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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

 Η Έκθεση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, που είναι 

η δέκατη πέµπτη 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 2007.    

Ειδικότερα καλύπτονται, µεταξύ άλλων, οι τοµείς των Νοµικών  Θεµάτων, 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 και του Κρατικού Αρχείου. Πρόσθετα, η Έκθεση καλύπτει θέµατα 

Νεολαίας, που ήταν κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου µέχρι 31/12/2007 

(Από 1/1/2008 ο Οργανισµός Νεολαίας περιήλθε κάτω από την εποπτεία του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού). 

 

 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. 

 

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  
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∆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 προώθηση και ψήφιση όλων 

των αναγκαίων τροποποιήσεων µε την προοπτική της εισόδου της ∆ηµοκρατίας 

στην Ευρωζώνη από 1/1/2008, σε νοµοθετήµατα αναφορικά µε τις διαδικασίες 

απονοµής της δικαιοσύνης και τα τέλη για την καταχώρηση δικογράφων. 

 

 Επίσης, µε σκοπό τον καλύτερο προγραµµατισµό του δικαστικού χρόνου 

και τον περιορισµό των αναβολών στην ποινική δίκη, ρυθµίστηκε ώστε το 

δικαίωµα του κατηγορουµένου να εξασφαλίσει αντίγραφα του µαρτυρικού 

υλικού, να υπάρχει ανεξάρτητα από την απάντηση στην κατηγορία. 

 

 Στο τοµέα της καταστολής του εγκλήµατος προωθήθηκαν τροποποιήσεις 

για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση του φαινοµένου της άγρας πελατών 

και την ευχερέστερη απόδειξη του αδικήµατος ενώπιον δικαστηρίου, προτάθηκε 

σηµαντική αύξηση των ανώτατων ποινών για τα αδικήµατα αιµοµιξίας και 

ασέµνων επιθέσεων, θεσπίστηκε νέος ενοποιηµένος νόµος για την 

καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές πράξεις και 

κατατέθηκε νοµοσχέδιο για την ολοκληρωµένη ρύθµιση όλων των πτυχών γύρω 

από το φαινόµενο της τροµοκρατίας, που διαλαµβάνει µέτρα για τη σφαιρική 

αντιµετώπιση του. 

 

 Σ΄ ότι αφορά την ποινική µεταχείριση, κατατέθηκε νοµοσχέδιο µε το οποίο 

εισάγεται ο θεσµός της υπό προϋπόθεσης έκτισης µέρους της επιβληθείσας 
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ποινής φυλάκισης, εκτός των Φυλακών, η οποία θα εποπτεύεται µε ηλεκτρονικά 

µέσα. 

 

 Τέλος, προωθήθηκε και ψηφίστηκε νέος νόµος για την ενσωµάτωση της 

Απόφασης-Πλαισίου 2005/214/∆ΕΥ, µε τον οποίο ρυθµίστηκε η αναγνώριση και 

εκτέλεση στη ∆ηµοκρατία αποφάσεων σε άλλο κράτος-µέλος της Ένωσης µε τις 

οποίες επιβλήθηκαν χρηµατικές ποινές σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

 

Στον τοµέα της ∆ιεθνούς Συνεργασίας σε θέµατα ∆ηµόσιας Τάξης κατά 

τη διάρκεια του 2007 υπογράφτηκαν άλλες δύο συµφωνίες αρµοδιότητας του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης που προβλέπουν και καθορίζουν 

το πλαίσιο συνεργασίας σε θέµατα ασφάλειας και 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 προωθήθηκαν ζητήµατα που αφορούν στη συνοµολόγηση 

διµερών συµβάσεων νοµικής δικαστικής συνεργασίας, στην προσχώρηση της 

Κύπρου σε πολυµερείς διεθνείς συµβάσεις για νοµικά θέµατα και στην 

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. 

 

 Στον τοµέα της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών, κύρια προτεραιότητα 

κατά τη διάρκεια του 2007, υπήρξε η υιοθέτηση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για 

την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, µε στόχο την ενσωµάτωση της Ισότητας 

σ΄όλες τις κυβερνητικές πολιτικές (gender mainstreaming) και η δηµοσιοποίηση 

του προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.  Η Μονάδα Ισότητας, συνέχισε την 

προώθηση του νοµοθετικού εκσυγχρονισµού, µε την ετοιµασία νοµοσχεδίου µε 

τίτλο «ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά 

και Υπηρεσίες και στην Παροχή αυτών)  Νόµος του 2007» σε συνεργασία µε τη 

Νοµική Υπηρεσία.  Επίσης, σε συνεργασία µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως και την 
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Αστυνοµία, προώθησε τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας Ανδρών και Γυναικών 

στην Αστυνοµία.   

 

Ολοκλήρωσε µε επιτυχία την έκδοση των Πιστοποιητικών Συµβατότητας 

µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και πολιτική για την ισότητα των φύλων 

για όλα τα έργα που συγχρηµατοδοτήθηκαν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το 

Ταµείο Συνοχής για την Προγραµµατική Περίοδο 2004/2006 και άρχισε την 

έκδοση των Πιστοποιητικών για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.  

Επιπρόσθετα, η Μονάδα Ισότητας, ως Γενική Γραµµατεία του Εθνικού 

Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας (ΕΜΓ∆), του παρείχε επιστηµονική 

και διοικητική υποστήριξη. 

 

Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας (ΕΜ∆Γ), ως το 

αρµόδιο συντονιστικό όργανο για όλα τα θέµατα που αφορούν τη γυναίκα, 

συνέβαλε στη διαµόρφωση και προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής, παρείχε 

συµβουλευτική και οικονοµική υποστήριξη στις οργανώσεις ή φορείς για την 

ανάπτυξη προγραµµάτων και δράσεων που συµβάλλουν στην εµπέδωση της 

ισότητας, ενώ σε συνεργασία µε τις γυναικείες οργανώσεις, µελέτησε σειρά 

ζητηµάτων που αφορούν τη θέση της γυναίκας στην κυπριακή κοινωνία, 

οικονοµία και πολιτική.  Ο ΕΜ∆Γ υλοποίησε δράσεις για την  ενίσχυση της 

εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική ζωή και ειδικότερα στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, καθώς και για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην 

απασχόληση.  Επίσης, προώθησε τη δηµιουργία Πολιτισµικού Κέντρου 

Γυναικών.  Σηµαντική κατά το 2007 αποτέλεσε ο διπλασιασµός της ετήσιας 

χορηγίας που λαµβάνουν οι οργανώσεις – µέλη του Συµβουλίου του ΕΜ∆Γ. 

