. Αυτό οφείλεται στα αποτρεπτικά µέτρα
που λήφθηκαν από το κράτος για επιτήρηση των ακτών που ελέγχονται από
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία όπως είναι η τοποθέτηση και λειτουργία παράκτιου
συστήµατος ραδιοεπισήµανσης, ενίσχυση της Λιµενικής & Ναυτικής Αστυνοµίας
µε νέα σκάφη, και η αύξηση ελέγχου-περιπολιών από την Αεροπορική Πτέρυγα
της Αστυνοµίας. Ως εκ τούτου οι λαθροµετανάστες και τα κυκλώµατα διακίνησης
τους στράφηκαν προς την Τουρκία δια µέσου της οποίας φθάνουν στις
κατεχόµενες περιοχές, χρησιµοποιώντας τα παράνοµα λιµάνια Αµµοχώστου και
Κερύνειας και το παράνοµο αεροδροµίο Erkan αλλά και άλλα παράνοµα σηµεία
εισόδου. Από εκεί µέσω της Γραµµής Κατάπαυσης του Πυρός, τα οδοφράγµατα
ή τις Βρετανικές Βάσεις, εισέρχονται παράνοµα στις ελεύθερες περιοχές, ως
λαθροµετανάστες και η πλειοψηφία αιτείται άσυλο.
Σύµφωνα µε τους στατιστικούς πίνακες λαθροµεταναστών φαίνεται ότι αυτοί
έχουν µειωθεί κατά 1,279 έναντι του 2004. Όσον αφορά τους αιτητές ασύλου
το 2004 ήταν 9,242 ενώ το 2005 ο αριθµός έφθασε στις 7,651.

Μεγάλος

αριθµός αιτητών ασύλου προέρχεται από υπηκόους των χωρών Πακιστάν,
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Μπαγκλαντές, Ινδία, Κίνα και Σρι Λάνκα, που εισήλθαν στην Κύπρο νόµιµα ως
φοιτητές σε κολέγια για να παρατείνουν την παραµονή τους, αφού αιτούνται
άσυλο. Επίσης ένας άλλος αριθµός αιτητών ασύλου προέρχεται από Ρωσία,
Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία και Αρµενία οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο
νόµιµα ως εργάτες ή τουρίστες και µε τη λήξη της άδειας τους αιτούνται άσυλο.
Μέλη της Υ.Α.&Μ. στελέχωσαν διάφορες αποστολές (στην Ινδία, στο Πακιστάν,
στη Μπαγκλαντές, στην Κίνα και στη Σρι-Λάνκα) για έλεγχο και προέγκριση των
φοιτητών από τις χώρες αυτές για αποτροπή άφιξης προσώπων σαν φοιτητές
σε κολέγια, που απώτερο σκοπό έχουν την παράνοµη απασχόληση ή και την
αίτηση ασύλου.
Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην πρόληψη της λαθροµετανάστευσης η οποία
επιτυγχάνεται µε τον έγκαιρο εντοπισµό των λαθροµεταναστών και των δικτύων
διακίνησης τους.

Πίνακας 15
Συγκριτικός πίνακας Λαθροµεταναστών για τα έτη 2000-2005

Λαθροµετανάστες για τα έτη 2000 - 2005
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2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Υ.ΚΑ.Ν.)
Η Υ.ΚΑ.Ν. εφαρµόζει την πολιτική του Κράτους όπως ερµηνεύεται από το
Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου (Α.Σ.Κ.) µέσα στα πλαίσια της ευρύτερης
πολιτικής που καθορίζουν τα Ηνωµένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι
∆ιεθνείς Οργανισµοί.
Η εφαρµογή αυτής της πολιτικής προϋποθέτει στενή συνεργασία µε τις
αρµόδιες Υπηρεσίες, κρατικές και µη, και στήριξη του έργου του Αντιναρκωτικού
Συµβουλίου. Στόχος της εργασίας της Υ.ΚΑ.Ν. είναι γενικά η αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ναρκωτικών στον τόπο µας, τόσο στον τοµέα της µείωσης
της ζήτησης όσο και της µείωσης της προσφοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
σύµφωνα µε την εθνική στρατηγική και των σχεδίων δράσης που καλύπτουν
την περίοδο 2004-2008.
Μείωση της ζήτησης (Πρόληψη)
Στον τοµέα της πρόληψης, η Υ.ΚΑ.Ν. οργάνωσε και ανέπτυξε διάφορες
δραστηριότητες µε κύριο στόχο την εξάλειψη εκείνων των συνθηκών που
προάγουν τη ζήτηση των Ναρκωτικών, την προώθηση και την ανάπτυξη
αµυντικών µηχανισµών στους πολίτες (ειδικά τους νέους) ενάντια στις αρνητικές
επιδράσεις και στους παράγοντες που προωθούν τις εξαρτησιογόνες ουσίες.
Μετά από µελέτη και ανάλυση στοιχείων προηγούµενων χρόνων, εντοπίστηκαν
ευάλωτες περιοχές «υψηλού κινδύνου», και πραγµατοποιήθηκαν προγράµµατα
ενηµέρωσης και διαφώτισης που απευθύνονταν σε άτοµα / οµάδες που
διαµένουν στις περιοχές αυτές.
Για ενηµέρωση / διαφώτιση του κοινού διοργανώθηκαν 182 διαλέξεις,
εργαστήρια και συζητήσεις, τα οποία παρακολούθησαν 9,049 άτοµα διαφόρων
ηλικιών. Για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού
συνόλου διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις, εκδόθηκε ενηµερωτικό υλικό µε
αντιναρκωτικά µηνύµατα και έγινε προβολή της ανοικτής τηλεφωνικής γραµµής
1498 που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως για άµεση ανταπόκριση και βοήθεια.
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Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά των Ναρκωτικών (26η Ιουνίου) η
Υ.ΚΑ.Ν. ανέπτυξε σηµαντική δραστηριότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια της
εβδοµάδας (21-26 Ιουνίου 2005), προβάλλοντας το θέµα των ναρκωτικών µέσα
από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: πραγµατοποίηση δηµοσιογραφικής
διάσκεψης, δηµοσίευση άρθρων, προβολή σχετικής ταινίας µε σκοπό τη
διαφώτιση για την παγκόσµια ηµέρα κατά των ναρκωτικών, συνεντεύξεις σε
όλους σχεδόν τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς. Επίσης, κατά
τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2005, προβλήθηκε στους κινηµατογράφους
σε παγκύπρια βάση, διαφωτιστικό φιλµάκι (spot).
Μείωση της προσφοράς
Η δράση της Υ.ΚΑ.Ν. στον τοµέα της µείωσης της προσφοράς βασίζεται στους
δύο πιο κάτω άξονες:
•

Καταπολέµησης της επιτόπιας παραγωγής, εµπορίας, διακίνησης και
χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (Επιχειρησιακή ∆ράση).

•

Ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας για πάταξη του λαθρεµπορίου, της
παράνοµης διακίνησης και προµήθειας ναρκωτικών διεθνώς (∆ιεθνής
Συνεργασία).

(Α)
•

Επιχειρησιακή ∆ράση
Έλεγχος, παρακολούθηση και έρευνα υπόπτων χώρων όπου συχνάζουν
άτοµα ή ενδεχοµένως γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών, καθώς
επίσης οικιών, υποστατικών, νυκτερινών κέντρων, οχηµάτων, σκαφών,
αεροσκαφών, εµπορευµατοκιβωτίων, της γραµµής κατάπαυσης του
πυρός, των οδοφραγµάτων, αεροδροµίων, λιµανιών και µαρίνων.

•

Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και διερεύνηση πληροφοριών, µε την
κατάλληλη αξιοποίηση των οποίων διενεργούνται επιχειρήσεις σύλληψης
υπόπτων και κατάσχεσης ναρκωτικών.

•

∆ιερεύνηση των ποινικών υποθέσεων ναρκωτικών που καταγγέλλονται
και ποινική δίωξη των κατηγορουµένων.
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Τα αποτελέσµατα της επιχειρησιακής δράσης της Υ.ΚΑ.Ν. κατά το έτος 2005,
παρουσιάζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤ-Ζ.
(Β)

∆ιεθνής Συνεργασία

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει όλες τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις για τα ναρκωτικά και η
Νοµοθεσία έχει εκσυγχρονιστεί ώστε να συνάδει µε τις πρόνοιες των
Συµβάσεων αυτών, για την υλοποίηση των οποίων η Κυπριακή Αστυνοµία
συνεργάζεται στενά µε τα Ηνωµένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Συµβούλιο της Ευρώπης, την INTERPOL, την EUROPOL και άλλους ∆ιεθνείς
Οργανισµούς, καθώς και τις υπηρεσίες ξένων χωρών που έχουν εγκαταστήσει
µόνιµα

στην

Κύπρο

Αξιωµατικούς

Συνδέσµους.

Ως

αποτέλεσµα

της

συνεργασίας αυτής, κατά το έτος 2005 προέκυψαν τα ακόλουθα :
•

Αιτήµατα / Ερωτηµατολόγια

Εξετάσεις και απαντήσεις σε αιτήµατα / ερωτηµατολόγια της ΙΝΤΕRPΟL,
EUROPOL, Ηνωµένων Εθνών και των Αξιωµατικών Συνδέσµων ξένων χωρών
που εδρεύουν στην Κύπρο.
•

Συλλήψεις / Κατασχέσεις Ναρκωτικών στην Κύπρο

Με τη συνεργασία της ΙΝΤΕRPΟL, της EUROPOL και των Αρµοδίων
Υπηρεσιών ξένων χωρών εξαρθρώθηκαν δίκτυα εισαγωγής, διακίνησης και
προµήθειας ναρκωτικών στην Κύπρο σε τέσσερις περιπτώσεις.

Επίσης

συνελήφθηκαν συνολικά επτά πρόσωπα (τέσσερις Αλλοδαποί και τρεις
Κύπριοι), κατασχέθηκαν περίπου 130 κιλά κάνναβη τα οποία εισήχθηκαν στην
Κύπρο από το εξωτερικό, και εκτελέστηκε ένα Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης
εκ µέρους των Γαλλικών Αρχών Ασφαλείας.
•

Συνεργασία µε Αρµόδιες Αρχές στο εξωτερικό

Σε τρεις περιπτώσεις, µέλη της Υ.ΚΑ.Ν. µετέβηκαν στο εξωτερικό, όπου είχαν
συνεργασία µε τις αρµόδιες Αρχές των χωρών για διερεύνηση πληροφοριών
σχετικά µε διακίνηση µεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών προς την Κύπρο και
εντοπισµό καταζητούµενων.
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•

Υλοποίηση των προνοιών ∆ιεθνών / ∆ιµερών Συµβάσεων

Κυπριακή αντιπροσωπεία αποτελούµενη από τον Αρχηγό Αστυνοµίας και το
∆ιοικητή Υ.ΚΑ.Ν., πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στο Ιράν µεταξύ 39/9/2005, µέσα στα πλαίσια της εξεύρεσης τρόπων υλοποίησης των προνοιών
του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ Κύπρου – Ιράν για Συνεργασία στην
Καταπολέµηση της Παράνοµης ∆ιακίνησης Ναρκωτικών. Κατά την επίσκεψη
υπογράφηκε και από τις δύο πλευρές σχετικό Πρωτόκολλο, στο οποίο
περιλήφθηκαν οι αποφάσεις που λήφθηκαν όσον αφορά τους τρόπους
συνεργασίας, καθορίστηκαν Επιτροπές και ορίστηκαν Αξιωµατικοί Σύνδεσµοι
(Liaison Officers) για απευθείας επικοινωνία σε επείγοντα θέµατα.
Παροχή Βοήθειας στο Κοινό
Στο Αρχηγείο της Υ.ΚΑ.Ν. λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως η Ανοικτή
Τηλεφωνική Γραµµή Άµεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας (τηλ. 1498), µέσω της
οποίας παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό να αποταθεί ανώνυµα ή επώνυµα
είτε για να διαβιβάσει πληροφορίες, είτε για να ζητήσει βοήθεια και συµβουλές
σε θέµατα που αφορούν εξαρτησιογόνες ουσίες. Μέσω της γραµµής αυτής
παρέχεται ενηµέρωση στο κοινό, βοήθεια και στήριξη σε χρήστες και στις
οικογένειες τους και όταν κριθεί αναγκαίο, παραποµπή τους σε θεραπευτικά
προγράµµατα ή άλλες αρµόδιες υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, κατά το έτος 2005
λήφθηκαν 130 τηλεφωνήµατα από χρήστες ναρκωτικών, συγγενικά ή φιλικά
τους πρόσωπα για παροχή βοήθειας.
Κατά το έτος 2005 πραγµατοποιήθηκαν επίσης 70 προσωπικές συναντήσεις
χρηστών ναρκωτικών µε τον κοινωνιολόγο της Υ.ΚΑ.Ν. Μετά τις προσωπικές
συνεντεύξεις και αφού αξιολογήθηκε η κατάσταση κάθε ατόµου ξεχωριστά, 45
πρόσωπα παραπέµφθηκαν για περαιτέρω εξειδικευµένη βοήθεια σε άλλες
Υπηρεσίες, όπως στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Πρόληψης
Πολλαπλής Παρέµβασης «ΠΕΡΣΕΑΣ», Κέντρο Αποτοξίνωσης «ΑΝΩΣΗ»,
Θεραπευτικό

Κέντρο

«ΠΥΞΙ∆Α»,

Συµβουλευτικό

Κέντρο

«ΤΟΞΟΤΗΣ»,

Θεραπευτική Κοινότητα «ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ», Ανοιχτή Θεραπευτική Μονάδα
«ΤΟΛΜΗ» και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας.
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Συνέδρια, Οµάδες Εργασίας, Σεµινάρια και Εκπαιδεύσεις
Μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι των ∆ιεθνών και
∆ιµερών Συµβάσεων που έχει υιοθετήσει, και κυρίως έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Υ.ΚΑ.Ν. έλαβε µέρος σε διάφορα συνέδρια και συµµετείχε σε
Οµάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
επαγγελµατική

κατάρτιση

του

Παράλληλα µε

προσωπικού

της,

ώστε

στόχο την

να

µπορεί

να

αντεπεξέλθει στα ιδιάζουσας µορφής καθήκοντα που εκτελεί, υιοθετήθηκαν
βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα εξειδικευµένα προγράµµατα εκπαίδευσης
σε θέµατα ναρκωτικών και άλλα συναφή θέµατα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό.
3.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΥΠ.ΕΓ.Ε.)

Η Υπηρεσία Εγκληµατολογικών Ερευνών αποτελείται από το Αρχείο της
Υπηρεσίας, το Γραφείο ∆ιαβίβασης Τεκµηρίων και από επτά Εργαστήρια /
Κλάδους όπως φαίνονται πιο κάτω:
1.

Εγκληµατολογικό Εργαστήριο

2.

Εργαστήριο ∆ιερεύνησης

3.

Φωτογραφικό Εργαστήριο

4.

Εργαστήριο Γραφολογίας

5.

Εργαστήριο

Εξέτασης

Εντύπων

και

Εκτυπώσεων

Ασφαλείας
6.

∆ικανικό Εργαστήριο

7.

Κλάδος ∆ακτυλοσκοπίας

Γραφείο ∆ιαβίβασης Τεκµηρίων
Το Γραφείο ∆ιαβίβασης Τεκµηρίων διαβίβασε στο Κυβερνητικό Χηµείο 1,042
υποθέσεις που αφορούσαν 2,935 τεκµήρια για εξέταση. Μικρός αριθµός
τεκµηρίων

διαβιβάστηκε

για

επιστηµονικές

εξετάσεις

στις

Κτηνιατρικές

Υπηρεσίες, στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, στο Σύνδεσµο Τοξοβολίας, στο
Τµήµα Τηλεπικοινωνιών Αρχηγείου, στο Τµήµα Μελετών & Ανάπτυξης
Αρχηγείου και στο Ιστοπαθολογικό Τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας.
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Επίσης διαβίβασε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής για εξέταση µε τη
µέθοδο DNA, άλλα 11,978 τεκµήρια σε 2,062 υποθέσεις.
Εγκληµατολογικό Εργαστήριο
Το Εγκληµατολογικό Εργαστήριο παρέλαβε 344

πυροβόλα όπλα, τα οποία

εξετάστηκαν για την καταλληλότητα τους και το εγκληµατολογικό τους
παρελθόν, καθώς και 358 κενά φυσίγγια και 39 βολίδες για προσδιορισµό του
διαµετρήµατος

και

του

τύπου

των

όπλων

που

χρησιµοποιήθηκαν.