  

  Η Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών συνέχισε τις εργασίες της στον 

τοµέα της εγκληµατικότητας, σε θέµατα που αφορούν µεταξύ άλλων, την 

έρευνα, τη διαµόρφωση αντεγκληµατικής πολιτικής και την 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 
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διαµόρφωση 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 και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας και τη 

Μεταχείριση Αδικοπραγούντων και Κρατουµένων. Το Σχέδιο, του οποίου οι 

δράσεις άρχισαν ήδη  να υλοποιούνται, καλύπτει τη χρονική περίοδο 2006 –

2010 και έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο τον Μάιο του 2006. Έχουν 

καταγραφεί 86 δράσεις οι οποίες 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 και αφορούν τα Υπουργεία ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας 

Τάξεως, Παιδείας και Πολιτισµού, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, καθώς και τον Οργανισµό Νεολαίας. Όλες οι ενέργειες που έχουν 

σχεδιαστεί προνοούν τη συνεταιρικότητα,  την ενεργοποίηση όλων των 

αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων. Η Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών έχει 

αναλάβει, µεταξύ άλλων, και την παρακολούθηση, συντονισµό και αξιολόγηση 

της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και 

Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας καθώς και την υλοποίηση διαφόρων 

δράσεων. 

 

Για τη γενική αναβάθµιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την 

ανέγερση σύγχρονων κτιρίων για το Υπουργείο και τα Τµήµατα του προωθείται 

η υλοποίηση των αναγκαίων αναπτυξιακών έργων που έχουν εγκριθεί στον 

Προϋπολογισµό Αναπτύξεως για το έτος 2007 αλλά και στο Μεσοπρόθεσµο 

∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2008-2010. 

 

Η Αστυνοµία έχει αρµοδιότητα 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. 
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Βασικός άξονας ήταν ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η 

ενδυνάµωση/σύσφιξη των σχέσεων κοινού – Αστυνοµίας.  Ο ανθρώπινος 

παράγοντας και η ασφάλεια του πολίτη λήφθηκαν σοβαρά υπόψη στη χάραξη 

πολιτικής ενάντια στο έγκληµα σε όλες του τις µορφές. 

 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της στα 

πλαίσια της αποστολής της που είναι η διάσωση ανθρώπινης ζωής και 

περιουσίας, η πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών καθώς και η παροχή πάσης 

φύσεως ανθρωπιστικής βοήθειας και η πυροπροστασία κτιρίων. 

 
Το Τµήµα Φυλακών λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του 2007 µε την 

πιστή εφαρµογή των περί Φυλακών Νόµων και Κανονισµών.  Γίνονται συνεχώς 

προσπάθειες από τη διεύθυνση των Φυλακών για λήψη πρόσθετων αναγκαίων 

διορθωτικών µέτρων όπου και όταν αυτό επιβάλλεται.  Η πολιτική του Τµήµατος 

Φυλακών στηρίζεται στο τετράπτυχο «ασφάλεια – ανθρωπιστική µεταχείριση –  

διαπαιδαγώγιση – αποκατάσταση» των ατόµων που παραπέµπονται από τα 

δικαστήρια. 

 

 Το Κρατικό Αρχείο συνέχισε τη διεκπεραίωση της αποστολής του που 

είναι η φύλαξη και συντήρηση των δηµόσιων αρχείων που παραλαµβάνει από 

κυβερνητικά τµήµατα και άλλα σώµατα που υπόκεινται στον περί Κρατικού 

Αρχείου Νόµο.  Τα αρχεία διατίθενται για επίσηµη χρήση, προς εξυπηρέτηση 

όλων των κρατικών υπηρεσιών. Το Κρατικό Αρχείο παρέχει επίσης 

διευκολύνσεις στο κοινό για τη διερεύνηση αρχειακού υλικού. 

 

 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, στους 

Αρχηγούς, Υπαρχηγούς,  Βοηθούς Αρχηγούς, Αξιωµατικούς και υπόλοιπο 

προσωπικό της Αστυνοµίας, στο ∆ιευθυντή, Αξιωµατικούς και υπόλοιπο 

προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στους ∆ιευθυντές 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 και στο υπόλοιπο 
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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. 

 

 
 
 
 

 (∆ρ. Κύπρος Χρυσοστοµίδης) 
Υπουργός 

∆ικαιοσύνης  και ∆ηµοσίας Τάξεως 
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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 2007. 
 
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. 

 
- 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. 

 
− ο ρόλος συνδέσµου της Αρχής ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων 

κατά της Αστυνοµίας µε την κυβέρνηση και η εξασφάλιση των 
απαιτούµενων εσόδων και υπηρεσιών για τη λειτουργία της Αρχής και 
την υλοποίηση των εργασιών της. 
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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  

- 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 και στο Κρατικό Αρχείο. 

 
 Η οργανωτική δοµή του Υπουργείου παρουσιάζεται στο οργανόγραµµα 

στη σελίδα 7. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

31.12.2007 

 

Υπουργείο: 
  1 Γενικός ∆ιευθυντής 
  1  ∆ιευθύντρια Τοµέα ∆ικαιοσύνης 
 1 Πρώτος ∆ιοικητικός Λειτουργός 
  3 Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί 
1 Ανώτερη Λειτουργός Νοµικών Θεµάτων 
1 Πρώτος Επιθεωρητής Λογαριασµών 

  4 ∆ιοικητικοί Λειτουργοί Α’  
  1 Πρώτη Γραµµατειακή Λειτουργός 
  1 Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών 
  3 ∆ιοικητικοί Λειτουργοί  
  1 Λειτουργός Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (µε απόσπαση) 
  1 Λειτουργός Νοµικών Θεµάτων  
  2 Έκτακτοι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί  
  1 Ανώτερος Γραµµατειακός Λειτουργός 
  2 Ανώτερες Στενογράφοι 
  2      Γραµµατειακοί Λειτουργοί  
 14 Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί 
   1 Έκτακτος Λογιστικός Λειτουργός 
   4  Έκτακτοι Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί 
   6  Βοηθοί Γραφείου 
  49 
 
 

Σηµ.: (1) Στο Υπουργείο υπηρετούσαν επίσης, ένας  Αστυνόµος Β, 
Αξιωµατικός παρά τω Υπουργώ, ένας   Υπαστυνόµος και 2 
Λοχίες και 1 Τακτική Γ/Ειδική Αστυφύλακας (Γραφειακά 
καθήκοντα για θέµατα Αστυνοµίας).  