Παραλήφθηκαν επίσης 2,550 φυσίγγια για προσδιορισµό του διαµετρήµατος,
κατασκευής και καταλληλότητάς τους. Σαν αποτέλεσµα της εξέτασης των πιο
πάνω υποθέσεων, 42 περιπτώσεις που αφορούσαν πυροβόλα όπλα έχουν
αναγνωρισθεί και συνδεθεί µε σκηνές εγκληµάτων. Επιπρόσθετα έχουν
εξεταστεί βαλλιστικά τέσσερα άλλα πυροβόλα όπλα που παραδόθηκαν στην
Αστυνοµία από πολίτες.

Οι Εµπειρογνώµονες του Εγκληµατολογικού /

Βαλλιστικού Εργαστηρίου επισκέφθηκαν και εξέτασαν 42 σκηνές σοβαρών
εγκληµάτων.
Συµπληρωµατικά εξετάστηκαν 13 υποθέσεις που αφορούσαν σύγκριση ιχνών
εργαλείων. Ακόµα έτυχαν σχετικής εξέτασης 3,291 χαρτονοµίσµατα που
αφορούσαν 116 υποθέσεις για τα οποία υπήρχε υποψία ότι ήταν πλαστά.
Μέλη

του

εργαστηρίου

παρουσίασαν

τέσσερα

σεµινάρια

για

πλαστά

χαρτονοµίσµατα και άλλα θέµατα του Εγκληµατολογικού Εργαστηρίου σε
τράπεζες και άλλους Οργανισµούς.
Εργαστήριο ∆ιερεύνησης
Το Εργαστήριο ∆ιερεύνησης εξέτασε 4,007 τεκµήρια σε 188 δακτυλοσκοπικές
υποθέσεις. Σε 31 υποθέσεις εντοπίστηκαν αποτυπώµατα σε διάφορα τεκµήρια
µε τη χρήση χηµικών µέσων και πηγών φωτισµού "Laser".

Το Εργαστήριο

∆ιερεύνησης επισκέφθηκε και εξέτασε 114 σοβαρές υποθέσεις όπως φόνους,
εµπρησµούς, ληστείες, εκρήξεις βοµβών κ.τ.λ. και συνέλεξε 1,268 τεκµήρια.
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Φωτογραφικό Εργαστήριο
Μερικές από τις δραστηριότητες του φωτογραφικού εργαστηρίου κατά το 2005
ήταν οι ακόλουθες:
•

Φωτογράφιση

244

σκηνών

εγκληµάτων,

173

δραστηριοτήτων

της

Αστυνοµίας, 3,318 φωτογραφίσεις τεκµηρίων και φωτογράφιση 218
κατάδικων. Συνολικά κατά το 2005 εκτυπώθηκαν 410,020 φωτογραφίες, για
τις ανάγκες της Αστυνοµίας, για τις οποίες χρησιµοποιήθηκαν 3,797 φιλµς.
•

Έγιναν 142 βιντεογραφίσεις σκηνών εγκληµάτων και δραστηριοτήτων της
Αστυνοµίας.

Επίσης, οι ειδικοί του κλάδου:
•

επεξεργάστηκαν 228 τεκµήρια προερχόµενα από κλειστά κυκλώµατα
παρακολούθησης και 383 τεκµήρια προερχόµενα από σκληρούς δίσκους
Η/Υ.

•

Εµφάνισαν και έλεγξαν το περιεχόµενο κατασχεθέντων φιλµς σε έξι
περιπτώσεις.

•

Έκδοσαν 631 Αστυνοµικά ∆ελτία Ταυτότητας.

•

∆ιοργάνωσαν εκπαιδευτικές σειρές µαθηµάτων στην φωτογραφική τέχνη και
εκπαίδευσαν

47

µέλη

της

Αστυνοµίας.

Μέσα

στα

ίδια

πλαίσια

δραστηριοτήτων, παρέδωσαν 30 διαλέξεις σε σπουδαστές της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας Κύπρου.
•

Ετοίµασαν 11 µικρές ταινίες (φιλµάκια) για χρήση από την Αστυνοµία.

Εργαστήριο Γραφολογίας
Κατά το έτος 2005, το Εργαστήριο Γραφολογίας εξέτασε συνολικά 10,524
τεκµήρια σε 369 υποθέσεις. Οι κυριότερες υποθέσεις αφορούσαν επιταγές,
συµβόλαια, δελτία πώλησης και τιµολόγια και διάφορα άλλα έγγραφα.
Το προσωπικό του Εργαστηρίου Γραφολογίας γνωµάτευσε σε υποθέσεις
πολιτικής φύσης, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού Αστυνοµίας, και παρέδωσε
δέκα διαλέξεις στην Α.Α.Κ. µε θέµατα πλαστογραφίας και ορθού τρόπου λήψης
δειγµάτων γραφής.
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Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας
Το Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας, κατά το έτος 2005
εξέτασε 2,759 τεκµήρια που αντιστοιχούν σε 221 υποθέσεις πλαστογραφίας. Τα
276 τεκµήρια αφορούν διαβατήρια και τα υπόλοιπα αφορούν άλλα έντυπα
ασφαλείας όπως ταξιδιωτικές επιταγές, οµολογίες, πιστωτικές κάρτες, δελτία
ταυτότητας, σφραγίδες κ.λ.π. Επιπρόσθετα, σε 70 περιπτώσεις, το προσωπικό
του εργαστηρίου κλήθηκε ανεπίσηµα να εξετάσει

διαβατήρια και ταυτότητες

διαφόρων χωρών και παρέδοσε έξι διαλέξεις στην Α.Α.Κ. σχετικά µε την
αναγνώριση πλαστών και πλαστογραφηµένων Εντύπων Ασφαλείας.
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, έλαβε µέρος σε δύο Οµάδες

Εργασίας

Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Frontiers / False
Documents και F.A.D.O.) που αφορούν πλαστά / πλαστογραφηµένα ταξιδιωτικά
έγγραφα, και συµπλήρωσε ερωτηµατολόγια που στάληκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τα οποία αφορούσαν πλαστά / πλαστογραφηµένα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Παράλληλα τηρεί στατιστικές και διενεργεί συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών µε
άλλες χώρες / µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε τα καθήκοντα του.
Επιπρόσθετα,

διεκπεραίωσε

τη

διαδικασία

προσφοράς,

παραλαβής

και

εκπαίδευσης στη χρήση της ειδικής συσκευής V.S.C.5000. καθώς και τη διαδικασία
εγκατάστασης του συστήµατος F.A.D.O. ενώ άρχισε και τη λειτουργία της πρώτης
φάσης του συστήµατος µε την εισαγωγή σ΄αυτό, όλων των γνησίων ταξιδιωτικών
εγγράφων. Πλήρης λειτουργία του συστήµατος αναµένεται να αρχίσει περί τα µέσα
Μαΐου 2006.
∆ικανικό Εργαστήριο
Κατά το έτος 2005, το ∆ικανικό Εργαστήριο της Υπηρεσίας Εγκληµατολογικών
Ερευνών εξέτασε συνολικά 118 τεκµήρια, τα οποία αφορούσαν 69 υποθέσεις.
Στο σύνολο τους τα τεκµήρια σχετίζονταν µε υποθέσεις παραποίησης
εργοστασιακών αρχικών αριθµών του σκελετού / µηχανής µηχανοκινήτων
οχηµάτων, σύγκριση ξεσµάτων µπογιάς οχηµάτων σε υποθέσεις διαρρήξεων
και απόπειρας φόνου, σύγκριση θραυσµάτων γυαλιού, σύγκριση ινών και
µελανιού.

Επιπρόσθετα αριθµός υποθέσεων αφορούσε εξέταση τριχών,

βιολογικών υγρών και άλλων µικροϊχνών.

200

Το ∆ικανικό Εργαστήριο έλαβε µέρος σε διεργαστηριακούς ελέγχους σύγκρισης
ινών σε δείγµατα που αποστάληκαν από την αντίστοιχη Οµάδα Εργασίας
∆ικανικής Εξέτασης Ινών του ENFSI.
Εκτός από τις εργαστηριακές αναλύσεις, τα δύο µέλη του επιστηµονικού
προσωπικού ασχολήθηκαν µε το συντονισµό και υλοποίηση των εργασιών για
διαπίστευση των Εργαστηριών της ΥΠ.ΕΓ.Ε., βάσει του διεθνούς προτύπου
ISO 17025.
Κατά τη διάρκεια του έτους, το προσωπικό του εργαστηρίου έδωσε διάφορες
διαλέξεις και πρακτικές επιδείξεις σε σχέση µε το χειρισµό και τη συσκευασία
τεκµηρίων. Συνολικά, δόθηκαν 46 ώρες µαθηµάτων σε σειρές εκπαίδευσης
Λοχιών και µελών του Τ.Α.Ε. στην Αστυνοµική Ακαδηµία.
Παράλληλα, το προσωπικό του ∆ικανικού Εργαστηρίου, εκτός από το
επιστηµονικό µέρος, ασχολήθηκε και µε πρακτικά θέµατα όπως:
•

Την ετοιµασία προδιαγραφών και την αξιολόγηση ανοικτών / κλειστών
προσφορών

για

υλικά

/

εξοπλισµό

που

αφορούν

την

Υπηρεσία

Εγκληµατολογικών Ερευνών, την παραλαβή και έλεγχο των µηχανηµάτων
του Εργαστηρίου.
•

Την παραγγελία

και αγορά όλων των υλικών δειγµατοληψίας και

συσκευασίας τεκµηρίων που χρειάζονται τα Τ.Α.Ε. σε παγκύπρια βάση.
•

Την ετοιµασία όλων των ειδικών κιβωτίων µίας χρήσης (sampling kits) για
σκοπούς δειγµατοληψίας και για λήψη γενετικού υλικού µε τη χρήση
παρειακών επιχρισµάτων. Κατά το έτος 2005 ετοιµάστηκαν και δόθηκαν
3,110 παρειακά επιχρίσµατα.

•

Την ετοιµασία των απαιτούµενων χηµικών αντιδραστηρίων .
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Τέλος, τα µέλη του Εργαστηρίου συµµετείχαν στις οµάδες που συγκροτήθηκαν
για τη διερεύνηση σοβαρών εγκληµάτων. Συνολικά, επισκέφθηκαν 26 σκηνές
εγκληµάτων

όπου

διεξήγαγαν

εξειδικευµένες

δειγµατοληψίες,

παρείχαν

συµβουλές σε αξιολόγηση τεκµηρίων. Επίσης, στο Εργαστήριο διενέργησαν
δειγµατοληψίες για υπολείµµατα εκπυρσοκρότησης όπλου από κάλυκες σε δύο
υποθέσεις ρίψης πυροβολισµών.
Κλάδος ∆ακτυλοσκοπίας
Κατά το έτος 2005, ο Κλάδος ∆ακτυλοσκοπίας του Αρχηγείου Αστυνοµίας
επισκέφθηκε

και

εξέτασε

δακτυλοσκοπικά
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σκηνές

εγκλήµατος,

βιντεογράφησε 12 και φωτογράφησε άλλες 32.
Ταυτόχρονα ο κλάδος παρέλαβε από τις Επαρχίες:
•

4,514 υποθέσεις από τις οποίες σε 1,307 περιπτώσεις βρέθηκαν 3,764
λανθάνοντα αποτυπώµατα.

•

828 έντυπα αποτυπωµάτων ενοίκων και 163 έντυπα αποτυπωµάτων
υπόπτων για σύγκριση µε τα λανθάνοντα αποτυπώµατα. Από τη
σύγκριση φάνηκε ότι σε 46 υποθέσεις τα αποτυπώµατα ανήκαν σε
υπόπτους.

•

9,892 έντυπα δακτυλικών αποτυπωµάτων.

Ελέγχθηκαν

2,896

λανθάνοντα

αποτυπώµατα

στο

Αυτόµατο

Σύστηµα

Αναγνώρισης ∆ακτυλικών Αποτυπωµάτων (Α.Σ.Α.∆.Α.) µε αποτέλεσµα να
διαπιστωθεί ότι σε 96 υποθέσεις τα λανθάνοντα αποτυπώµατα ανήκαν σε
υπόπτους.
Παραλήφθηκαν επίσης 8,823 έντυπα δακτυλικών αποτυπωµάτων από την
Αρχή Πολιτικού Ασύλου και την Υ.A.&M. και 158 έντυπα από την INTERPOL,
ενώ δακτυλοσκοπήθηκαν 214 µέλη της Αστυνοµίας και άτοµα που είναι
αδειούχοι εκρηκτικών υλών, 147 κατάδικοι των Κεντρικών Φυλακών και 30
αιτητές για εργοδότηση σε ξένη χώρα.
Όλα τα πιο πάνω έντυπα (19,264) καταγράφηκαν και ελέγχθηκαν στο
Α.Σ.Α.∆.Α. Από αυτά αρχειοθετήθηκαν τα 12,154 µε αποτέλεσµα ο αριθµός των
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δεκαδακτυλικών εντύπων που φυλάττεται στο σύστηµα Α.Σ.Α.∆.Α. να ανέρχεται
στις 84,730.
Επιπρόσθετα, το προσωπικό του Κλάδου ∆ακτυλοσκοπίας έλαβε µέρος σε 15
ειδικά καθήκοντα προστασίας προσωπικοτήτων που επισκέφτηκαν την Κύπρο
(έλεγχος

φωτογραφικού

εξοπλισµού)

και

15

ειδικά

ποδοσφαιρικούς αγώνες. Βιντεογράφησε 11 εκδηλώσεις και

καθήκοντα

σε

φωτογράφησε

άλλες τρεις.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ (Υ.Ε.& E.)

4.

Αποστολή της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και Ελέγχου είναι:
•

Η διεξαγωγή, µε ή χωρίς προειδοποίηση, τακτικού ελέγχου των
Αστυνοµικών Τµηµάτων, των Υπηρεσιών και των Σταθµών.

•

Η παρακολούθηση κατά πόσο η εκτέλεση των αστυνοµικών καθηκόντων
γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες και το πρόγραµµα του Αρχηγού
Αστυνοµίας.

•

Η διενέργεια έκτακτου / αιφνιδιαστικού ελέγχου οπουδήποτε και
οποτεδήποτε, για εξακρίβωση του βαθµού ετοιµότητας, επαγρύπνησης
και επάρκειας.

Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων και Ελέγχου µέσα στα πλαίσια των καθηκόντων και
δραστηριοτήτων της, µε στόχο την αναβάθµιση των προσφερόµενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες και την καλύτερη λειτουργία και αποδοτικότητα
της Αστυνοµίας, πραγµατοποίησε κατά το 2005, 107 απροειδοποίητους
ελέγχους / επιθεωρήσεις σε Σταθµούς και υπηρεσίες ως και ελέγχους
κρατητηρίων. Παράλληλα ενήργησε για την καταστροφή εγγράφων σε διάφορα
Τµήµατα / Μονάδες / Υπηρεσίες / ∆ιευθύνσεις ως και για την αποστολή και
φύλαξη στο Κρατικό Αρχείο βιβλίων, εγγράφων και υποθέσεων ιστορικής αξίας
και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
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Επίσης κατά το 2005 η Υπηρεσία συνέχισε την εφαρµογή του θεσµού του
"Μυστικού Επισκέπτη", τόσο µε προσωπικές επισκέψεις, όσο και µε
τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Στόχος του θεσµού, είναι η βελτίωση της

υπάρχουσας κατάστασης στους τοµείς που εντοπίζονται αδυναµίες. Με την
εφαρµογή του θεσµού του Μυστικού Επισκέπτη βελτιώθηκε η γενική απόδοση
της Αστυνοµίας, αυξήθηκε η παραγωγικότητα, βελτιώθηκε η συµπεριφορά των
µελών της Αστυνοµίας έναντι του κοινού µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η
εµπιστοσύνη του κοινού προς την Αστυνοµία.
ΜΕΡΟΣ Ε:

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Α.Α.Κ.)
Αποστολή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας Κύπρου είναι η εκπαίδευση και
επιµόρφωση των µελών της Αστυνοµίας. Για επίτευξη του σκοπού της, στην
Ακαδηµία λειτουργούν οι ακόλουθες Σχολές / Γραφεία:
•

Σχολή Λοχιών και Αστυφυλάκων

•

Σχολή Αξιωµατικών

•

Σχολή Ξένων Γλωσσών

•

Γραφείο Μελετών / Ερευνών

•

Γραφείο Υποστήριξης

•

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης & Προγραµµάτων

•

Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

Αρχείο
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Εκπαιδευτική Πολιτική
Ο ∆ιευθυντής της Α.Α.Κ. έχει την ευθύνη της οργάνωσης και απρόσκοπτης
λειτουργίας των τριών Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας ούτως ώστε να
εφαρµόζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκπαιδευτική πολιτική που
καθορίζεται από την Ανώτατη ∆ιοικητική Αρχή, η υλοποίηση της οποίας
εποπτεύεται από τον Βοηθό Αρχηγό (Εκπ). Ο Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης
και η διεύθυνση της Αστυνοµικής Ακαδηµίας έχουν επίσης την ευθύνη να
εποπτεύουν την πρακτική εκπαίδευση των ∆οκίµων Αστυφυλάκων που γίνεται
στα Τµήµατα / Επαρχίες / Μονάδες. Εκτός από την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση
που παρέχεται στην Α.Α.Κ., προσφέρεται παράλληλα και εξειδικευµένη
εκπαίδευση από τη Μ.Μ.Α.∆.
Εκπαίδευση του προσωπικού στο εσωτερικό
Η Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου (Α.Α.Κ.) διανύοντας το δέκατο έκτο έτος της
λειτουργίας

της, συνεχίζει την εκπαίδευση και επιµόρφωση των ∆οκίµων

Αστυφυλάκων αλλά και των βαθµούχων µελών της Αστυνοµίας, µε στόχο την
ανάπτυξη των επιχειρησιακών και διοικητικών / διευθυντικών ικανοτήτων τους.
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της Αστυνοµικής Ακαδηµίας έχουν
εκσυγχρονισθεί και αναβαθµισθεί. Η Βασική Εκπαίδευση των υπό δοκιµασία
Αστυνοµικών, έχει συνολική διάρκεια τριών ετών που περιλαµβάνουν
εκπαίδευση στην Αστυνοµική Ακαδηµία και στο χώρο της εργασίας των
εκπαιδευοµένων ∆οκίµων Αστυφυλάκων στα Τµήµατα / Επαρχίες / Μονάδες.
Κατά το έτος 2005 συνεχίσθηκε το νέο αναθεωρηµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης
των ∆οκίµων Αστυφυλάκων.
Μέσα στα πλαίσια της αναβάθµισης της παρεχόµενης εκπαίδευσης και
επιµόρφωσης όλων των µελών της Αστυνοµίας, η Αστυνοµική Ακαδηµία
συνεργάζεται στενά µε τα Πανεπιστήµια Κύπρου, Αθηνών και Πειραιά καθώς
επίσης και µε άλλα Αστυνοµικά Κολέγια του εξωτερικού όπως το Centrex και
την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία (CEPOL).
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Εκπαιδευτικά Προγράµµατα
Κατά τη διάρκεια του 2005, διοργανώθηκαν στην Αστυνοµική Ακαδηµία
συνολικά 78 εκπαιδευτικά προγράµµατα / σεµινάρια τα οποία παρακολούθησαν
1,619 µέλη της Αστυνοµίας και 209 µέλη άλλων υπηρεσιών. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι δύο από τα διοργανωθέντα προγράµµατα προσφέρθηκαν σε Ανώτερους
Αξιωµατικούς

της

Παλαιστινιακής

Αρχής.

Στη

Σχολή

Αξιωµατικών

πραγµατοποιήθηκαν 55 προγράµµατα / σεµινάρια, 21 στην Σχολή Λοχιών και
Αστυφυλάκων και δύο προγράµµατα στην Σχολή Ξένων Γλωσσών.

Στα

διοργανωθέντα εκπαιδευτικά προγράµµατα / σεµινάρια, εκτός από µέλη της
Αστυνοµίας, έδωσαν διαλέξεις Καθηγητές Πανεπιστηµίων ξένων χωρών, του
Πανεπιστηµίου Κύπρου, άλλων ανωτέρων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της
Κύπρου, Ανώτεροι Κρατικοί Λειτουργοί και άλλοι επιστήµονες από το δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα.
Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η εκµάθηση και η παραπέρα
βελτίωση της γνώσης ξένων γλωσσών. Για το λόγο αυτό, διοργανώνονται στην
Ακαδηµία, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, προγράµµατα εκµάθησης ξένων
γλωσσών όπως ρωσικής, αραβικής, τουρκικής, γαλλικής, ισπανικής. Μέσα στα
πλαίσια αυτά συνεχίζεται η ενσωµάτωση του µαθήµατος της αγγλικής στο
πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης δοκίµων αστυφυλάκων.
Κατά το έτος 2005 συνεχίστηκε η εκµάθηση της Τουρκικής και Ιταλικής
γλώσσας από ένα τµήµα για κάθε γλώσσα.
Επίσης, στα µέλη της Αστυνοµίας παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης
µαθηµάτων Αγγλικών, Γαλλικών, Γερµανικών, Τουρκικών, Ιταλικών καθώς και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης, χωρίς καµιά
οικονοµική επιβάρυνση από µέρους τους.
2. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΜΕΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (Μ.Μ.Α.∆.)
Η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άµεσης ∆ράσης ως Κέντρο Εκπαίδευσης, τόσο των
µελών της, όσο και των µελών των άλλων Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων /
Τµηµάτων και Μονάδων καθώς και των Νεοσύλλεκτων Αστυνοµικών,
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κατόρθωσε να διατηρήσει σε ψηλά επίπεδα την επιχειρησιακή ικανότητα και την
ετοιµότητα

της

Αστυνοµίας.

Ο

χειρισµός

πυροβόλων

όπλων

και

οπλοµηχανηµάτων, η διεξαγωγή βολών, η προστασία προσωπικοτήτων, η
ασφάλεια και προστασία εγκαταστάσεων, ο χειρισµός εκρηκτικών υλών, ο
τρόπος διεξαγωγής ερευνών κλπ, ήταν µερικά από τα θέµατα της εκπαίδευσης.
Εκπαίδευση
Η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άµεσης ∆ράσης πραγµατοποίησε κατά το 2005, τα πιο
κάτω προγράµµατα εκπαιδεύσεως:
•

Ταχύρυθµη εκπαίδευση (διάρκειας µίας ή δύο εβδοµάδων) 251 µελών
της Αστυνοµίας.

•

Πρόγραµµα

βασικής εκπαίδευσης διάρκειας πέντε εβδοµάδων 157

νεοσύλλεκτων Αστυφυλάκων (ανδρών και γυναικών).
•

Πρόγραµµα εκπαίδευσης Καταδύσεων Αυτοδυτών / Ναυαγοσωστικής το
οποίο απευθυνόταν σε 40 µέλη της Μ.Μ.Α.∆.

•

Μέλη της Μονάδας παρέδωσαν διαλέξεις σε διάφορα θέµατα κατά την
διάρκεια προγραµµάτων διεύθυνσης / διοίκησης της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας Κύπρου.

•

Ειδική εκπαίδευση 101 µελών της Ε.Φ./ Γ.Ε.Ε.Φ. Επιπλέον οκτώ µέλη
της

Στρατονοµίας

παρακολούθησαν

µονοήµερο

πρόγραµµα

εκπαίδευσης µε θέµα «Προστασία Προσωπικοτήτων».
•

Παράδοση διαλέξεων µε θέµα «∆ιεθνείς Συµβάσεις για την καταστολή
της

βίας

σε

Αεροσκάφη»,

«Χρήση

Χειροπέδων»

και

«Έρευνα

Αεροσκάφους» σε 569 Αεροσυνοδούς και Πιλότους των Κυπριακών
Αερογραµµών.
•

Εβδοµαδιαία εκπαίδευση σε 14 νέα µέλη της Μ.Μ.Α.∆.

Επίσης η Μ.Μ.Α.∆. είχε την ευθύνη επίβλεψης της διεξαγωγής βολής που έγινε
για 1,007 µέλη της Αστυνοµίας τα οποία υπηρετούσαν σε διάφορα Τµήµατα /
Υπηρεσίες και Μονάδες της Αστυνοµίας, αλλά και για 354 µέλη Πρεσβειών, των
Κεντρικών

Φυλακών,

της

Κεντρικής

Τράπεζας

και

της

Στρατονοµίας.

Παράλληλα µέλη της Μονάδας συµµετείχαν σε ασκήσεις όπως «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2005». «ΤΑΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 2005», «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2005».
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Επιχειρησιακές ∆ραστηριότητες
Ανάµεσα στα καθήκοντα της Μ.Μ.Α.∆., ήταν η ενίσχυση σε 519 περιπτώσεις
των Επαρχιακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και άλλων Τµηµάτων της
Αστυνοµίας, µε :
•

Αποστολή µηχανοκίνητων περιπόλων, εγκατάσταση οδοφραγµάτων
σε 308 περιπτώσεις, έρευνα οχηµάτων σε 1,422 περιπτώσεις και
έλεγχο προσώπων σε 1,485 περιπτώσεις.

•

∆ιάθεση µελών της Μονάδας για ενίσχυση των Αστυνοµικών
∆ιευθύνσεων σε ποδοσφαιρικούς ή καλαθοσφαιρικούς αγώνες,
συµπεριλαµβανοµένων διεθνών αγώνων σε 83 περιπτώσεις.

•

Παροχή ασφάλειας / συνοδείας ξένων προσωπικοτήτων που
επισκέφθηκαν την Κύπρο (Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί, Υπουργοί
κ.λ.π.) σε 24 περιπτώσεις.

•

Μεταφορά υποδίκων / καταδίκων από τους χώρους κράτησης τους
στα ∆ικαστήρια / Νοσοκοµεία ή για ανάκριση σε 69 περιπτώσεις.

•

Συνδροµή στις επιχειρήσεις σχετικά µε τον περί Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας Νόµο και έλεγχο πρακτορείων στοιχηµάτων σε 15
περιπτώσεις .

•

Βοήθεια στη µεταφορά σορών των θυµάτων του αεροπορικού
δυστυχήµατος της 14/8/2005 από το αεροδρόµιο στη Λευκωσία.

•

Συνδροµή σε έρευνες για ανεύρεση ελλειπόντων προσώπων σε τρία
περιστατικά.

•

Παροχή βοήθειας προς την

Πυροσβεστική Υπηρεσία

στην

κατάσβεση πυρκαγιών σε τέσσερις περιπτώσεις.
•

Συνοδεία χρηµαταποστολών / τραπεζογραµµατίων της Κεντρικής
Τράπεζας σε δύο περιπτώσεις.

•

Ενίσχυση της Υ.Α.Μ. στην απέλαση παράνοµων αλλοδαπών στο
εξωτερικό.

•

Έκτακτη ανταπόκριση σε κατεπείγοντα επεισόδια στις Αστυνοµικές
∆ιευθύνσεις και Μονάδες σε 130 περιπτώσεις.

•

∆ιάθεση

µελών

της

σε

τέσσερις

περιπτώσεις

διαµαρτυριών παραγωγών και οδηγών φορτηγών.

εκδηλώσεων
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•

∆ιάθεση µελών της σε επτά περιπτώσεις για ενίσχυση των
αστυνοµικών προσπαθειών σύλληψης προσώπων που ήταν ύποπτα
για συµµετοχή σε διάφορες εγκληµατικές ενέργειες.

Επιπρόσθετα, η Μ.Μ.Α.∆. στελέχωσε στατικές φρουρές σε διάφορα σηµεία
(Πρεσβείες, Προστασία Μαρτύρων, Προστασία Προσωπικοτήτων, Κεντρικές
Φυλακές), ενώ παράλληλα εξασφάλισε χώρους επισκέψεων και τα δροµολόγια /
διακινήσεις

του

Προέδρου

της

Κυπριακής

∆ηµοκρατίας

κ.

Τάσσου

Παπαδόπουλου.
3. ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (Μ.Π.Φ.)
Η αποστολή της Μονάδας Προεδρικής Φρουράς είναι η ασφάλεια του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και της οικογένειας του, η φρούρηση του
Προεδρικού Μεγάρου, της Προεδρικής Κατοικίας, της θερινής Προεδρικής
Κατοικίας Τροόδους, η περιπολιακή κάλυψη / έλεγχος της Προεδρικής εξοχικής
κατοικίας στον Πρωταρά και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που
πιθανόν να της ανατεθούν.
Κατά το έτος 2005, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση των µελών της
Μονάδας σε θέµατα Ασφάλειας Προσωπικοτήτων. Κατά τη διάρκεια του υπό
επισκόπηση έτους, η Μονάδα εξέδωσε 178 Τµηµατικές ∆ιαταγές Επιχειρήσεων
που αφορούσαν τις διακινήσεις και την ασφάλεια του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας.
4.

ΛΙΜΕΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Λ.&Ν.Α.)

Η Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία (Λ.&Ν.Α.) είναι ανεξάρτητη µονάδα από το
1988 µε έδρα το Παλαιό Λιµάνι Λεµεσού και διαθέτει εννέα Σταθµούς στις
Επαρχίες Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αµµοχώστου.
Καθήκοντα και Ευθύνες
Η µονάδα αστυνοµεύει τη θαλάσσια περιοχή της ελεύθερης Κύπρου αρχίζοντας
ανατολικά από τη γραµµή αντιπαράταξης που βρίσκεται στην περιοχή
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∆ερύνειας και προχωρώντας ∆υτικά και Βόρεια µέχρι την περιοχή Πωµού,
καλύπτοντας απόσταση 199 ναυτικών µιλίων. Η αστυνόµευση περιλαµβάνει το
Νέο Λιµάνι Λεµεσού, Παλαιό Λιµάνι Λεµεσού, Λιµάνι Λάρνακας, Λιµάνι Πάφου,
τα µικρά λιµάνια Αγ. Νάπας, Ζυγίου και Λατσιού, τις µαρίνες Λάρνακας και Αγ.
Ραφαήλ καθώς και τις εγκαταστάσεις της Α.Η.Κ., τα αεροδρόµια Λάρνακας και
Πάφου και άλλους ζωτικούς για την οικονοµία και άµυνα χώρους.
Η αστυνόµευση της περιοχής αυτής επιτυγχάνεται µε τις προγραµµατισµένες
και έκτακτες περιπολίες που διεξάγει καθηµερινά κάθε επαρχία µε τα πλωτά
µέσα που διαθέτει στη θαλάσσια περιοχή που έχει υπό την ευθύνη της.
Κυριότεροι σκοποί των περιπολιών αυτών είναι:
•

Η πρόληψη λαθρεµπορίου και ιδιαίτερα όπλων και ναρκωτικών.

•

Η πρόληψη παράνοµης εισόδου λαθροµεταναστών στο έδαφος
της ∆ηµοκρατίας.

•

Η παρεµπόδιση παράνοµης αλιείας και παράνοµης υποβρύχιας
αρχαιοκαπηλίας.

•

Η ασφάλεια της θαλάσσιας περιοχής των αεροδροµίων Λάρνακας
και Πάφου.

•

Η αστυνόµευση των περιοχών των λουοµένων και περιοχών που
διεξάγονται ναυτικοί / ιστιοπλοϊκοί αγώνες ή άλλες εκδηλώσεις.

•

Η παροχή βοήθειας σε σκάφη ή πρόσωπα που κινδυνεύουν στην
θάλασσα.

Κυριότερα καθήκοντα της Λ.&Ν. Αστυνοµίας στους χώρους των λιµανιών είναι
τα πιο κάτω:
•

Η πρόληψη του εγκλήµατος µε περιπολίες, νηοψίες και φρούρηση
πλοίων.