 
(2) Στο Υπουργείο ήταν τοποθετηµένο µέχρι 31.12.2007 το πιο κάτω 

προσωπικό που είχε παραχωρηθεί στον Οργανισµό Νεολαίας  
Κύπρου σύµφωνα µε τις Μεταβατικές ∆ιατάξεις του περί 
Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου Νόµου του 1994: 

 
 

- 1 Επιθεωρήτρια Λογαριασµών 
- 1 Βοηθός Γραµµατειακός Λειτουργός 
- 1 Έκτακτος Βοηθός Γραµµατειακός Λειτουργός  
- 1 Βοηθός Γραφείου 
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  (3) Στο Υπουργείο είναι επίσης τοποθετηµένο και το πιο κάτω 
προσωπικό που έχει παραχωρηθεί στην Αρχή ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και 
Παραπόνων κατά της Αστυνοµίας: 
 

− 1 ∆ιοικητικός Λειτουργός 
− 3 Έκτακτοι Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί 

4 
 

  Κρατικό Αρχείο: 

 

  1 Έφορος Κρατικού Αρχείου 

  1 Γραµµατειακός Λειτουργός  

4 Λειτουργοί Κρατικού Αρχείου 

2 Συντηρητές Εγγράφων 

2 Τεχνικοί 

1 Έκτακτος Τεχνικός 

  3 Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί 

  4 Έκτακτοι Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί 

  2 Γενικοί Βοηθοί  

  2 Ωροµίσθιοι Εργάτες  

22 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Γενικός ∆ιευθυντής 

 

Λογιστήριο 

 
Υπουργός 

Αστυνοµία

Αρχείο

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Τάξης και 
∆ιοίκησης 

 

∆ιεύθυνση  Τοµέα ∆ικαιοσύνης 

 
Μονάδα 
Ισότητας 

 

Μονάδα 

 Εγκληµατολογικών 

Ερευνών 

Οργανισµός Νεολαίας Κρατικό Αρχείο  

Τµήµα Φυλακών 

 
Μονάδα Νοµικών 

Θεµάτων 

 
Μονάδα ∆ιεθνούς 

Νοµικής Συνεργασίας

 

 
 

Θέµατα 
Αστυνoµίας και 
Πυροσβεστικής 

Θέµατα Φυλακών, 
Κρατικού  Αρχείου 
και Οργανισµού 

Νεολαίας 
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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. 

 

Τέλος, η Μονάδα απορροφά κοινοτικά κονδύλια µέσα από την προώθηση 

και υλοποίηση Κοινοτικών Προγραµµάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά µε θέµατα διακρίσεων και ίσης µεταχείρισης (π.χ. το Κοινοτικό 

Πρόγραµµα “Progress” (2007-2013) και το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών, 

(2007) καθώς επίσης συντονίζει και πραγµατοποιεί δράσεις, σε συνεργασία µε 

την κοινωνία των πολιτών και άλλους αρµόδιους Φορείς και Υπηρεσίες. 

 

 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 2007 στους τοµείς αρµοδιοτήτων του Υπουργείου, έχουν ως 

ακολούθως: 

 

Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 
 
1. Απονοµή της ∆ικαιοσύνης 
 
1.1 Σύµφωνα µε τον περί ∆ικαστηρίων Νόµο η καθ΄ύλην πολιτική δικαιοδοσία 

των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων κατανέµεται µεταξύ των ∆ικαστών σε συνάρτηση 

µε το ύψος της επίδικης διαφοράς, που ήταν εκπεφρασµένο σε κυπριακές λίρες.  

 

Με επικείµενη την είσοδο της ∆ηµοκρατίας από 1/1/2008 στην Ευρωζώνη, 

και επειδή η µετατροπή σε Ευρώ των εν λόγω αναφορών σε ποσά δεν µπορούσε 

να γίνει κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων των περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόµων 

του 2007, δεδοµένου ότι οι κλίµακες δικαιοδοσίας δεν αποτελούν ποσά που 

πρόκειται να καταβληθούν, ούτε ποινές, ούτε τέλη, κατατέθηκε και ψηφίστηκε ο 

περί  ∆ικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος  του  2007 µε  τον  οποίο  
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επανεκφράστηκαν τα ύψη επίδικης διαφοράς σε Ευρώ και παράλληλα 

αναθεωρήθηκαν οι κλίµακες δικαιοδοσίας στο ύψος που είχε εγκριθεί από το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο. 

 

1.2 Επίσης στον περί ∆ικαστηρίων Νόµο, προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν 

τροποποιήσεις, µε βάση τις οποίες θεσµοθετήθηκε δικαίωµα έφεσης κατά της 

απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου να παραπέµψει ή µη προδικαστικό ζήτηµα 
στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε εκκρεµούσα ενώπιον του 

υπόθεση, για σκοπούς αυθεντικής και δεσµευτικής ερµηνείας διατάξεων του 

κοινοτικού δικαίου, µε βάση τη διαδικασία που προβλέπουν οι κοινοτικές 

Συνθήκες. 

 

1.3 Ψηφίστηκε νοµοσχέδιο κυρωτικό της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τη 
∆ιαβίβαση Αιτήσεων Νοµικής Αρωγής και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
της. 
 Η Μονάδα, ως εκ του καθορισµού του Υπουργείου ως αρµοδίας αρχής για 

την παραλαβή αιτήσεων δωρεάν νοµικής αρωγής από πρόσωπα που έχουν την 

κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε., χειρίστηκε, 

κατά τη διάρκεια του έτους, αιτήµατα που διαβιβάστηκαν για νοµική αρωγή σε 

διασυνοριακές υποθέσεις ενώπιον κυπριακών δικαστηρίων. 

 

1.4 Κατατέθηκε και ψηφίστηκε νέα αυτοτελής νοµοθεσία µε την οποία 

ενσωµατώθηκαν και προσαρµόστηκαν στο εσωτερικό δίκαιο οι πρόνοιες της 
Απόφασης – Πλαισίου του Συµβουλίου της Ε.Ε. (2005/214/∆ΕΥ) αναφορικά 

µε την αναγνώριση και εκτέλεση σε κράτος-µέλος της Ένωσης αποφάσεων µε 

τις οποίες επιβλήθηκαν σε άλλο κράτος-µέλος χρηµατικές ποινές σε φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα. 

 

1.5 Με στόχο τον καλύτερο προγραµµατισµό του δικαστικού χρόνου και τον 

περιορισµό των αναβολών στη διαδικασία της ποινικής δίκης, ρυθµίστηκε µε 

κατάλληλη τροποποίηση στον Περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµο ώστε το 

δικαίωµα του κατηγορουµένου να εξασφαλίσει αντίγραφα του µαρτυρικού υλικού,  
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να υπάρχει ανεξάρτητα από την απάντηση στην κατηγορία (παραδοχή / µη 

παραδοχή). 

 

1.6 Με κατάλληλη τροποποίηση του Περί Ποινικού Κώδικα Νόµου 

καθορίστηκε ότι αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αδικηµάτων που 

διαπράχθηκαν σε ξένη χώρα, και έχει, δυνάµει των προνοιών περί εξωεδαφικής 
δικαιοδοσίας, εφαρµογή ο Ποινικός Κώδικας ή άλλος νόµος της ∆ηµοκρατίας, 

είναι το καθ΄ ύλην αρµόδιο ∆ικαστήριο της Επαρχίας Λευκωσίας (δικαστήριο 

συνοπτικής διαδικασίας ή κακουργοδικείο). 

 
2. Καταστολή του Εγκλήµατος – Ποινική Μεταχείριση 

 

2.1 Με άλλες τροποποιήσεις στον Περί Ποινικού Κώδικα Νόµο, προτάθηκε 

αύξηση της ανώτατης ποινής για το αδίκηµα της αιµοµιξίας από 7 σε 14 χρόνια, 

καθώς και για τα αδικήµατα των άσεµνων επιθέσεων, τα οποία ορίζονται ως 

κακουργήµατα που επισύρουν ποινή φυλάκισης µέχρι 10 χρόνια, ενόψει της 

έξαρσης που παρατηρήθηκε στην τέλεση τέτοιων αδικηµάτων. 

 

2.2 Εξ άλλου, στον ίδιο ως άνω Νόµο, κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν 

τροποποιήσεις µε σκοπό την αυστηρότερη και αποτελεσµατικότερη 

καταπολέµηση του φαινοµένου της άγρας πελατών, µε βάση τις οποίες 

αναδιατυπώθηκε η στοιχειοθέτηση του σχετικού  αδικήµατος ώστε να καθίσταται 

ευχερέστερη η απόδειξη του ενώπιον δικαστηρίων, και αυξήθηκαν σηµαντικά οι 

προβλεπόµενες ποινές, περιλαµβανοµένης της εξουσίας να επιβληθεί ποινή 

φυλάκισης και/ή να εκδοθεί δικαστικό διάταγµα για διακοπή της λειτουργίας 

υποστατικού. 

 

2.3 Επίσης,  προωθήθηκε νοµοσχέδιο µε βάση το οποίο τροποποιείται το 
αδίκηµα της αρπαγής ανηλίκου, ώστε να καλύπτει και την περίπτωση της  
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µεταφοράς εκτός της ∆ηµοκρατίας ανήλικου παιδιού από πρόσωπο που ασκεί 

από κοινού την επιµέλεια, χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα, εν όψει των 

ανησυχητικών διαστάσεων που έχει προσλάβει τα τελευταία χρόνια το φαινόµενο 

αυτό, στις περιπτώσεις µικτών γάµων Κυπρίων µε αλλοδαπούς. 

 

2.4 Κατατέθηκε και εκκρεµεί στη Βουλή νοµοσχέδιο µε σειρά τροποποιήσεων 

στην ειδική εσωτερική νοµοθεσία, που στοχεύουν στην αποτελεσµατικότερη 
εφαρµογή της Απόφασης-Πλαισίου του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης και τις ∆ιαδικασίες Παράδοσης 
Εκζητουµένων, που υπαγορεύθηκαν από την πείρα της µέχρι τώρα εφαρµογής 

του νόµου. 

 

2.5 Εξάλλου κατατέθηκε, και έχει  ήδη ψηφισθεί, νέος ενοποιηµένος νόµος για 

την καταπολέµηση του ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος, ο οποίος, αφενός 

ενσωµάτωσε στο εσωτερικό δίκαιο τις πρόνοιες της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. σχετικά µε την πρόληψη 

της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, και αφετέρου ενοποίησε τους σχετικούς υφιστάµενους νόµους 
1996-2004 (βασικό και τροποποιητικούς) σε ενιαίο κείµενο νόµου, που τους 

αντικατέστησε. 

 

2.6 Επίσης κατατέθηκε και συζητείται στη Βουλή νοµοσχέδιο για την 

καταπολέµηση της Τροµοκρατίας, το οποίο στοχεύει στην ολοκληρωµένη 

ρύθµιση όλων των πτυχών γύρω από το φαινόµενο και διαλαµβάνει µέτρα για τη 

σφαιρική αντιµετώπιση του. 

 

3. Εκσυγχρονισµός του ∆ικαίου – Άλλα νοµοθετήµατα 
 

3.1 Ψηφίστηκε από τη Βουλή  νοµοσχέδιο που ετοίµασε η Νοµική Υπηρεσία 

συντονίζοντας το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, ενός γενικού νόµου για την 
εφαρµογή των Κοινοτικών Κανονισµών και Αποφάσεων στη ∆ηµοκρατία.   
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Ο γενικός αυτός νόµος, ο οποίος έχει χαρακτήρα καθαρά επικουρικό, 

συµπλήρωσε κενά και περιέλαβε εφαρµοστικές διατάξεις αναφορικά µε 

Κοινοτικούς Κανονισµούς και Αποφάσεις που δεν καλύπτονται από ειδικούς 

νόµους, στο βαθµό που κρίνεται ότι τέτοιες εφαρµοστικές διατάξεις είναι 

απαραίτητες, είτε διότι τίθεται θέµα καθορισµού αρµόδιας αρχής εφαρµογής, ή 

χορήγησης εξουσίας ελέγχου, επιθεώρησης, ή έρευνας της συµµόρφωσης µε 

υποχρεώσεις εκ του Κανονισµού ή Απόφασης, ή επιβολής διοικητικού προστίµου 

σε περίπτωση παράβασης. 

 

3.2 Προωθήθηκαν και/ή ψηφίστηκαν νέες ρυθµίσεις στην περί ∆ικηγόρων 
Νοµοθεσία (Νόµο και Κανονισµούς) και ειδικότερα: 
 

− Ψηφίστηκε από τη Βουλή µετά από πρόταση νόµου της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νοµικών, ο Περί ∆ικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόµος του 
2007, µε τον οποίο θεσµοθετείται Εταιρεία ∆ικηγόρων για τη διευκόλυνση 

των δικηγορικών εργασιών και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, κατά 

την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος. 

 

− Κατατέθηκε στη Βουλή, όπου και εκκρεµεί, νοµοσχέδιο µε τίτλο: Ο περί 
∆ικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2007, µε το οποίο 

σκοπείται η υποχρεωτική ασφάλιση των δικηγόρων έναντι επαγγελµατικής 

ευθύνης.   