•

Η προστασία και ασφάλεια των λιµενικών εγκαταστάσεων και
σκαφών που βρίσκονται στα χωρικά ύδατα της Κύπρου ή εντός
των λιµανιών.

•

Ο διαβατηριακός έλεγχος επιβατών κατά την αποβίβαση και
επιβίβαση στα πλοία µε σκοπό την παρεµπόδιση λαθραίων
αναχωρήσεων ή αφίξεων επιβατών ή πληρωµάτων.
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•

Η παρεµπόδιση λαθραίων αφίξεων και παράνοµων αναχωρήσεων
πλοίων.

•

Η τήρηση της τάξης και ρύθµιση της τροχαίας στους χώρους των
λιµανιών και µαρίνων.

Πλωτά Μέσα
Συνολικά η Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία είναι εξοπλισµένη µε 16 αστυνοµικές
ακάτους:
Πέντε (5) - κατηγορίας Α΄ FPB – JET
Πέντε (5) - κατηγορίας Β΄ SAB-12
Έξι (6) - κατηγορίας Γ΄ Φουσκωτό ταχύπλοο
Κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση χρόνου οι αστυνοµικές άκατοι
χρησιµοποιήθηκαν συνολικά για 11,114 ώρες για σκοπούς περιπολιών,
εκπαιδευτικών περιπολιών, έκτακτων κλήσεων και επιχειρήσεων.
Κλιµάκιο Συντήρησης
Το προσωπικό του Κλιµακίου Συντήρησης έχει την ευθύνη συντήρησης των
αστυνοµικών ακάτων της Λ.&Ν.Α. Ο κύκλος εργασιών του Κλιµακίου
Συντήρησης περιλαµβάνει σχεδόν όλες τις εργασίες συντήρησης, όπως:
•

Ετήσια συντήρηση αστυνοµικών ακάτων, τοποθέτηση καινούργιων
µηχανών,

γενική

συντήρηση

τρόλεϊ,

τοποθέτηση

καινούργιου

συστήµατος φρένων.
•

Αφαίρεση, καθαρισµός, συγκόλληση, έλεγχος και επανατοποθέτηση
δεξαµενών καυσίµων του σκάφους.

•

∆εξαµενισµός, καθάρισµα υφάλων σκάφους.

•

Τοποθέτηση εξαεριστήρων στο χώρο του µηχανοστασίου, αφαίρεση
και συγκόλληση πηδαλίων, τοποθέτηση συστήµατος θέρµανσης (Air
heater).

•

Αντικατάσταση κουτιού ενεργοποίησης συστήµατος πυρασφάλειας
CΟ2, έλεγχος φιαλών CO2, συντήρηση γεννητριών.
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∆ραστηριότητες Μονάδας
Η Μονάδα κατά τη διάρκεια του έτους διεκπεραίωσε τα πιο κάτω:
•

Εντοπισµός 14 λαθροµεταναστών διαφόρων εθνικοτήτων σε πλοία που
αγκυροβολούσαν στο Λιµάνι Λεµεσού και απαγόρευση της εισόδου τους
στη ∆ηµοκρατία.

•

Απαγόρευση της εισόδου στη ∆ηµοκρατία σε 291 πρόσωπα χωρίς VISA,
τα οποία επέστρεψαν πίσω µε τα ίδια πλοία.

•

Συνδροµή σε έρευνες της Αστυνοµίας που έγιναν στο Λιµάνι Λεµεσού για
ανεύρεση ναρκωτικών σε εµπορευµατοκιβώτια και επιβατικά πλοία.

•

Μεταφορά ασθενών / τραυµατιών µε αστυνοµικές ακάτους.

•

Καταγγελία παραβατών των Νόµων περί Αλιείας, Ταχύπλοων Σκαφών,
Προστασία

Λουοµένων,

Λαθροµεταναστών

και

άλλων

∆ιεθνών

Συµβάσεων.
•

Έρευνα

166

πλοίων

τα

οποία

θεωρήθηκαν

ύποπτα

για

λαθροµετανάστευση και άλλες παράνοµες δραστηριότητες.
•

Εξέταση πλοίων που εισήλθαν στα λιµάνια και σύλληψη τριών καπετάνιων
οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ∆ικαστηρίου και καταδικάστηκαν.

•

Λήψη αυξηµένων µέτρων ασφαλείας σε περιπτώσεις αφιξοαναχωρήσεων
κρατικών

αξιωµατούχων,

φορτοεκφόρτωσης

τραπεζογραµµατίων

/

κυβερνητικών εγγράφων και εκρηκτικών υλών.
•

Καταγγελία περιπτώσεων ρύπανσης της θάλασσας για τις οποίες
ενηµερώθηκε το Τµήµα Αλιείας.

•

Παροχή

κάλυψης

µε

αστυνοµικές

ακάτους

σε

αφιξοαναχωρήσεις

αεροσκαφών.
Συντονισµός Επιχειρήσεων
Η Λ. & Ν. Αστυνοµία συντόνισε επιχειρήσεις σχετικά µε:
•

Έρευνες βυθού για εντοπισµό υπόπτων αντικειµένων.

•

Συλλήψεις και έρευνες εντός των λιµενικών χώρων.

•

Συντονισµός και παρακολούθηση µεταφοράς υγρού φορτίου για αποφυγή
της θαλάσσιας ρύπανσης.
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Συµµετοχή σε ασκήσεις
Το Κ.Ε.Μ. της Λ. & Ν. Αστυνοµίας συντόνισε 10 ασκήσεις στις οποίες η
µονάδα συµµετείχε µε οποιοδήποτε τρόπο, ως ακολούθως:
•

Έξι Ασκήσεις του Κώδικα ISPS στα λιµάνια της ∆ηµοκρατίας.

•

Άσκηση µε συµµετοχή της Α.Π.Α. και του Λιµενικού Σώµατος της
Ελλάδας.

•

Άσκηση «TRITON».

•

Άσκηση «ΝΑΥΑΓΟΣ» του Κ.Σ.Ε.∆. ( Κέντρο Συντονισµού έρευνας και
∆ιάσωσης).

•

Άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ» των Ναυτικών Σταθµών της Λ.&Ν.Α.

•

Άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» της Εθνικής Φρουράς.

•

∆ύο Ασκήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πλοία.

Λαθροµετανάστευση
Η Λ.&Ν.Α. συνέχισε και το 2005 µε εντατικούς ρυθµούς τις προσπάθειες της για
πρόληψη και πάταξη της λαθροµετανάστευσης. Αποτέλεσµα των προσπαθειών
αυτών ήταν η µείωση των περιπτώσεων µεταφοράς λαθροµεταναστών από τη
θάλασσα.
Στις 22/7/2005 εντοπίσθηκαν 13 λαθροµετανάστες σε εµπορευµατοκιβώτιο που
φορτώθηκε στο φορτηγό πλοίο «ΙΟΝ» το οποίο ερευνήθηκε αφού θεωρήθηκε
ύποπτο για µεταφορά λαθροµεταναστών.
Σηµαντική επίσης ήταν η συνδυασµένη επιχείρηση «TRITON III» που
πραγµατοποιήθηκε από τις 18-22/7/05 µε άλλες υπηρεσίες της Αστυνοµίας.
Σκοπός

της

επιχείρησης

ήταν

η

εξάρθρωση

κυκλωµάτων

µεταφοράς

λαθροµεταναστών προς τις χώρες της Ευρώπης, η κατάσχεση των µέσων
διακίνησης

τους

καθώς

και

η

συλλογή

πληροφοριών

για

παράνοµες

δραστηριότητες.
Επίσης η Λ.&Ν.Α. συµµετείχε µε αντιπρόσωπο της σε όλες τις επιχειρήσεις και
συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο εξωτερικό και οργανώθηκαν από το
Eastern & Western Sea Border Centre.
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Οµάδα Αυτοδυτών Λ.& Ν. Α.
Κατά το 2005 η οµάδα έλαβε µέρος σε 39 επιχειρήσεις για υποβρύχιο έλεγχο
των λιµανιών στην Κύπρο, υποβρύχια έρευνα και επιδιορθώσεις των
αστυνοµικών ακάτων καθώς και σε 30 εκπαιδευτικές καταδύσεις τόσο σε
φράκτες, όσο και στη θάλασσα.
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λευκωσίας (Α.∆.Ε. Λευκωσίας) καλύπτει έκταση 2,230
τ.χλµ µε πληθυσµό που ανέρχεται γύρω στις 260,000, από τις οποίες οι 90,000
περίπου διαµένουν στην ύπαιθρο. Τα πιο πάνω αντιστοιχούν στο 1/3 περίπου
του πληθυσµού παγκύπρια που κατανέµεται σε οκτώ ∆ήµους και 64
Κοινότητες.
Αποστολή της Α.∆.Ε. Λευκωσίας είναι η τήρηση του νόµου και της τάξης, η
πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήµατος, η προστασία της περιουσίας, η
ασφάλεια των ξένων διπλωµατικών αποστολών, καθώς και των κυβερνητικών
και ηµικρατικών εγκαταστάσεων που εδρεύουν στην Λευκωσία. Επίσης είναι
επιφορτισµένη µε την ασφάλεια υπουργών, αρχηγών κοµµάτων και άλλων
κρατικών αξιωµατούχων, ως και µε την ασφάλεια ξένων προσωπικοτήτων που
επισκέπτονται την Κύπρο.
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λευκωσίας κατά το 2005 αστυνόµευσε εκδηλώσεις για
διεκδίκηση αιτηµάτων, ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές συναντήσεις,
πολιτιστικές εκδηλώσεις, εφέσεις ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου καθώς και
τη διακίνηση των χιλιάδων Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων που γίνεται
µέσω των Οδοφραγµάτων του Λήδρα Πάλας και του Αγίου ∆οµετίου.
Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν καταγγελίες για 110 περιστατικά βίας στην
οικογένεια. Τα 27 περιστατικά βρίσκονται υπό εξέταση, ένα (1) ταξινοµήθηκε ως
“άλλως διατεθείσα”, 71 υποθέσεις έχουν καταχωρηθεί στο ∆ικαστήριο και
βρίσκονται υπό εκδίκαση, ενώ 11 υποθέσεις έχουν εκδικαστεί και στις πέντε
έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ενώ σε έξι, αθωωτική. Αναφορικά µε το
αδίκηµα της παράνοµης εργοδότησης αλλοδαπών, έγιναν 51 καταγγελίες από
τις οποίες οι 18 βρίσκονται υπό εκδίκαση ενώ 30 υποθέσεις έχουν εκδικαστεί
και η απόφαση ήταν καταδικαστική.
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2.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λεµεσού το 2005 παρατηρήθηκε µείωση των
καταγγελθέντων σοβαρών εγκληµάτων κατά 228 υποθέσεις ή κατά 10%, αφού
το 2004 καταγγέλθηκαν 2,279 ενώ το 2005 καταγγέλθηκαν 2,051 υποθέσεις.
Κατά τον ίδιο χρόνο παρατηρήθηκε αύξηση στις υποθέσεις απόπειρας
καταστροφής περιουσίας µε εκρηκτικές ύλες. Συγκεκριµένα καταγγέλθηκαν 32
υποθέσεις από τις οποίες εξιχνιάστηκε ποσοστό 9,38%, ενώ το 2004
καταγγέλθηκαν 28 οι οποίες παρέµειναν ανεξιχνίαστες. Η ιδιαιτερότητα των
υποθέσεων αυτών καθιστά πολύ δύσκολη την εξιχνίασή τους.
Ένα θέµα που απασχολεί πολύ την Επαρχία Λεµεσού είναι το κυκλοφοριακό
πρόβληµα. Ιδιαίτερες προσπάθειες καταβάλλονται για απάµβλυνση του
προβλήµατος και µείωση των τροχαίων δυστυχηµάτων.

Επίσης έχοντας

υπόψη ότι η επιτυχία της Αστυνοµίας στηρίζεται στη συνεργασία και υποστήριξη
του κοινού, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για ανάπτυξη αρµονικών
σχέσεων µε το κοινό της πόλης και επαρχίας Λεµεσού.
3.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 συνεχίστηκαν οι διάφορες επαφές µε τους
∆ήµους και Κοινοτικά Συµβούλια της πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, µε τη
διοργάνωση επαφών και συσκέψεων ούτως ώστε να γίνουν συντονισµένες
ενέργειες για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας, σε συνεργασία µε το Αρχηγείο
Αστυνοµίας, έθεσε ως πρωταρχικούς στόχους για το έτος 2005 την πάταξη
του σοβαρού ή και οργανωµένου εγκλήµατος, τη µείωση των τροχαίων
δυστυχηµάτων,

ιδιαίτερα

των

θανατηφόρων,

την

καταπολέµηση

και

περιορισµό της εξάπλωσης των ναρκωτικών, την προστασία της νεολαίας
στους χώρους διασκέδασης, την πάταξη της κυβείας και των παράνοµων
στοιχηµάτων,

την

εξάρθρωση

οµάδων

διαρρηκτών,

την

πάταξη

του
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λαθρεµπορίου, της λαθροµετανάστευσης και παράνοµης παραµονής και
εργοδότησης αλλοδαπών.
Συνεχίστηκε η εφαρµογή του προγράµµατος πεζών περιπολιών καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους 2005 µε µέλη του γραφειακού προσωπικού για την καλύτερη
αστυνόµευση του παραλιακού µετώπου (Λεωφόρο Αθηνών) και του εµπορικού
κέντρου της πόλης και για τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ Αστυνοµίας και
Κοινού.
Η ∆ιεύθυνση έδωσε επίσης έµφαση στις ιδιαιτερότητες της πόλης και Επαρχίας
Λάρνακας, όπως είναι η Γραµµή Αντιπαράταξης, οι Αγγλικές Βάσεις ∆εκέλειας,
η Μαρίνα, το Λιµάνι, ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Λάρνακας, το ιδιωτικό Λιµάνι
Ζυγίου καθώς και το ειδικό καθεστώς που επικρατεί στο µικτό χωριό Πύλας.
Τέλος ένα άλλο ζωτικό θέµα είναι η λειτουργία του οδοφράγµατος Πύλας από
τις 24/4/2003, όπου µετά από ανακοίνωση του ψευδοκράτους υπήρξε µερική
άρση των µέτρων διακίνησης Ε/Κ και Τ/Κ από και προς τις κατεχόµενες
περιοχές.

Η ∆ιεύθυνση, µετά από οδηγίες του Αρχηγείου Αστυνοµίας

τοποθέτησε οδόφραγµα έξω από το µικτό χωριό Πύλα (προς Λάρνακα) µε
σκοπό τον όσο το δυνατό καλύτερο έλεγχο και καταγραφή τόσο των Ε/Κ όσο
και τον Τ/Κ που διακινούνται προς και από τις κατεχόµενες περιοχές.

Επίσης

σε συνεργασία µε το Τµήµα Τελωνείων γίνεται έλεγχος των προσώπων που
διακινούνται µέσω του οδοφράγµατος για εντοπισµό τυχόν παράνοµης
διακίνησης προϊόντων µη ελεγχόµενων από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

Η

στελέχωση του οδοφράγµατος Πύλας γίνεται επί 24ώρου βάσεως, από
προσωπικό της ∆ιεύθυνσης.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας είχε να
αντιµετωπίσει την έξαρση των υποθέσεων βίας στην οικογένεια και την
παράνοµη εργοδότηση αλλοδαπών. Συνολικά καταγγέλθηκαν 100 περιστατικά
βίας στην οικογένεια. Αναφορικά µε το αδίκηµα της παράνοµης εργοδότησης
αλλοδαπών, ανοίχθηκαν 41 υποθέσεις από τις οποίες οι 14 βρίσκονται υπό
εκδίκαση ενώ 26 υποθέσεις έχουν εκδικαστεί και στις οποίες έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση.
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4.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Οι δραστηριότητες της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου ήταν αυξηµένες και
κατά το έτος 2005, λόγω διαφόρων προβληµάτων που αντιµετώπισε, όπως η
αύξηση του πληθυσµού κατά την καλοκαιρινή περίοδο, άφιξη και διαµονή πέραν
του 40% του τουριστικού ρεύµατος που φθάνει στην Κύπρο, περιπολική κάλυψη
της παραλιακής περιοχής για πρόληψη της λαθροµετανάστευσης καθώς και την
κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων στο οδόφραγµα της ∆ερύνειας.
Σκοπός της ∆ιεύθυνσης το 2005, ήταν η πρόληψη και καταστολή κάθε
παρανοµίας, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας
λήφθηκαν διάφορα µέτρα. Ένα από τα µέτρα αυτά ήταν η παρουσία ένστολων
Αστυνοµικών στην τουριστική περιοχή κατά τις νυκτερινές ώρες, µέτρο το οποίο
έφερε καλά αποτελέσµατα. Η ∆ιεύθυνση στοχεύει στη συνέχιση του µέτρου και την
ερχόµενη καλοκαιρινή περίοδο.
Οι δραστηριότητες της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου κατά το 2005,
επικεντρώθηκαν κυρίως:
•

Στην ανέγερση οδοφραγµάτων (εκτός της περιοχής των Βρετανικών
Βάσεων), για τη διενέργεια ελέγχων των Τ/Κ που διακινούνται από και
προς τις ελεύθερες περιοχές µέσω των δύο οδοφραγµάτων Περγάµου
και Στροβιλιών.

•

Στο πρόβληµα της τροχαίας, που οφείλεται βασικά στην αύξηση των
τροχοφόρων και της τροχαίας κίνησης, λόγω της ραγδαίας τουριστικής
ανάπτυξης των περιοχών Αγίας Νάπας και Πρωταρά-Παραλιµνίου. Το
πρόβληµα παρ΄ όλες τις βελτιώσεις που έγιναν στο οδικό δίκτυο, εξακολουθεί
είναι οξύ λόγω του γεγονότος ότι ανήλικοι οδηγοί παραβιάζουν κατάφορα τους
Νόµους και Κανονισµούς της Τροχαίας, οδηγώντας µηχανοκίνητα οχήµατα,
κυρίως µοτοσικλέτες. Κατά το 2005 έγιναν 85 καταγγελίες ανηλίκων που
οδηγούσαν χωρίς άδεια οδηγού και χωρίς ασφάλεια, ενώ δόθηκαν 12 διαλέξεις
σε σχολεία ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, σε νεαρούς παραβάτες των
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Νόµων και Κανονισµών Τροχαίας και σε οργανωµένα σύνολα µέσα στα
πλαίσια των προσωπικών επαφών.
•

Στην παράνοµη απασχόληση, που καθ’ όλη την θερινή περίοδο
παρουσιάζει αυξητικά ποσοστά, κυρίως από αλλοδαπούς φοιτητές που
αναζητούν εργασία.

•

Στο πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης, για το οποίο η ∆ιεύθυνση
διενήργησε ελέγχους και περιπολίες σε συνεργασία µε την Λιµενική και
Ναυτική Αστυνοµία για αποτροπή της αποβίβασης λαθροµεταναστών
στην ξηρά. Η δε λειτουργία του Συστήµατος Ραδιοεπισήµανσης βοήθησε
σε µεγάλο βαθµό το έργο της Αστυνοµίας.

•

Σε µη αστυνοµικής φύσεως καθήκοντα τα οποία η Αστυνοµική
∆ιεύθυνση Αµµοχώστου κλήθηκε να επιτελέσει (π.χ. στρατιωτικές
εντολές, εντάλµατα συλλήψεως, εκτέλεση φυλακιστηρίων ενταλµάτων,
κ.ά.).

5.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΦΟΥ

Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου στην
πρόληψη και εξιχνίαση των διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν κυρίως
στις τουριστικές περιοχές, όπως στην Πέγεια και Κάτω Πάφο µε αποτέλεσµα τη
µείωση τους σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο.
Επίσης κατά τη διάρκεια του 2005 δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην πρόληψη των
τροχαίων δυστυχηµάτων και ιδιαίτερα στην µείωση των θανατηφόρων καθώς
επίσης και στην εµπέδωση οδικής συνείδησης στους οδηγούς της Επαρχίας.
Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη και σύσφιξη των
σχέσεων Αστυνοµίας-κοινού.

Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου, πέραν των

διάφορων ενεργειών και επαφών που είχε µε τοπικούς φορείς, οργανώσεις και
παράγοντες, σε ειδικές τελετές που έγιναν, τίµησε συµπολίτες µας που µε
διάφορους τρόπους βοήθησαν την Αστυνοµία στο έργο της.
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Στην Επαρχία Πάφου παρατηρείται οικοδοµικός οργασµός γεγονός το οποίο
προσελκύει µεγάλο αριθµό εργατών. Παράλληλα ο όγκος του τουρισµού
παρουσιάζει αυξητική τάση χρόνο µε το χρόνο. Οι παράγοντες αυτοί έχουν
επιφέρει

δηµογραφικές

αλλαγές

στην

Επαρχία,

µε

αποτέλεσµα

να

εκκολαφθούν νέες µορφές εγκλήµατος, πρωτοφανείς για τα Κυπριακά
δεδοµένα.
Αυτό που απασχόλησε περισσότερο την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου κατά το
έτος 2005 ήταν η εξέταση της διάπραξης διαρρήξεων, κυρίως στις τουριστικές
περιοχές και οι κλοπές από αυτοκίνητα.
Συγκεκριµένα, καταγγέλθηκαν 655 υποθέσεις διαρρήξεων, σε σύνολο 1,435
σοβαρών υποθέσεων, που καταγγέλθηκαν κατά το 2005.
τροχαία δυστυχήµατα, ο αριθµός των ανήλθε σε

823.

Αναφορικά µε τα
17 από αυτά ήταν

θανατηφόρα µε 18 νεκρούς.
Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν καταγγελίες για 57 περιστατικά βίας στην
οικογένεια. Τα 13 από αυτά βρίσκονται υπό εξέταση, 40 υποθέσεις
καταχωρήθηκαν στο ∆ικαστήριο και βρίσκονται υπό εκδίκαση ενώ πέντε έχουν
εκδικαστεί και στις δύο από αυτές εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ενώ στις
υπόλοιπες τρεις αθωωτική. Αναφορικά µε το αδίκηµα της παράνοµης
εργοδότησης αλλοδαπών, έγιναν 68 καταγγελίες στις οποίες ενέχονταν 94
αλλοδαποί. 37 από αυτές εκδικάστηκαν, ενώ 30 βρίσκονται υπό εκδίκαση.
6.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΦΟΥ
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου αστυνοµεύει την ευρύτερη ελεύθερη περιοχή
της Μόρφου, έκτασης 1,200 περίπου τ.χλµ περιλαµβάνοντας 31 χωριά, µε
πληθυσµό 11,408 κατοίκους. Σηµειώνεται ότι κατά τους καλοκαιρινούς µήνες ο
πληθυσµός της περιοχής παρουσιάζει προσωρινή αύξηση λόγω του εποχιακού
τουρισµού.
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Στην

εδαφική

αρµοδιότητα

της

οικείας

Αστυνοµικής

∆ιεύθυνσης

περιλαµβάνονται η Ιερά Μονή Κύκκου, τρία Βυζαντινά Μουσεία και εκκλησίες
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς αρκετές από αυτές περιλαµβάνονται στον
κατάλογο προστατευοµένων µνηµείων της UNESCO. Επίσης αστυνοµεύονται
υδατοφράκτες, κυβερνητικά κτίρια, υποσταθµοί της Α.Η.Κ. και της Α.ΤΗ.Κ., οι
τουριστικές περιοχές της Κακοπετριάς και του Πεδουλά, στρατιωτικές
εγκαταστάσεις και πεδία βολής, µεγάλο µέρος των δασών Τροόδους και Πάφου
όπου διαβιεί το ενδηµικό είδος του αγρινού καθώς επίσης και 50 χλµ γραµµής
καταπαύσεως του πυρός.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 επήλθαν αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση
και τη διάρθρωση

της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης µε την λειτουργία του

οδοφράγµατος Ζώδιας- Αστροµερίτη στις 31/8/2005 και το διαχωρισµό των
Αστυνοµικών Σταθµών σε συµπλέγµατα. Σηµειώνεται επίσης ότι ο Αστυνοµικός
Σταθµός Κάτω Πύργου, από 1/12/05 υπάγεται στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση
Μόρφου.
Ως κύριοι στόχοι της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης τέθηκαν η συµµόρφωση του
κοινού µε τις πρόνοιες της Νοµοθεσίας για θέµατα τροχαίας, ο έλεγχος των
αλλοδαπών και της παράνοµης εργοδότησης τους,
αδικηµάτων σεξουαλικής

η καταπολέµηση

εκµετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών, παρανόµων

ιπποδροµιακών στοιχηµάτων και αδικηµάτων κατά παράβαση του νόµου περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Επίσης δόθηκε έµφαση στην προσέγγιση του κοινού
από την Αστυνοµία και ως εκ τούτου διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις.
Πέραν από τις ηµερήσιες διαρρήξεις που απασχόλησαν την Επαρχία

σε

µεγάλο βαθµό, έγινε προσπάθεια για πάταξη αδικηµάτων κατά των ηθών στα
οποία διαπράττονταν από διάφορους ιδιοκτήτες µπυραριών οι οποίοι ωθούσαν
αλλοδαπές γυναίκες στην πορνεία έναντι αµοιβής.
Επίσης εκτός από το σοβαρό έγκληµα τα µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
Μόρφου ασχολήθηκαν µε την πάταξη του αδικήµατος της κλοπής πνευµατικής
ιδιοκτησίας και ειδικότερα µε την πώληση και ενοικίαση παράνοµων
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αντιγράφων ψηφιακών και πολυµορφικών δίσκων.

Στα πλαίσια της

πρόληψης του εγκλήµατος, συνεχίστηκε το πρόγραµµα πεζών περιπολιών.
Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε έντονος έλεγχος των αλλοδαπών από την
Αστυνοµία όπως και στο παρελθόν. Όλοι οι αλλοδαποί που είχαν άδεια
παραµονής και εργασίας καταγράφηκαν και ελέγχθηκαν από τους τοπικούς
Αστυνοµικούς Σταθµούς σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Ε. ∆ιερευνήθηκε αρκετός
αριθµός υποθέσεων παράνοµης εργοδότησης ενώ εντοπίστηκαν αρκετοί
αλλοδαποί οι οποίοι βρίσκονταν στην Κύπρο παράνοµα και απελάθηκαν
κατόπιν οδηγιών της ∆ιευθύντριας του Τµήµατος

Αρχείου Πληθυσµού και

Μετανάστευσης. Επίσης σε διάφορες περιπτώσεις, αλλοδαποί οι οποίοι είχαν
εισέλθει παράνοµα στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας υπέβαλαν σε Αστυνοµικούς
Σταθµούς αίτηση για αναγνώριση τους ως πολιτικοί πρόσφυγες.
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται

για ανάδειξη του

κοινωνικού προσώπου της Αστυνοµίας για το έτος 2005 καταρτίστηκε και
υλοποιήθηκε σχετικό πρόγραµµα. Αναπτύχθηκαν δεσµοί και έγιναν συχνές
επαφές µε τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης, την Εκκλησία, τις Στρατιωτικές
αρχές της περιοχής, τις κυβερνητικές υπηρεσίες, τη διοίκηση των Η.Ε. στην
περιοχή και την πολιτική αστυνοµία, το τοπικό συµβούλιο του φιλοαστυνοµικού
συνδέσµου, το διδακτικό προσωπικό των σχολείων της περιοχής, και τα κέντρα
νεότητας.

Επιπρόσθετα, η Αστ. ∆/νση Μόρφου, πέραν από τα συνήθη

αστυνοµικά καθήκοντα πρόσφερε και τις ακόλουθες κοινωνικές υπηρεσίες:


Παροχή Πρώτων Βοηθειών και µεταφορά ασθενών / τραυµατιών



Ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια προς το κοινό



Συνδροµή

προς

την

Πυροσβεστική

Υπηρεσία

στην

κατάσβεση

πυρκαγιών


Βοήθεια σε άτοµα που κινδύνευσαν



Εθελοντική αιµοδοσία



Άγηµα της Αστυν. ∆/νσης Μόρφου µετείχε στις πανηγυρικές παρελάσεις
που έγιναν στην Ευρύχου στις 25 Μαρτίου και στις 28 Οκτωβρίου.
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Το σοβαρό έγκληµα στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου βρίσκεται σε χαµηλά
επίπεδα και παρουσίασε µικρή µείωση σε σχέση µε τον περσινό χρόνο. Το έτος
2005 διαπράχθηκαν

51 σοβαρά εγκλήµατα ενώ το 2004 56, σηµειώνοντας

µείωση 8.9%, γεγονός το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό.

Τα περισσότερα

αδικήµατα που απασχόλησαν την Επαρχία όπως και τα προηγούµενα χρόνια
ήταν οι διαρρήξεις.
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου κατά το έτος 2005 πέτυχε να ανταποκριθεί
ικανοποιητικά στο πολυσύνθετο έργο που κλήθηκε να επιτελέσει. Οι συνέπειες
της Τουρκικής εισβολής εξακολουθούν µέχρι σήµερα να επηρεάζουν την οµαλή
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης.

ΜΕΡΟΣ Z : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Σκοπός του θεσµού είναι η στενή συνεργασία µεταξύ Αστυνοµίας - πολιτών και
οργανωµένων συνόλων.

Για την επιτυχία του σκοπού αυτού απαιτείται η

καλλιέργεια κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης και εκτίµησης µεταξύ τους.
Τα µέλη της Κοινοτικής Αστυνόµευσης στα πλαίσια προσέγγισης του κοινού και
ιδιαίτερα των οργανωµένων συνόλων, δηµιούργησαν οµάδες αθλητών και
δροµέων. Τα µέλη αυτά έλαβαν µέρος σε πληθώρα αθλητικών εκδηλώσεων
όπου και πέτυχαν να διακριθεί η Αστυνοµία Κύπρου, και να βραβευτούν µέλη
της Κοινοτικής Αστυνόµευσης.
Κατά την διάρκεια των γιορτών του Πάσχα τα µέλη της Κοινοτικής
Αστυνόµευσης οργάνωσαν σε όλα τα σχολεία, δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια,
εντατικό πρόγραµµα διαφώτισης σχετικά µε το θέµα των κροτίδων και τους
κινδύνους που περικλείουν.
Ανάµεσα στα καθήκοντα των Αστυνοµικών της Γειτονιάς ήταν φέτος και οι
επιδόσεις των Φύλλων Ατοµικής Πρόσκλησης (Φ.Α.Π.) και Κλήσεις ∆ικαστικών
Εξόδων στους εφέδρους και δικαιούχους αντίστοιχα.
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Ταυτόχρονα, µέλη της Κοινοτικής Αστυνόµευσης χειρίστηκαν θέµατα όπως
κακοτεχνίες δρόµων, εγκαταλελειµµένα οχήµατα, δέντρα που εµπόδιζαν την
ορατότητα των οδηγών στο δρόµο κλπ.
Η οµάδα FUTSAL της Κοινοτικής Αστυνόµευσης

έλαβε µέρος στο ∆ιεθνές

Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου εσωτερικού χώρου που διοργανώθηκε στην Αγκόνα
της Ιταλίας από τις 20 µέχρι 21/5/2005 από το τοπικό Ι.Ρ.Α.
Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς η οµάδα δροµέων της Κοινοτικής
Αστυνόµευσης

έλαβε

µέρος

σε

15

περίπου

αγώνες

δρόµου

που

διοργανώθηκαν από το Σύλλογο ∆ροµέων Περικλής ∆ηµητρίου.
Στενή συνεργασία υπάρχει και µε την UNICEF όπου συµµετείχαµε στο διήµερο
παζαράκι που διοργάνωσε το παράρτηµα της UNICEF Κύπρου µε µεγάλη
επιτυχία.
Στρόβολος
Τα µέλη της Κοινοτικής Αστυνόµευσης Σταθµού Στροβόλου το έτος 2005
έλαβαν µέρος σε 300 περίπου εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως
ενδοσχολικούς εορτασµούς, εκκλησιασµούς, διαλέξεις και εκδηλώσεις που
οργανώνονται από το ∆ήµο Στροβόλου κ.α.
πραγµατοποίησαν

Επίσης τα ίδια µέλη

κατά τον ίδιο χρόνο περίπου 150 διαλέξεις σε σχολεία

(∆ηµοτικά – Γυµνάσια – Λύκεια), παιδικές Λέσχες του ∆ήµου Στροβόλου και
δηµόσιους χώρους όπου συχνάζουν νεαρά πρόσωπα. Επιπρόσθετα τα µέλη
της Κοινοτικής Αστυνόµευσης σε συνεργασία µε το Πολυδύναµο Κέντρο του
∆ήµου Στροβόλου διεξάγουν κάθε Τετάρτη, διαλέξεις σε µαθητές των δηµοτικών
σχολείων που επισκέπτονται την ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου στα πλαίσια
των Λογοτεχνικών Πρωϊνών.