 

− Κατατέθηκαν στη Βουλή, όπου και εκκρεµούν, οι περί ∆ικηγόρων 
(Πειθαρχική ∆ιαδικασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007», µε 

τους οποίους σκοπείται η κάλυψη κενών που διαπιστώθηκαν στην 

πειθαρχική διαδικασία και η βελτίωση της λειτουργίας του Πειθαρχικού 

Συµβουλίου. 

Με τις προτεινόµενες αλλαγές καθίστανται σαφέστερες οι εξουσίες του 

Πειθαρχικού Συµβουλίου, ως πειθαρχικού σώµατος και συγκεκριµένα 

προνοείται ότι το Πειθαρχικό Συµβούλιο θα ασκεί καλύτερο έλεγχο στη 

διαδικασία που προηγείται της πειθαρχικής δίκης και παράλληλα  
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περιορίζονται οι εξουσίες του ερευνώντος προσώπου στο µέτρο που είναι 

αναγκαίο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. 

 

− Ενόψει της ένταξης της χώρας µας (από 1/1/2008) στην Ευρωζώνη 

θεσπίστηκαν οι Περί ∆ικηγόρων (Νοµική Πληροφόρηση) (Τέλη) 
Κανονισµοί του 2007, στους οποίους επανεκφράστηκε σε ευρώ η αξία των 

ειδικών ενσήµων που επικολλούνται επί κάθε δικογράφου που 

καταχωρείται στο ∆ικαστήριο. 

 

− Για τον ίδιο λόγο, κατατέθηκαν και θεσπίστηκαν οι Περί Ταµείου 
Συντάξεως ∆ικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2007, 

µε τους οποίους επανεκφράστηκαν σε ευρώ τα τέλη (δικηγορόσηµα) που 

καταβάλλει κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελµα, για την εµφάνιση του 

ενώπιον δικαστηρίου και για την κατάθεση εγγράφων σε καθορισµένες 

περιπτώσεις. 

 

− Με τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Οικονοµικών προωθήθηκε προς το 

Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση, πρόταση του Νοµικού Συµβουλίου για 

αύξηση του µηνιαίου επιδόµατος που καταβάλλεται σήµερα στους 

ασκούµενους δικηγόρους, από €213.58 (₤100) σε €260.00 (₤125). 

 

3.4 Ψηφίστηκε από τη Βουλή νοµοσχέδιο τροποποιητικό του περί 
Ενοικιοστασίου Νόµου, µε το οποίο προβλέπεται η συγκέντρωση και ενιαία 

αναφορά των «ελεγχοµένων περιοχών» που ήδη είναι καθορισµένες.  Η ρύθµιση 

αίρει τη δυσκολία εντοπισµού κατά πόσον µια περιοχή έχει κηρυχθεί ως 

«ελεγχόµενη» και τυχόν ασάφειες λόγω του ότι ορισµένες περιοχές συµβουλίων 

βελτιώσεως κατέστησαν δήµοι ή κοινότητες. Μετά την ψήφιση και ταυτόχρονα µε 

την καθορισθείσα ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ρύθµισης, εκδόθηκε ∆ιάταγµα 

του Υπουργικού Συµβουλίου µε το οποίο επαναδιατυπώθηκαν και καθορίστηκαν 

ως «ελεγχόµενες» όλες οι πιο πάνω περιοχές σε ενιαίο Πίνακα.  

Τέλος, καθορίστηκαν µε ∆ιατάγµατα  του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διετία 

2007-2009, το ανώτατο όριο αύξησης ενοικίου για κατοικίες ή καταστήµατα σε  
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ελεγχόµενες περιοχές (µέχρι 14%) καθώς επίσης το ποσοστό αύξησης ενοικίων 

για καταστήµατα σε δυσπραγούσες περιοχές (14%). 

 

3.5 Σ΄ ότι αφορά τον περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµο 
εκκρεµεί στη Βουλή τροποποιητικό νοµοσχέδιο για αύξηση του µέγιστου ποσού 

που κατ΄ εξουσιοδότηση του βασικού νόµου µπορεί να επιβληθεί εξώδικα, από 

£50 σε £200.  

Στο µεταξύ προωθήθηκε και εκδόθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο ∆ιάταγµα 

(Κ∆Π 372/07) που προνοεί αύξηση των εξώδικων προστίµων, σε τροχαία κυρίως 

αδικήµατα, µέχρι το µέγιστο επιτρεπόµενο, σήµερα, ποσό €85,43 (₤50).  Η 

ρύθµιση έγινε προς το σκοπό πρόληψης και κατ΄ επέκταση µείωσης των 
θανατηφόρων δυστυχηµάτων.  Επιπλέον, προωθήθηκε νέο ∆ιάταγµα µε το 

οποίο αυξάνεται το καθορισµένο πρόστιµο για το αδίκηµα της απείθειας σε 

οδηγίες αστυνοµικού εν στολή από €25,63 (₤15) σε €85,43 (₤50).    

 

3.6 Τέλος, προωθήθηκαν τροποποιήσεις στον Περί Ορισµένων 
Αξιωµατούχων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (∆ήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) Νόµος 2004/2006 µε σκοπό: 

 

− την απαλλαγή των Προέδρων και των Μελών των συµβουλίων των 

κατεχοµένων κοινοτήτων από την αχρείαστη ταλαιπωρία της υποβολής 

δήλωσης περιουσίας, δεδοµένου ότι δεν ασκούν αρµοδιότητες/οικονοµική 

δραστηριότητα/διαχείριση χρηµάτων, ώστε να τίθεται θέµα ελέγχου τυχόν 

διαφοροποίηση της περιουσιακής τους κατάστασης λόγω αυτής της 

ιδιότητας. 

 

− τη ρύθµιση της δυνατότητας είσπραξης των διοικητικών προστίµων που 

επιβάλλει το Τριµελές Συµβούλιο ελέγχου, µέσω του µηχανισµού είσπραξης 

χρηµατικών ποινών που προβλέπει η Ποινική ∆ικονοµία. 
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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  ∆ικαιοσύνης και των 

Εσωτερικών Υποθέσεων,  (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 και 

συντονισµού του Κοινοτικού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την  
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Κοινωνική Αλληλεγγύη (Progress 2007-2013) (στο µέρος που αφορά το 

ρατσισµό) µε απορρόφηση κοινοτικών πόρων για δράσεις σε εθνικό επίπεδο. 