Τα µέλη της Κοινοτικής Αστυνόµευσης

ενηµερώνουν τους µαθητές για θέµατα οδικής ασφάλειας, για θέµατα
συµπεριφοράς στο σπίτι, προστασία από πυρκαγιά, για το κάπνισµα και για
άλλα θέµατα σύµφωνα µε τις διάφορες εκστρατείες που διενεργούνται από την
Αστυνοµία Κύπρου. Στα παιδιά διανέµεται και σχετικό υλικό ανάλογα µε το
θέµα της διάλεξης.

224

Η Κοινοτική Αστυνοµία Στροβόλου συµµετείχε ανάµεσα στα άλλα, στις πιο κάτω
εκδηλώσεις:
-

25/6/2005 «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ» στο πάρκο Ζεµπύλα που
διοργάνωσε η τοπική επιτροπή Πολυτέκνων Στροβόλου.

-

8/10/2005 «Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΗ» που διοργανώθηκε
από την Α.∆.Ε. Μόρφου στο γήπεδο της Κακοπετριάς.

-

15/10/2005

«ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΑΡΑΣ» που διοργανώθηκε στο

Πάρκο Ακρόπολης από το Πολυδύναµο ΄Ιδρυµα ∆ήµου Στροβόλου όπου
υπάγονται οι Παιδικές Λέσχες του ∆ήµου.
-

22/10/2005

«ΠΕΡΠΑΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ» που

διοργανώθηκε από το ∆ήµο Στροβόλου στο πάρκο Ακρόπολης.
Κίτι
O θεσµός του Αστυνοµικού της γειτονιάς συνεχίζει να εφαρµόζεται µε
ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Τα µέλη που στελεχώνουν το θεσµό αυτό
επιλαµβάνονται

θεµάτων

όπως

παραβάσεων, οχληριών, κ.λ.π..

οικογενειακών

έριδων,

τροχαίων

Για το 2005, τα µέλη της κοινοτικής

αστυνοµίας Κιτίου επιλήφθηκαν συνολικά 527 παράπονα / αιτήµατα διαφόρων
µορφών όπως φαίνονται στο πίνακα πιο κάτω:

Πίνακας 19
Αριθµός Παραπόνων και Αιτηµάτων που υπεβλήθηκαν
σε µέλη της κοινοτικής αστυνόµευσης Κιτίου κατά το 2005
Παράπονο / Αιτήµατα

Αριθµός

Προσωπικές Προστριβές

139

Τροχαία

104

Περιβαλλοντικά

48

Ηχορύπανση

32

Οχληρία Ζώων

14

Βία στην Οικογένεια

13
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Κλοπή / ∆ιάρρηξη

25

Άλλα Παράπονα

152

Σύνολο

527

Τα παράπονα / αιτήµατα έτυχαν χειρισµού ανάλογα µε τη φύση του καθενός.
Κάποιες περιπτώσεις παραπόνων / αιτηµάτων έτυχαν χειρισµού επί τόπου
(255 περιπτώσεις). Σε 121 περιπτώσεις παραπέµφθηκαν στο Σταθµό ενώ σε
άλλες δέκα περιπτώσεις παραπέµφθηκαν σε άλλη υπηρεσία της Αστυνοµίας.
Παράλληλα 22 παράπονα / αιτήµατα αφορούσαν άλλη υπηρεσία του
∆ηµοσίου και 28 υπηρεσία του ∆ήµου.

Πίνακας 20
Τρόπος χειρισµού παραπόνων / αιτηµάτων που έτυχαν χειρισµού
από τα µέλη της κοινοτικής αστυνόµευσης Κιτίου κατά το 2005
Παράπονο / Αίτηµα

Αριθµός

Επιλύθηκε επί τόπου

255

Παραπέµφθηκε στο Σταθµό

121

Παραπέµφθηκε σε άλλη υπηρεσία της Αστυνοµίας

10

Παραπέµφθηκε σε άλλη υπηρεσία του ∆ηµοσίου

22

Παραπέµφθηκε σε υπηρεσία του ∆ήµου

28

Τροχιοδροµήθηκαν διαδικασίες επίλυσης

64

Άλλη διαδικασία

27

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι αστυνοµικοί της κοινοτικής
αστυνόµευσης

Κιτίου

ανέπτυξαν

στενές

σχέσεις

και

συνεργασία

µε

οργανωµένα σύνολα, φορείς και υπηρεσίες οργανώνοντας και συµµετέχοντας
σε συνολικά 108 εκδηλώσεις, ως ακολούθως:
•

Κοινωνικές

15

•

Σχολικές

38
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•

Εκκλησιαστικές

16

•

Τοπικές

14

•

∆ιάφορες

22

Επιπρόσθετα, οργανώθηκε αριθµός διαλέξεων µε θέµατα όπως οδική
ασφάλεια (12 διαλέξεις), Κροτίδες (έξι διαλέξεις), και από µία διάλεξη στα
θέµατα τη νεανική παραβατικότητα, τις σχέσεις γονέων -

παιδιών, και τα

µέτρα πυροπροστασίας.
Άγιος Ιωάννης Λεµεσού
Τα µέλη της Κοινοτικής Αστυνόµευσης Αγίου Ιωάννη Λεµεσού πραγµατοποιούν
πεζές περιπολίες σε όλες τις γειτονιές, δίνουν στους πολίτες ενηµερωτικά
φυλλάδια για προστασία της περιουσίας τους, και για προστασία των
αυτοκινήτων τους από κλοπές, για Οδική Ασφάλεια και επιλαµβάνονται
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολίτες, πάντοτε µέσα στα πλαίσια των
Αστυνοµικών τους καθηκόντων.
Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, κατά το 2005 η κοινοτική αστυνόµευση Αγίου
Ιωάννη Λεµεσού διοργάνωσε διαλέξεις σε σχολεία και άλλες κοινωνικές οµάδες
για θέµατα οδικής ασφάλειας, ναρκωτικών, κροτίδων, κ.α. Επίσης, συµµετείχε
σε εκδηλώσεις της κοινότητας, όπως για παράδειγµα δενδροφύτευση στο ∆ήµο
Πολεµιδιών, χοροεσπερίδα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής στον Αγ. Ιωάννη,
λαµπαδηφορία Προσκόπων. Σχεδόν σε καθηµερινή βάση, µέλη της Κοινοτικής
Αστυνόµευσης Αγ. Ιωάννη επισκέπτονταν σχολεία, όπου συζητούσαν µε
µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων για το θέµα της σωστής συµπεριφοράς τους.
ΜΕΡΟΣ Θ : ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Παρατίθενται πιο κάτω οι ∆ιεθνείς/ Ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την Κυπριακή
Αστυνοµία.
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Σεµινάριο MEDA / CEPOL µε θέµα «Money Laundering»
4-8 Απριλίου 2005
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής
Ακαδηµίας (CEPOL), και σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ευρωµεσογειακής Σχέσης
(MEDA), η Κύπρος ανέλαβε τη διοργάνωση σεµιναρίου µε θέµα «Ξέπλυµα
Βρώµικου Χρήµατος», µε συνδιοργανώτριες χώρες το Βέλγιο, Ισραήλ, Ιταλία,
Μάλτα και Πορτογαλία.
Στο σεµινάριο, στο οποίο παρευρέθηκαν ο Υπεύθυνος του Προγράµµατος
MEDA κ. Pierre Antonmattei και ο βοηθός του κ. Bernard Knerr, έλαβαν µέρος
συνολικά 24 µέλη αστυνοµικών αρχών και τελωνείων, από Αίγυπτο, Αλγερία,
Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Μαρόκκο, Παλαιστινιακή Αρχή και Κύπρο.
27ο

Συνέδριο

Αστυνόµευσης

Ευρωπαϊκών

Πρωτευουσών

(Capital

Policing) µε θέµα “Παράνοµη Μετανάστευση”
10-13 Μαϊου 2005
Στο Συνέδριο συµµετείχαν 80 άτοµα µεταξύ των οποίων Αρχηγοί Αστυνοµίας
από 32 χώρες της Ευρώπης και άλλοι Αξιωµατούχοι. Το Συνέδριο αποτελεί
θεσµό εδώ και πολλά χρόνια και οι εργασίες του παρέχουν πολύτιµες
πληρoφορίες, γνώσεις και πρακτικές στα Ευρωπαϊκά κράτη.
Στο πλαίσιο του θέµατος της Παράνοµης Μετανάστευσης, συζητήθηκαν (α) ο
ρόλος των φορέων επιβολής του νόµου, (β) µετανάστευση και ανθρώπινα
δικαιώµατα, και (γ) αιτητές ασύλου.
34ο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο της Interpol
25-27 Μαϊου 2005
Το Συνέδριο, στο οποίο έλαβαν µέρος Ανώτεροι αξιωµατικοί από όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση

(περίπου 140 άτοµα), επικεντρώθηκε σε επιχειρησιακά

θέµατα όπως το συντονισµό της αστυνοµικής ανταπόκρισης και υποστήριξης σε
µεγάλες διεθνείς κρίσεις π.χ. Ασιατικό τσουνάµι, κλπ.
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Συνάντηση Electronic Network Working Group της CEPOL
Στις 24 Οκτωβρίου 2005 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της Οµάδας Εργασίας
για το Ηλεκτρονικό ∆ίκτυο της CEPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία) στα
πλαίσια αναβάθµισης του Ηλεκτρονικού της δικτύου. Σ΄αυτήν έλαβαν µέρος
αντιπροσώποι από οκτώ χώρες µέλη συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου.
Σ΄αυτήν παρευρέθηκαν επίσης ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής της CEPOL, κ.Ulf
Goransson και ο πρόεδρος της οµάδας και προεδρεύων της CEPOL για το
δεύτερο εξάµηνο του 2005, κ. David Garbutt.
Συνάντηση Joint Knowledge Network Workgroup της CEPOL
Στις 25-26 Οκτωβρίου 2005 πραγµατοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Εθνικών
συντονιστών της Ηλεκτρονικής Βάσης ∆εδοµένων της CEPOL και των Εθνικών
συντονιστών του Ευρωπαϊκού Αστυνοµικού Εκπαιδευτικού ∆ικτύου της CEPOL,
µέσα στα πλαίσια αναβάθµισης αυτών και δεδοµένης της µετατροπής της σε
Ευρωπαϊκό Σώµα. Σ΄ αυτήν έλαβαν µέρος αντιπρόσωποι από 24 Ευρωπαϊκές
χώρες καθώς και αντιπρόσωπος της Europol. Σ΄ αυτήν παρευρέθηκε και ο
διοικητικός διευθυντής της CEPOL, κ. Ulf Goransson.
Σεµινάριο MEDA / CEPOL µε θέµα «Cyber Crime»
21-25 Νοεµβρίου 2005
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής
Ακαδηµίας (CEPOL), και σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ευρωµεσογειακής Σχέσης
(MEDA), η Κύπρος ανέλαβε την διοργάνωση του σεµιναρίου µε θέµα το
∆ιαδικτυακό / Ηλεκτρονικό έγκληµα, µε συνδιοργανώτριες χώρες το Ηνωµένο
Βασίλειο και το Λίβανο.
Στο σεµινάριο συµµετείχαν αντιπρόσωποι από χώρες της Μεσογείου (Αλγερία,
Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο και Παλαιστινιακή Αρχή) και την
Κύπρο.

Οι αντιπροσωπείες

των χωρών αυτών, αποτελούνταν από

εµπειρογνώµονες ή µέλη Αστυνοµικών Υπηρεσιών, τα καθήκοντα των οποίων
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σχετίζονται µε τον εντοπισµό και διερεύνηση διαδικτυακού / ηλεκτρονικού
εγκλήµατος και άλλων συναφών εγκληµάτων.

ΜΕΡΟΣ I : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ / ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Αστυνοµία µέσα στα πλαίσια του κοινωνικού και ανθρωπιστικού της ρόλου
συνέχισε και κατά το 2005 να βρίσκεται κοντά στον πολίτη και πρόσφερε σε
ποικίλες περιπτώσεις κοινωνική και ανθρωπιστική βοήθεια. ∆είγµατα της
προσφοράς της Αστυνοµίας αποτελούν οι πιο κάτω δραστηριότητες:
•

Παροχή Πρώτων Βοηθειών

και µεταφορά ασθενών / τραυµατιών σε

Νοσηλευτήρια.
•

Προσφορά Αίµατος στις τράπεζες αίµατος των κρατικών νοσηλευτηρίων.
Ενδεικτικό της εκτίµησης της προσφοράς των µελών της Αστυνοµίας
προς την τράπεζα αίµατος είναι η διοργάνωση τελετής στην Αστυνοµική
Ακαδηµία στις 25/5/05 όπου απονεµήθηκαν διπλώµατα σε νέους
αστυνοµικούς εθελοντές αιµοδότες.

•

Παροχή βοήθειας σε οδηγούς των οποίων τα οχήµατα ακινητοποιήθηκαν
για διάφορους λόγους.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ

Γραφείο Αρχηγού
Γρ. ∆ηµοσίων Σχέσεων
Γραφείο Τύπου

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

• ∆ιοίκηση
• Σχολή Αξκών
• Σχολή Λοχιών &
Αστυφυλάκων
• Σχολή Ξένων
Γλωσσών
• Γρ. Μελετών
• Γρ. Ευρ. Ένωσης
• Βιβλιοθήκη

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ιοίκηση

ΤΜΗΜΑ Β’
(ΤΡΟΧΑΙΑ)
•
•
•
•

∆ιοίκηση
Ο.Π.Ο.∆.
Οδική Ασφάλεια
Προηγούµενες
Καταδίκες Τροχαίας
• Σχολή Οδηγών
• Πάρκο
Κυκλοφοριακής
Αγωγής

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ιοίκηση
Κεντρικό Αρχείο
Γρ. Προσωπικού
Λογιστήριο
Γραφείο
Οικήσεως
Φιλαρµονική
Κ.Ε.Μ.
Γραφείο
Ασφαλείας
Μουσείο
Αστυνοµίας

• ∆ιοίκηση
• Κλάδος
Μηχανογράφησης
• Γραφείο Στατιστικής
• Γραφείο Μελετών και
Στρατηγικής Ανάπτυξης
• Γραφείο Τροφοδοσίας
Βάσης ∆εδοµένων
Κ.Η.Υ.
• Τεχνική Υποστήριξη

• ∆ιοίκηση

• T.A.E.