 
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,  για το υπό εξέταση έτος, αναφέρονται τα ακόλουθα µέτρα: 

 

2.1. Συνεργασία σε τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών 

 Υποθέσεων  (Κεφ. 24) 
 

• Ψηφίστηκε το κυρωτικό νοµοσχέδιο της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της 

Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, για την καταπολέµηση της απάτης 
και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των 
οικονοµικών τους συµφερόντων. 

 

• Ψηφίστηκε ο κυρωτικός νόµος της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας και του 

πρόσθετου Πρωτοκόλλου της για τη διαβίβαση αιτήσεων νοµικής 
αρωγής. 

 

• Θεσπίστηκε εναρµονιστική νοµοθεσία για την αναγνώριση και εκτέλεση 

αποφάσεων Κρατών/µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες 
επιβάλλουν χρηµατικές ποινές. 

 

• Ψηφίστηκε νέος νόµος για την παρεµπόδιση και καταπολέµηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες, ο οποίος ενσωµάτωσε και την 3η Οδηγία 

της Ε.Ε. στον τοµέα αυτό. 
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• Ψηφίστηκε επίσης ο κυρωτικός νόµος της Σύµβασης του Συµβουλίου της 

Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και ∆ήµευση 
Προϊόντων του Εγκλήµατος και τη χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας. 

 

• Κατατέθηκαν και εκκρεµούν στη Βουλή για ψήφιση τα κυρωτικά νοµοσχέδια 

των διµερών Συµφωνιών Κύπρου-ΗΠΑ σχετικά µε την έκδοση φυγόδικων 
και την αµοιβαία συνδροµή σε ποινικά θέµατα. 

 

• Τέλος, ψηφίστηκε ο νόµος για τη διατήρηση τηλεπικοινωνιακών 
δεδοµένων µε σκοπό τη διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικηµάτων,  
µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η σχετική Οδηγία της Ε.Ε. 
 

 2.2. Εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης (Ρατσισµός).  Τοµέας    
Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης (Κεφ. 13) 
 
 
2.2.1. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως υλοποίησε δράσεις, ως ο 

Εθνικός Ενδιάµεσος Φορέας για το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους 

(2007), µε τη συνεργασία συναρµοδίων υπηρεσιών, φορέων και οργανισµών, 

από τον κρατικό και ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα µε καθορισµένο  εθνικό στρατηγικό 

σχέδιο και προτεραιότητες.  Συγκεκριµένα υλοποιήθηκαν 12 δράσεις εκ τω 

οποίων δύο (2) από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και δέκα 

(10) από ΜΚΟ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν συγκεκριµένες 

προτάσεις για δράσεις. Οι εν λόγω δράσεις έγιναν µε κρατική (50%) και κοινοτική 

(50%) χρηµατοδότηση συνολικού ύψους 240.000 Ευρώ. 

 

Στα πλαίσια των δράσεων αυτών Λειτουργοί της Μονάδας επιµελήθηκαν 4 

εκδόσεις σε θέµατα διακρίσεων και ίσων ευκαιριών, που διατέθηκαν δωρεάν στα 

σχολεία, στο ευρύ κοινό καθώς επίσης σε ενδιαφερόµενους φορείς και 

υπηρεσίες.  Οι 4 εκδόσεις που επιµελήθηκε η Μονάδα τιτλοφορούνται: 

 

 Εθνικές δραστηριότητες Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους 

(2007) – Ας κάνουµε την ισότητα πραγµατικότητα. 
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 Έκθεση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και σε τοµείς του κοινοτικού 

κεκτηµένου αναφορικά µε τις διακρίσεις – Πολιτική και µέτρα. (Αγγλικά και 

Ελληνικά). 

 

 Εθνική Στρατηγική και Προτεραιότητες Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών 

για Όλους (2007) (Αγγλικά και Ελληνικά). 

 

 Περιγραφή και αξιολόγηση δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων 

Ευκαιριών για Όλους (2007). (Αγγλικά και Ελληνικά) 

 

Για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2007 οι Λειτουργοί της Μονάδας 

συνέβαλαν ενεργά παρέχοντας διαλέξεις σε Σεµινάρια και καθοδηγώντας τους 

φορείς υλοποίησης των δράσεων στα πλαίσια λειτουργίας ad hoc Επιτροπών, 

που συστάθηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό, και συγκεκριµένα της Οργανωτικής 

Επιτροπής και της Επιτροπής Αξιολόγησης του Έτους.  Επίσης στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών πραγµατοποιήθηκε (στις 2/6/2007), από τον 

Οργανισµό Νεολαίας σε συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας 

Τάξεως, Φεστιβάλ, στο παιδικό πάρκο της πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία, 

µε ταυτόχρονες εκδηλώσεις όπως θεατρικό εργαστήρι, χορευτικά συγκροτήµατα, 

συναυλία από µουσικά σχήµατα, διάχυση πληροφοριακού υλικού από 

οργανώσεις νεολαίας και µέλη της Εθνικής Επιτροπής κατά των ∆ιακρίσεων, 

προβολές κλπ.  Τέλος καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έτους και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα δόθηκαν από Λειτουργό της Μονάδας συνεντεύξεις (στο ραδιόφωνο 

και στην τηλεόραση) για τις διάφορες δράσεις του Έτους και Οµάδα από 

λειτουργούς του Υπουργείου στελέχωσε ειδικό περίπτερο και διοχέτευσε 

πληροφοριακό υλικό στο κοινό, στο περιθώριο διαφόρων εκδηλώσεων του 

Έτους (π.χ. Ηµέρα Ευρώπης – Ηµέρα Ένταξης, τελετές έναρξης και λήξης του 

Έτους, Συναυλία στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, Πανηγύρι Κοινωνίας των Πολιτών 

κλπ). 
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2.2.2 Στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την 

Κοινωνική Αλληλεγγύη (Progress, 2007-2013) υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από  

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την υποστήριξη του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και 

∆ηµοσίας Τάξεως, δύο αιτήσεις για χρηµατοδότηση συνολικού ύψους 166.000,00 

Ευρώ, µε σκοπό τη διοργάνωση (εντός του 2007-2008), από το Ινστιτούτο 

Εργασίας της ΠΕΟ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

διαφόρων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του κοινού, υπηρεσιών και άλλων 

φορέων σε θέµατα διακρίσεων και ίσων ευκαιριών. 

 

2.2.3 Ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε προς το νεοσύστατο Οργανισµό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (FRA) 

πληροφοριακό υλικό για την εκπαίδευση, απασχόληση, στέγαση, νοµοθεσία και 

ρατσιστική βία στη χώρα µας, µε σκοπό τον εµπλουτισµό της ιστοσελίδας του,  

κάτω από τη θεµατική ενότητα “Infosheet”. 