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ)

TMHMA A’
(∆ΙΟΙΚΗΣΗ)

Α∆Ε ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Γραφείο Υπαρχηγού

•
•
•
•
•

∆ιοίκηση
Α. Π. Α.
Τηλεπικοινωνίες
Μηχανουργείο
Κλάδος ∆ηµοσίων
Συµβάσεων
• Κεντρικές Αποθήκες
• Κλ. Παράκτιου Συστ.
Ραδιοεπισήµανσης
• Γρ. Μεταφορών

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ & ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ∆ιοίκηση
• Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης &
∆ιεθνών Σχέσεων
• Γραφείο Νοµικής Συνεργασίας &
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
• Γραφείο Καταπολέµησης Τροµοκρατίας
• Γραφείο Αστυνοµικής Συνεργασίας
• EUROPOL
• INTERPOL
• SIRENE
• Εθνικό Γρ. Πληροφ. Schengen Ν-S.I.S.
• Αποστολές Εξωτερικού

Α∆Ε ΛΕΜΕΣΟΥ
• Ο.Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ ∆’

• Τροχαία

•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ιοίκηση
Επαρχιακά Κλιµάκια
Γραφείο Επιχειρήσεων
ΚΕ∆ Αερ/µένα Λάρνακας
ΚΕ∆ Αερολιµένα Πάφου
∆ιασυνοριακός Έλεγχος
Γρ.Λαθροµετανάστευσης
Σύνδεσµ. Με Λειτ.Μεταν.
Γρ. Μελετών/Εκπ/σης &
Τύπου(Cirefi//Schengen)

•
•
•
•

ΛΙΜΕΝΙΚΗ &
ΝΑΥΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
•
•

∆ιοίκηση
Ουλαµός Εκπαίδευσης
Περιπολίες
E. A. O. (Ειδικός
Αντιτροµοκρατικός
Ουλαµός)

•
•

∆ιοίκηση
Ελεγκτές

•
•
•

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
•
•
•
•
•
•

∆ιοίκηση
Ασφάλεια
Προέδρου
Ασφάλεια
Προεδρικού
Ασφάλεια
Οικίας
Προέδρου

•
•
•
•

∆ιοίκηση
Τ.Α.Ε. Επιχειρήσεις
Εισαγγελία
Στατιστικές Σοβαρού
Εγκλήµατος
Αρχείο Πυροβόλων Όπλων
Αρχείο Προηγ. Καταδικών
Κλάδος Πυροτεχνουργών
Κλάδος Αστυν/κών Κυνών
Γρ. Συλλογής Πληρ/ριών
Γρ. ∆ιερεύνησης
Οικονοµικού Εγκλήµατος

Α∆Ε ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
• Σταθµοί Πόλεως

• Σταθµοί Υπαίθρου

•
•
•

∆ιοίκηση
∆ιεύθυνση Α’
∆ιεύθυνση Β’
∆ιεύθυνση Γ’
∆.Υ.Ε.
Επαρχιακά
Κλιµάκια

•
•

Α∆Ε ΜΟΡΦΟΥ
• Αποθήκες

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρχηγείο
∆ιοίκηση
Σχολή
Πυροσβεστικής
ΕΜΑΚ
Επαρχιακοί
Σταθµοί

• ∆ιοίκηση
• Εγκληµατολογικό Εργαστήριο
• Εργαστήριο Εξέτασης
Εγγράφων
• Κλάδος ∆ακτυλοσκόπησης
• Φωτογραφικό Εργαστήριο
• ∆ικανικό Εργαστήριο
• Εργαστήριο ∆ιερεύνησης
• Γραφείο Παραλαβής /
∆ιαβίβασης Τεκµηρίων

• Γρ. Χειρισµού Θεµάτων Βίας στην
Οικογένεια και Κακ/σης Ανηλίκων
• Γραγείο Καταπολέµησης
Οργανωµένου Εγκλήµατος
• Γραφείο Ανάλυσης Εγκλήµατος
• Γρ. Καταπ. Εµπορίας Προσώπων
• Γρ. Καταπολέµ. Χουλιγκανισµού
• Γρ. Κατ. Ξενοφοβίας & Ρατσισµού
• Γρ. Κατ/σης Κλοπής Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας & Παράνοµων Στοιχ.

Α∆Ε ΠΑΦΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΥΠ. ΕΓ. Ε.)

ΤΜΗΜΑ Γ’

•
•
•
•
•
•

• Κ.Ε.Μ. – ΟΥ.Λ.Α.Ε

∆ιοίκηση
Λιµενικοί &
Ναυτικοί
Σταθµοί

ΜΟΝΑ∆Α
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΑΣ

•

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α∆Ε ΛΑΡΝΑΚΑΣ
• Εισαγγελεία

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΑΜΕΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΥΠΗΡ. ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
& ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
•
•
•
•
•

∆ιοίκηση
Επαρχιακά Κλιµάκια
Τµήµα Επιχειρήσεων
Γραφείο Πρόληψης
Γραφείο Πληροφοριών
και ερευνών
• Γραµµή 1498

Α∆Ε ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ *

• Κλιµάκια Μεταφορών

Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κερύνειας και µέρος της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου δεν λειτουργεί λόγω της Τουρκική Εισβολής *
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001-2005
Αδικήµατα

2001

2002

2003

2004

2005

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Φόνοι

7

4

57,14%

2

1

50,00%

14

9

64,29%

14

6

42,86%

16

10

62,50%

Απόπειρες Φόνων

8

5

62,50%

6

5

83,33%

13

7

53,85%

14

6

42,86%

15

14

93,33%

Βιασµοί

18

11

61,11%

13

9

69,23%

32

26

81,25%

41

32

78,05%

39

29

74,36%

Απόπειρες Βιασµών

0

0

0,00%

0

0

0,00%

3

2

66,67%

1

1

100,00%

1

1

100,00%

66

21

31,82%

106

27

25,47%

192

49

25,52%

131

18

13,74%

173

30

17,34%

42

29

69,05%

38

26

68,42%

69

34

49,28%

103

49

47,57%

84

40

47,62%

Ναρκωτικά

398

373

93,72%

436

426

97,71%

475

465

97,89%

514

506

98,44%

612

593

96,90%

Kαταστροφή
περιουσίας µε
εκρηκτικές ύλες

50

8

16,00%

23

2

8,70%

34

8

23,53%

47

2

4,26%

50

3

6,00%

∆ιαρρήξεις

801

548

68,41%

1228

681

55,46%

3155

689

21,84%

3326

672

20,20%

2828

706

24,96%

Κλοπές

720

578

80,28%

948

611

64,45%

1504

412

27,39%

1131

312

27,59%

1205

330

27,39%

Αλλα σοβαρά
εγκλήµατα

2407 2112

87,74%

1974 1726

87,44%

1790 1387

77,49%

2299 1861

80,95%

2227 1771

79,52%

ΟΛΙΚΟ 4517 3689

81,67%

4774 3514

73,61%

7281 3088

42,41%

7621 3465

45,47%

7250 3527

48,65%

Εµπρησµοί /
Απόπειρες*
Ληστείες και
Εκβιασµοί
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ∆ΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΘΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001-2005

ΘΥΜΑΤΑ

∆ΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τραυµατίες

ΕΤΟΣ
Θανατηφόρα

Σοβαρά

Ελαφρά

Ζηµιές

ΣΥΝΟΛΟ

Νεκροί

Σοβαρά

Ελαφρά

ΣΥΝΟΛΟ

2001

92

826

1.475

1.392

3.785

98

1.016

2.516

3.630

2002

89

758

1.504

1.379

3.730

94

941

2.578

3.613

ΠΑΡ
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86

748

1.524

1.419

3.777

97

900

2.511

3.508

2004

110

758

1.212

1.204

3.284

117

960

2.216

3.293

2005

94

621

893

1.007

2.615

102

753

1.541

2.396

ΠΑΡΑΡΤΗΜA ∆'

2003
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ∆ΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΝΕΚΡΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2001 - 2005
120

100

ΑΡΙΘΜΟΣ

80

60

40

20

2001

2002

2003

2004

2005

Θανατηφόρα

92

89

86

110

94

Νεκροί

98

94

97

117

102

ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Ε'

0
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ΠIΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΑΡΚΩΤIΚΩΝ, ΕΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΓIΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 – 2005
ΕΤΟΣ
2001
2002
2003
2004
2005
399
436
475
515
612
Αρ. Yπoθέσεων
509
583
590
639
740
Αρ.εvεχ. πρoσ.
Κύπριoι

307

404

437

435

517

Αλλoδαπoί

202

179

153

204

223

Φυτά Κάvvαβης

274

248

1329

97

344

Κάvvαβη

37 κιλά 538 γρ.

9 κιλά 195,5 γρ.

55 κιλά 545 γρ.

Ρητίvη κάvvαβης (χασίς)

1 κιλό 443,5 γρ.

1 κιλό 456 γρ.

897 γρ.

53 κιλά 165,5 γρ.

180 κιλά 794,5
γρ.
5 κιλά 344 γρ.

Κoκαΐvη

123 γρ.

1 κιλό 944,5 γρ.

9 κιλά 571,5 γρ.

1 κιλό 376 γρ.

1 κιλό 314 γρ.

Κρακ
Αµφεταµίvη

3,5 γρ.

1 χάπι

4 γρ.

10253 χάπια
273,5 γρ.
123 γρ.

7955 χάπια
210,5 γρ.
-

17 ½ χάπια
386,5 γρ.
13962 χάπια
19,5γρ.

MDA
Μεθαµφεταµίνη

2910 ½ χάπια
4.5 γρ.
9 χάπια
-

100 χάπια
0,5 γρ.
5750½ χάπια
1 γρ.
-

Βρολαµφεταµίνη

-

-

24 χαρτάκια

-

-

15

-

-

-

-

367 γρ.

-

94γρ.

750 γρ.

871,5 γρ.

283 γρ.

1 κιλό & 568,5 γρ.

ΕΙ∆ΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Φυτά Μήκ.Υπνοφ.
'Οπιo
Ηρωϊvη

1 κιλό

639γρ.

52 γρ.

3 κιλά

168 γρ.

-

907 γρ.

Μoρφίvη

-

13 γρ.

-

-

-

Κωδεΐνη
∆ιυδροκωδεΐνη

-

-

38 ½ χάπια
-

-

8 χάπια

LSD
Μεθαδόvη

146 ¼ χάπια

70 χάπια 20 γρ.

250 ml

179 χάπια

4 χαρτάκια
44 χάπια 200 ml

Εφεδρίνη

-

48 χάπια

-

2016 χάπια

-

Ψιλοκίνη

-

-

1γρ.

-

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜA ΣΤ'

MDMA (Ecstasy)

23 κιλά
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M. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διοικητικά αποτελεί τµήµα της Αστυνοµίας και
ακολουθεί την οργανική δοµή και (όπου είναι εφαρµόσιµο), τις εσωτερικές
διοικητικές διαδικασίες που διέπουν την υπόλοιπη Αστυνοµία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
H αποστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η διάσωση ζωής και
περιουσίας, η κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η
πυροπροστασία κτιρίων.
Αριθµητική ∆ύναµη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Η αριθµητική δύναµη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο τέλος του 2005
ήταν 652 Πυροσβέστες και 112 Έκτακτοι Πυροσβέστες σύµφωνα µε τον πιο
κάτω Πίνακα:
Πίνακας 1
Αριθµητική ∆ύναµη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά το 2005
ΒΑΘΜΟΙ

Εγκεκριµένες Θέσεις

Πραγµατικές Θέσεις

Ανώτεροι Αστυνόµοι

1

1

Αστυνόµοι Α΄ και Β΄

3

3

Ανώτεροι

9

9+(2)

Υπαστυνόµοι

33

33

Λοχίες

73

73+(5)

Πυροσβέστες

533

527

ΟΛΙΚΟ

652

646

Υπαστυνόµοι

Έκτακτοι
Πυροσβέστες

112
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Πυροσβεστική Κάλυψη
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει τις υπηρεσίες της στις ευρύτερες αστικές
περιοχές των πόλεων Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αµµοχώστου
µε 24ώρη στελέχωση δέκα Πυροσβεστικών Σταθµών.
Για την κάλυψη της υπαίθρου, που λόγω απόστασης οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί
των πόλεων δεν µπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα, η Πυροσβεστική
Υπηρεσία

δηµιούργησε

16

Πυροσβεστικούς

Σταθµούς

Υπαίθρου

σε

στρατηγικές περιοχές της Επαρχίας που επανδρώνονται µε Έκτακτους
Πυροσβέστες.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει επίσης πυροσβεστική κάλυψη στα
δύο ∆ιεθνή Αεροδρόµια

Λάρνακας και Πάφου µε την 24ώρη

επάνδρωση δύο Πυροσβεστικών Σταθµών, βάσει των απαιτήσεων των
Κανονισµών του ∆ιεθνή Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
Οι

περιοχές

των

Βρετανικών

Βάσεων

καλύπτονται

από

τους

Πυροσβεστικούς Σταθµούς των Βάσεων, αλλά όπου αδυνατούν ή όταν
χρειαστούν βοήθεια ανταποκρίνεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κύπρου µε βάση το Σχέδιο "Αµοιβαίας Βοήθειας".
Η συνεχής και εντατική εκπαίδευση των ανδρών της Ε.Μ.Α.Κ. έχει
προσφέρει σοβαρή βοήθεια προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σ’ όλους
ανεξαίρετα τους τοµείς δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα δε στον τοµέα των
επιχειρήσεων.
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αρµοδιότητες και Ευθύνες
Το

Τµήµα

Πυροπροστασίας

έχει

την

ευθύνη

της

µελέτης

των

αρχιτεκτονικών σχεδίων νεοαναγειρόµενων οικοδοµών για την έκδοση
άδειας οικοδοµής, της εξέτασης αρχιτεκτονικών σχεδίων και επιθεώρηση
οικοδοµών για την έκδοση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης και άδειας
λειτουργίας.
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Παράλληλα

ανάµεσα

στα

καθήκοντα

του

τµήµατος

είναι

και

οι

επιθεωρήσεις υφιστάµενων οικοδοµών σε θέµατα πυροπροστασίας και
υποβολής απόψεων στις αρµόδιες Αρχές (∆ήµους, Επαρχιακές ∆ιοικήσεις
κ.α.),

οι

συµβουλές

πυροπροστασίας

και

προς

ιδιωτικούς

πυρόσβεσης

και

οργανισµούς
η

παράδοση

σε

θέµατα

διαφωτιστικών

διαλέξεων τόσο στο ευρύτερο κοινό και οργανωµένα σύνολα όσο και σε
κυβερνητικούς υπαλλήλους.
Το 2005 το Τµήµα Πυροπροστασίας διεκπεραίωσε 8,561 υποθέσεις σε
σχέση µε 6,513 το 2004 δηλαδή επήλθε µια αύξηση της τάξης του 31,5
%.
Εβδοµάδα Πυροπροστασίας
Για όγδοη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε η "Εβδοµάδα Πυροπροστασίας" η
οποία και διεξήχθη πριν την καλοκαιρινή περίοδο γιατί τέθηκε σαν ιδιαίτερος
στόχος η διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ότι αφορά τους
κινδύνους από τις πυρκαγιές στην ύπαιθρο.
Η Εβδοµάδα Πυροπροστασίας πραγµατοποιήθηκε από τις 9 - 15 Μαΐου
2005 και περιελάµβανε διαλέξεις, συµβουλές στο κοινό για θέµατα
πυροπροστασίας και τη διανοµή διαφωτιστικού υλικού στην ύπαιθρο, στα
σχολεία, γραφεία, ξενοδοχεία, ιδιωτικές πολυκατοικίες και στρατόπεδα της
Εθνικής Φρουράς.
Ανταποκρίσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Κατά την διάρκεια του 2005 η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε παγκύπρια
σε:
•

10,782 κλήσεις που αφορούσαν πυρκαγιές

•

Ειδικές

εξυπηρετήσεις

ανθρωπιστικής

φύσεως

και

ανταπόκριση

ασθενοφόρων από τις οποίες 3,033 ήταν σε αστικές περιοχές, 2,989 σε
περιοχές της υπαίθρου
•

4,586 ήταν ειδικές εξυπηρετήσεις και

•

174 κλήσεις ασθενοφόρων

240
•

Κατά την διάρκεια του 2005 διασώθηκαν 951 άτοµα από τροχαία
δυστυχήµατα, ανελκυστήρες, φρεάτια, κρηµνούς κ.α.

Καµένη έκταση / Ζηµιές από πυρκαγιές
•

Οι ζηµιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές υπολογίσθηκαν σε περίπου
Λ.Κ.13.259,393.

•

Η πραγµατική καµένη έκταση σε άγρια βλάστηση έχει υπολογισθεί σε
περίπου 10 τ.χλµ. σε σύγκριση µε 4,5 τ.χλµ. το 2004. Παρ΄ όλο που
υπάρχει αύξηση στην καµένη έκταση, εντούτοις οι ζηµιές σε περιουσίες
στην ύπαιθρο και στο φυσικό περιβάλλον είναι αµελητέες.