 

Επίσης οι Λειτουργοί της Μονάδας έδωσαν πληροφόρηση προς το ανεξάρτητο 

Εθνικό Σηµείο Επαφής στο FRA για σκοπούς σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης 

2007 και της Έκθεσης Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων, για τη χώρα µας, καθώς 

επίσης  συντόνισαν την υποβολή προς τον εν λόγω Οργανισµό 

σχολίων/παρατηρήσεων επί των τελικών εκθέσεων, µε σκοπό τη συµπλήρωση 

κενών, την ανασκευή ανακριβειών/εκτιµήσεων και τη διόρθωση λαθών για  την 

όσο το δυνατό καλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της χώρας µας προς 

τα έξω.   

 

2.2.4 Λειτουργοί της Μονάδας έδωσαν πληροφοριακό υλικό και συντόνισαν την 

υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχολίων/παρατηρήσεων επί της 

τελικής Έκθεσης, για την χώρα µας,  σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού 

κεκτηµένου σε θέµατα διακρίσεων, µε σκοπό την  ανασκευή 

ανακριβειών/εκτιµήσεων και τη διόρθωση λαθών στο προσχέδιο που συντάχθηκε 

από την Επιτροπή µε τη βοήθεια ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα µε τον οποίο η 

Επιτροπή συνεργάστηκε ούτως ώστε να προβληθεί προς τα έξω, όσο το δυνατόν  

καλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για τη χώρα µας. 
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2.2.5 Οι Λειτουργοί της Μονάδας συντόνισαν την υποβολή προς τον OSCE 

πληροφοριών για σκοπούς σύνταξης Έκθεσης σχετικά µε περιστατικά που 

εµπεριέχουν το κίνητρο «µίσους»  και βοήθησαν στη σύνταξη, από την Επίτροπο 

Νοµοθεσίας, της 4ης Περιοδικής Έκθεσης για τη χώρα µας κατ΄ εφαρµογή του 

∆ιεθνούς Συµφώνου σε Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα. 

 

2.2.6 Λειτουργός της Μονάδας πλαισίωσε το Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου 

Εσωτερικών στη συνάντηση µε  αντιπροσωπεία της  Συµβουλευτικής Επιτροπής 

της Σύµβασης – Πλαισίου, του Σ τ Ε, για την Προστασία των Εθνικών 

Μειονοτήτων (2/4/4/2007). 

 

III ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

 Λειτουργοί των Μονάδων Νοµικών Θεµάτων και Νοµικής/∆ικαστικής 

Συνεργασίας   έλαβαν    µέρος    σε  συνέδρια /σεµινάρια /εργαστήρια /συναντήσεις 

οµάδες εργασίας που διοργανώθηκαν στα πλαίσια της Ε.Ε., του Συµβουλίου της 

Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας σχετικά µε διάφορα νοµικά θέµατα 

συµπεριλαµβανοµένων και θεµάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη 

διαµεσολάβηση, τη δικαστική νοµική συνεργασία κλπ.  Σε όλα τα 

συνέδρια/σεµινάρια/ εργαστήρια/συναντήσεις/οµάδες εργασίας κατατέθηκαν και 

κυκλοφόρησαν σχετικές εκθέσεις της Κύπρου. 

 
IV ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
 
1. ∆ιοργανώθηκε (στις 19-20/10/2007) από το Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας και 

Ανταλλαγής Πληροφοριών της Ε.Ε. (Technical Assistance Information 

Exchange Office -  TAIEX),  σε συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

και ∆ηµοσίας Τάξεως, τη Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, το Ανώτατο 

∆ικαστήριο και τον Παγκύπριο ∆ικηγορικό Σύλλογο, διήµερο Σεµινάριο 

σχετικά µε τις εξελίξεις στο θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης, την εφαρµογή του 

θεσµού αυτού στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – µε ιδιαίτερη  
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έµφαση στο κοινοτικό κεκτηµένο και τα διεθνή εργαλεία σχετικά µε τη 

∆ιαµεσολάβηση και γενικότερα στο θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης σε οικογενειακά 

και ποινικά θέµατα.   
 

2. ∆ιοργανώθηκε (στις 14/12/2007) Ηµερίδα σχετικά µε ∆ιακρίσεις, στην 

οποία συµµετείχαν περίπου 100 σύνεδροι προερχόµενοι από κυβερνητικά 

τµήµατα/υπηρεσίες, αστυνοµία, ΜΚΟ, δικηγορικό σώµα, κλπ.  ∆ιοργανωτές 

ήταν και πάλι το Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας και Ανταλλαγής Πληροφοριών 

της Ε.Ε. (Technical Assistance Information Exchange Office – TAIEX) µε τη  

συνεργασία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, της 

Νοµικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας, του Ανώτατου ∆ικαστηρίου και του 

Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου.  Αντικείµενο της Ηµερίδας ήταν οι 

εξελίξεις στον τοµέα των διακρίσεων και ειδικότερα η ενηµέρωση αναφορικά 

µε τις Οδηγίες 2003/43/ΕΚ και 2003/73/ΕΚ και την ενσωµάτωση τους στην 

κυπριακή έννοµη τάξη, η εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας στα κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – µε ιδιαίτερη έµφαση στο κοινοτικό 

κεκτηµένο και τα διεθνή εργαλεία στον τοµέα των διακρίσεων, ο ρόλος των 

δικαστηρίων και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην ερµηνεία και 

εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις διακρίσεις – µε αναφορά σε 

ευρωπαϊκές αποφάσεις - καθώς επίσης και η αναφορά σε καλές πρακτικές.   
 

V ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 ∆υνάµει των διατάξεων 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. 
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Η Γραµµατεία της  Υπουργικής Επιτροπής και η επιµέλεια των προσχεδίων 

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

 

 Λειτουργός της Μονάδας Νοµικών Θεµάτων συνέβαλε, για ενδέκατη κατά 

συνέχεια χρονιά, στο Πρόγραµµα της Κυπριακής Ακαδηµίας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

µε σκοπό τη βασική κατάρτιση των δηµοσίων υπαλλήλων επί ευρωπαϊκών 

θεµάτων, παρέχοντας διαλέξεις στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των 

Εσωτερικών Υποθέσεων. 
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Γ. ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η ρύθµιση νοµικών ζητηµάτων και η απονοµή της δικαιοσύνης, λόγω της 

αυξηµένης διασυνοριακής διακίνησης ανθρώπων και αγαθών και του διαρκώς  

µεταβαλλόµενου διεθνούς γίγνεσθαι, απαιτεί την ενδυνάµωση της συνεργασίας 

µε τις άλλες χώρες και τους διεθνείς οργανισµούς, τόσο στον τοµέα του αστικού 

όσο και του ποινικού δικαίου. 