Μισθωµένα ελικόπτερα πυρόσβεσης
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών
προχώρησε και το 2005 στην ενοικίαση δύο Ελικοπτέρων Πυρόσβεσης αφού
αποδείχθηκε η αναγκαιότητα της συνεργασίας των εναέριων µέσων µε τα επίγεια
µέσα πυρόσβεσης.
Τα Πυροσβεστικά Ελικόπτερα ανταποκρίθηκαν σε 95 περιπτώσεις µεγάλων
πυρκαγιών στην ύπαιθρο και στα δάση εκτελώντας 1,064 βολές και ρίχνοντας
5,320 τόνους νερό περίπου, που έπαιρναν από διάφορα φράγµατα, δεξαµενές
και τη θάλασσα.
Αλλα εναέρια µέσα πυρόσβεσης
Σηµαντική από κάθε άποψη ήταν και η προσφορά των ελικοπτέρων των
Βρετανικών Βάσεων. Σε 13 περιπτώσεις ελικόπτερα των Βρετανικών Βάσεων
ανταποκρίθηκαν για κατάσβεση πυρκαγιών σε αγροτικές και δασικές περιοχές.
Η επιχειρησιακή δράση και ο συντονισµός όλων των εναέριων µέσων είχε τεθεί
κάτω από την ευθύνη του ∆ιευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα
σε 2 περιπτώσεις το ελικόπτερο της Α.Π.Α. βοήθησε σηµαντικά στην
καταπολέµηση συγκεκριµένων πυρκαγιών στην περιοχή Ορκόντα και Αγίας
Ειρήνης στη Λεµεσό.

241
Εκπαίδευση
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση των µελών
της. Η τεχνολογική πρόοδος, τα νέα υλικά στη βιοµηχανία, µεταξύ των οποίων οι
επικίνδυνες χηµικές ουσίες, ο γοργός ρυθµός ανοικοδόµησης, η αυξανόµενη
ροή τουριστών και αρκετοί άλλοι παράγοντες επέβαλαν την ποιοτική
αναβάθµιση στην εκπαίδευση των πυροσβεστών η οποία και συνεχίζεται.
Κατά τη διάρκεια του 2005 διοργανώθηκαν οι ακόλουθες εκπαιδεύσεις:(α)

Στη Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Πίνακας 2
Εκπαιδεύσεις και Αριθµός Εκπαιδευοµένων στη

Σχολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά το έτος
2005
Εκπαίδευση στη Σχολή Πυροσβεστικής

∆ιάρκεια

Αριθµός

Εκπ/σης

Εκπ/θέντων

1.

Μια σειρά Υπαξιωµατικών

13 εβδοµάδες

18

2.

Μία σειρά Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων

8 εβδοµάδες

11

3.

Τέσσερις σειρές Εκπαίδευσης

3 εβδοµάδες

43

Αναπνευστικών Συσκευών
4.

Πέντε σειρές επανεκπαίδευσης προσωπικού

2 εβδοµάδες

71

5.

Έξι σειρές εκπαίδευσης οδηγών Κατηγ. Β΄

4 εβδοµάδες

28

6.

∆ύο σειρές για PHΤLS

∆ιήµερο

40

σεµινάριο
7.

Τέσσερις σειρές εκπαίδευσης µελών της

Μονοήµερη

159

Μονοήµερη

70

ΣΥΝΟΛΟ

473

Μ.Μ.Α.∆. στο Λαβύρινθο
8.

Εκπαίδευση µελών Πολιτικής Άµυνας

Εκπαιδεύσεις µελών της Υπηρεσίας στο Εξωτερικό
Είκοσι µέλη της Yπηρεσίας µετεκπαιδεύτηκαν σε διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα
εξωτερικού, όπως Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία.
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Αναπτυξιακά Έργα
Πίνακας 3
Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιήθηκαν / προγραµµατίστηκαν
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά το 2005
(1)

Υλοποιηθέντα Έργα
Κανένα έργο δεν υλοποιήθηκε το 2005 εκτός από
τις βελτιώσεις υφιστάµενων Πυροσβεστικών
Σταθµών.

(2)

Υπό µελέτη Αναπτυξιακά Έργα

(α)

Ανέγερση Β΄ Φάσης Αρχηγείου Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας
Το έργο διαλαµβάνει αποθηκευτικούς χώρους για
αποθήκευση

του

Πυροσβεστικού

εξοπλισµού,

γραφεία που έχουν άµεση σχέση µε τις αποθήκες,
αµαξοστάσιο, αντλίες καυσίµων και βοηθητικούς
χώρους.
Σηµειώνεται ότι τα αρχιτεκτονικά σχέδια και οι
αναγκαίες µελέτες έχουν ολοκληρωθεί από τα
∆ηµόσια έργα και αναµένεται η έναρξη εργασιών
την Άνοιξη του 2006.
Στο µνηµόνιο του Προϋπολογισµού για το 2005,
υπάρχει πρόνοια για Λ.Κ.50.000.
(β)

Μέσα στο 2005 άρχισε και συνεχίζεται η επέκταση
του Πυροσβεστικού Σταθµού Αρ. 2 Λεµεσού.

(γ)

Μέσα στο 2006 αναµένεται η έναρξη εργασιών της
επέκτασης των Πυροσβεστικών Σταθµών Πάφου
και Αµµοχώστου.

Αιµοδοσία
Κατά τη διάρκεια του 2005, 165 αιµοδότες µέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
πρόσφεραν αίµα στις Τράπεζες αίµατος των Νοσοκοµείων κάθε Επαρχίας.
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Συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες (Αστυνοµία, Τµήµα ∆ασών, Ταµείο Θήρας,
Πολιτική Άµυνα, Επαρχιακές ∆ιοικήσεις και Εθνική Φρουρά)
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεργάστηκε πλήρως µε την Αστυνοµία, το Τµήµα
∆ασών, το Ταµείο Θήρας, την Πολιτική Άµυνα, τις Επαρχιακές ∆ιοικήσεις καθώς
και την Εθνική Φρουρά για την αντιµετώπιση των πυρκαγιών στην ύπαιθρο.
Σηµαντική ήταν επίσης η συµβολή εθελοντικών οµάδων, όπως Κυνηγετικών
Συλλόγων, Οργανώσεων Περιβαλλοντιστών, ∆ηµαρχείων και Χωρητικών
Αρχών προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις πυρκαγιές της υπαίθρου και
στις πληµµύρες κατά τη διάρκεια του χειµώνα.
Γενικά Σχόλια
Ο αριθµός των κλήσεων για βοήθεια του κοινού κατά το 2005 παρουσιάζεται
ελαφρά διαφοροποιηµένος σε σύγκριση µε το 2004 µε κύριο χαρακτηριστικό:
I. την αύξηση των ζηµιών η οποία οφείλεται βασικά στην µεγάλη
πυρκαγιά

και

ολοκληρωτική

καταστροφή

του

εργοστασίου

κατασκευής Αλλαντικών Γρηγορίου στην Λεµεσό,
II. στην αύξηση της καµένης έκτασης σε άγρια βλάστηση λόγω των
δύο µεγάλων πυρκαγιών που είχαµε στις περιοχές Ορκόντα και
Αγ. Ειρήνης στην Επαρχία Λεµεσού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ)
•Αρχείο / Προσωπικό
•Μηχανογράφηση

Επαρχιακός
Υπεύθυνος
Πυροσβεστικών
Σταθµών
Λευκωσίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ)
•Κέντρο Επιχειρήσεων
•Τµήµα Προσφορών
•Λογιστήριο

Επαρχιακός
Υπεύθυνος
Πυροσβεστικών
Σταθµών
Λεµεσού

ΒΟΗΘΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)
•Συνεργείο/Εργαστήριο
•Αποθήκη
•Γραφείο Κίνησης
•Πυροπροστασία

Επαρχιακός
Υπεύθυνος
Πυροσβεστικών
Σταθµών
Λάρνακας /
Αµµοχώστου

ΒΟΗΘΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)
•Σχολή Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας
•Τµήµα Μελέτών

Επαρχιακός
Υπεύθυνος
Πυροσβεστικών
Σταθµών
Πάφου

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΕΜΑΚ
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Ν.

ΝΕΟΛΑΙΑ

1. Ο Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου συστάθηκε ως νοµικό πρόσωπο δηµόσιου
δικαίου το 1994, δυνάµει του περί Οργανισµού Νεολαίας Νόµου του 1994 (Ν.
33(Ι)/94) και άρχισε να λειτουργεί από τις 2 Ιουνίου 1994, που διορίστηκε το
πρώτο του ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού διορίζεται για τριετή θητεία από το
Υπουργικό Συµβούλιο και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και
πέντε µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται ανά ένας εκπρόσωπος κάθε οργάνωσης
νεολαίας των κοµµάτων, που διαθέτουν Κοινοβουλευτική Οµάδα στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, η υποψηφιότητα του οποίου υποδεικνύεται από την οικεία
οργάνωση, µέσω του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, ως
αρµόδιου Υπουργού για θέµατα Νεολαίας.
3. Ο Οργανισµός έχει κυρίως συµβουλευτικές αρµοδιότητες, αναλαµβάνει όµως
την υλοποίηση προγραµµάτων για θέµατα νεολαίας, µετά από έγκριση του
Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία παρέχεται συνήθως κατά την έγκριση
ετήσιων Προϋπολογισµών του Οργανισµού ή µε άλλη ειδική απόφαση.

Ως

συµβουλευτικό σώµα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού υποβάλλει,
µέσω του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως προς το Υπουργικό
Συµβούλιο, εισηγήσεις σχετικά µε τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης και
εξειδικευµένης πολιτικής σε θέµατα νεολαίας, για την προαγωγή των σκοπών
του Οργανισµού, που είναι:
-

η πρόοδος και η ευηµερία των νέων της Κύπρου, ανεξάρτητα από εθνική
καταγωγή ή θρησκεία,

-

η παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για
συµµετοχή και ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονοµική και
πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητάς τους και του τόπου
γενικότερα,

-

η δηµιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου, και
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-

η άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων που
απασχολούν τη νεολαία.

4. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως έχει εξουσία, να εκδίδει και
να παρέχει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού οδηγίες γενικής
φύσεως ως προς την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, που κρίνονται αναγκαίες
για το γενικό συµφέρον της ∆ηµοκρατίας. Ο Υπουργός έχει, επίσης, εξουσία να
ζητά και το Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στον Υπουργό εκθέσεις,
λογαριασµούς και οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται µε τα περιουσιακά
στοιχεία του Οργανισµού και τις δραστηριότητές του.
5. Μέσα στα πλαίσια του Οργανισµού λειτουργούν τα πιο κάτω Συµβουλευτικά
Σώµατα υπό την προεδρία του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία
αναλαµβάνουν µελέτες σε θέµατα της αρµοδιότητας τους και υποβάλλουν
εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, για εξέταση και
περαιτέρω προώθηση:
-

Η Πολιτική Επιτροπή, στην οποία µετέχει αντιπρόσωπος κάθε µιας
Οργάνωσης Νεολαίας των Κοµµάτων που διαθέτουν Κοινοβουλευτική
Οµάδα.

-

Το Συνδικαλιστικό Σώµα, στο οποίο µετέχουν εργατικές, αγροτικές και
επιστηµονικές
οµοσπονδίες

οργανώσεις
και

οργανώσεις

αποδεδειγµένη δράση.
Συνδικαλιστική

Νεολαίας,
µε

καθώς

και

παγκύπριο

σπουδαστικές
χαρακτήρα

και

Το Συνδικαλιστικό Σώµα απαρτίζεται από τη

Επιτροπή

και

τη

Σπουδαστική

Επιτροπή,

που

υποβάλλουν, η κάθε µια ξεχωριστά, τις εισηγήσεις τους προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού.

Όταν στη Συνδικαλιστική

Επιτροπή εξετάζονται θέµατα, που αφορούν τους άνεργους επιστήµονες,
λαµβάνουν µέρος στη σύσκεψη και δυο εκπρόσωποι της Σπουδαστικής
Επιτροπής.

Πρόεδρος των Επιτροπών αυτών είναι και πάλιν ο

Πρόεδρος τους Οργανισµού Νεολαίας.
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- Το Γενικό Συµβουλευτικό Σώµα, στο οποίο µετέχουν δύο εκπρόσωποι
κάθε µιας από τις Οργανώσεις νεολαίας, όπως και κάθε Οργάνωσης,
που έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε τα θέµατα νεολαίας.
Τα Συµβουλευτικά αυτά Σώµατα συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και
τουλάχιστον ως εξής:
-

Η Πολιτική Επιτροπή κάθε µήνα.

-

Η Συνδικαλιστική και η Σπουδαστική Επιτροπή κάθε τρεις µήνες.

-

Το Συνδικαλιστικό Σώµα, όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό του, ή
αν το ζητήσουν γραπτώς τα δύο τρίτα τουλάχιστον των µελών κάθε µιας
από τις Επιτροπές που το απαρτίζουν.
-

Το Γενικό Συµβουλευτικό Σώµα δύο φορές το χρόνο.
Προϋπολογισµός Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου

Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου εγκρίθηκε από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων στο τέλος Φεβρουαρίου 2005, γεγονός που σηµατοδότησε
και την επίσηµη έναρξη των δραστηριοτήτων για το 2005.
Ο προϋπολογισµός του έτους 2005 κυµάνθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα µε το
2004.
Συγκεκριµένα, κατά το 2005 το ύψος του Προϋπολογισµού ανήλθε στις
ΛΚ3.111.423 σε σχέση µε ΛΚ3.117.583 κατά το 2004.
Οι δαπάνες της υπηρεσίας για το 2005 ανήλθαν στις ΛΚ2.580.000 σε σύγκριση
µε ΛΚ2.561.605 κατά το 2004.
Ο βαθµός υλοποίησης του προϋπολογισµού για το 2005 ανήλθε περίπου στο
83%.
∆ραστηριότητες του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου
Οι δραστηριότητες του Οργανισµού Νεολαίας για το 2005 περιλαµβάνονται
στην Ετήσια Έκθεση του Οργανισµού.
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Σε συντοµία, ολόκληρη η δράση του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου για το 2005
µπορεί να αποτυπωθεί σε 5 τοµείς:
-

Στα θέµατα πολιτικής όπου καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου
σχεδιάστηκαν ή στηρίχθηκαν δραστηριότητες από και προς τη νεολαία.

-

Στην ετοιµασία Έκθεσης Πολιτικής Νεολαίας της Κύπρου η οποία
παρουσιάστηκε από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως,
στις 10 Οκτωβρίου 2005 κατά τη συνάντηση της ∆ιακυβερνητικής
Επιτροπής για θέµατα Νεολαίας του Συµβουλίου της Ευρώπης
(C.D.E.J.).

-

Στη λειτουργία προγραµµάτων (Ευρωπαϊκών και µη) που έδωσαν την
ευκαιρία σε νέους να δραστηριοποιηθούν σε τοµείς που τους
ενδιαφέρουν, να γνωρίσουν άλλους νέους και να αποτελέσουν τα
µελλοντικά ενεργά κύτταρα της Κυπριακής κοινωνίας.

-

Στη δηµιουργία βασικών έργων υποδοµής όπως το Πολύκεντρο
Νεολαίας στο οποίο πραγµατοποιούνται δωρεάν εργαστήρια χορού,
γυµναστικής, µουσικής, τέχνης, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ελληνικής
και τουρκικής γλώσσας για άτοµα ηλικίας 6 – 35 χρόνων. Επιπλέον, ο
χώρος παραχωρείται δωρεάν σε άτοµα και οργανωµένα σύνολα για τη
διοργάνωση

εκθέσεων

και

άλλων

δραστηριοτήτων.

Ακόµα,

έχει

δηµιουργηθεί Παιγνιοθήκη στην Λάρνακα, όπου υπάρχουν επιλεγµένα
παιγνίδια. Στο χώρο αυτό, παιδιά ηλικίας 4-12 χρόνων και παιδιά/έφηβοι
µε ειδικές ανάγκες, µπορούν να παίξουν ατοµικά ή σε οµάδες, µε τη
συµµετοχή ειδικά εκπαιδευµένων ατόµων αλλά και των γονιών τους ή
εθελοντών.
-

Στις διεθνείς σχέσεις, στα πλαίσια των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, µε
την ανάπτυξη της συνεργασίας µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλων και την ανταλλαγή εµπειριών σε θέµατα νεολαίας.
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