 

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, αναγνωρίζοντας τη σηµασία 

που προσλαµβάνει η εν λόγω συνεργασία  και των υποχρεώσεων που 

συνεπάγεται η  ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προχώρησε το ∆εκέµβριο του 

1999, στη σύσταση της Μονάδας ∆ιεθνούς Νοµικής Συνεργασίας µε στόχο την 

περαιτέρω ανάπτυξη των διµερών και διεθνών σχέσεων. 

 

Η εν λόγω Μονάδα αναπτύσσει 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 31.12.2007 διµερών συµβάσεων και 

των πολυµερών στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κύπρος 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 

΄Εκθεσης. 
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Αναλυτικά η Μονάδα κατά το υπό επισκόπηση έτος ασχολήθηκε µε τα ακόλουθα: 

 

Ι. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 

∆ιεθνές επίπεδο 
 
Προωθήθηκαν ζητήµατα που αφορούν στον καταρτισµό και στην περαιτέρω 

προώθηση κυρωτικών νοµοσχεδίων διεθνών συµβάσεων, στην έναρξη της 

ισχύος κυρωτικών νόµων και  στην τροποποίηση υφιστάµενων κυρωτικών 

νόµων. 

 

Επιπρόσθετα προωθήθηκαν διάφορες ενέργειες που αφορούν στην εφαρµογή 

Κανονισµών του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και συγκεκριµένα των 

Κανονισµών: 

 

(α) 1348/2000, περί Επιδόσεως και Κοινοποιήσεως στα κράτη-µέλη 

∆ικαστικών και Εξωδίκων Πράξεων σε Αστικές ή Εµπορικές Υποθέσεις, 

 

(β) 44/2001 για τη ∆ιεθνή ∆ικαιοδοσία, την Αναγνώριση και την Εκτέλεση 

Αποφάσεων σε Αστικές και Εµπορικές Υποθέσεις, 

  

(γ) 1206/2001 για τη Συνεργασία µεταξύ των ∆ικαστηρίων των κρατών-µελών 

κατά τη ∆ιεξαγωγή Αποδείξεων σε Αστικές ή εµπορικές Υποθέσεις  

 

(δ) 2201/2003 για τη ∆ιεθνή ∆ικαιοδοσία και την Αναγνώριση και Εκτέλεση 

Αποφάσεων σε Γαµικές ∆ιαφορές και ∆ιαφορές Γονικής Μέριµνας ο 

οποίος καταργεί τον Κανονισµό ΕΚ αρ.1347/2000. 

 

(ε) Την Απόφαση πλαίσιο που προνοεί για την αναγνώριση και εκτέλεση 

Αποφάσεων άλλων κρατών µελών οι οποίες επιβάλλουν χρηµατικές 

ποινές και για άλλα συναφή θέµατα. 
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Κατά το υπό επισκόπηση έτος η Μονάδα ανέλαβε την οργάνωση και το 

συντονισµό της επίσκεψης της Οµάδας που συνέστησε το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση της Κύπρου σ΄ ότι αφορά στην 

Απόφαση Πλαίσιο για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος  Σύλληψης και 

των ∆ιαδικασιών Παράδοσης µεταξύ των Κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε από τις 2-5 Μαϊου 2007, στα πλαίσια του 4ου 

Γύρου Αξιολογήσεων των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάλυψε 

όλους τους εµπλεκόµενους στην εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος 

Σύλληψης. 

 

∆ιµερές επίπεδο 
 
Παρακολούθηση θεµάτων που αφορούν στην προτεινόµενη συνοµολόγηση 

∆ιµερών Συµφωνιών Συνεργασίας σε θέµατα Αστικού ∆ικαίου µε τις ΗΠΑ και το 

Ισραήλ, προσχέδια των οποίων προωθήθηκαν στις εν λόγω χώρες και 

εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση. 

 

Προωθήθηκε η κατάθεση στη Βουλή  των Αντιπροσώπων των κυρωτικών 

νοµοσχεδίων που αφορούν τα έγγραφα “Instruments” τα οποία προβλέπονται 

από το Άρθρο 32 των Συµφωνιών που υπογράφηκαν τον Ιούνιο του 2003 µεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ  για τα θέµατα της Έκδοσης Φυγοδίκων και της 

Αµοιβαίας ∆ικαστικής Συνδροµής. 

 

Μετά την υπογραφή και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης τους, τα 

Έγγραφα θα τεθούν σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των αντίστοιχων 

Συµφωνιών µεταξύ ΗΠΑ – ΕΕ, η οποία εξακολουθεί να εκκρεµεί. 
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Παρακολούθηση/Εφαρµογή ∆ιεθνών Συµβάσεων 
 

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων 

του και ενεργώντας ως Κεντρική Αρχή, µε βάση σχετικές Συµβάσεις, χειρίστηκε 

ιδιαίτερα  αυξηµένο αριθµό αιτήσεων προς και από την Κύπρο, οι οποίες 

αφορούν  στην: 

 

- επίδοση δικογράφων (7000 αιτήσεις) 
- δικαστική συνδροµή 

 Λήφθηκαν από διάφορες χώρες συνολικά 186 αιτήµατα δικαστικής 

συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις και υποβλήθηκαν αντίστοιχα 43 

αιτήµατα σε διάφορες χώρες για εκτέλεση. Τα αιτήµατα αφορούν στη λήψη 

µαρτυρίας, στην έκδοση διαταγµάτων για παγοποίηση ή αποκάλυψη 

τραπεζικών λογαριασµών, πληροφορίες για εταιρείες κλπ. 

 

- έκδοση φυγόδικων,  ( 13 αιτήσεις) 
- Ευρωπαϊκά Εντάλµατα Σύλληψης 
  α)  Εκδόθηκαν από τις Κυπριακές Αρχές και προωθήθηκαν για 

 εκτέλεση 20 εντάλµατα σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

  β)   Παραλήφθηκαν συνολικά 38 Ευρωπαϊκά Εντάλµατα Σύλληψης  

 που εξέδωσαν διάφορα κράτη µέλη της Ε.Ε. και προωθήθηκαν για 

 εκτέλεση στις αρµόδιες ∆ικαστικές Αρχές της Κυπριακής 

 ∆ηµοκρατίας. 

 

- µεταφορά καταδίκων: (Λήφθηκαν 8 αιτήσεις από τις οποίες οι 5 

ολοκληρώθηκαν µε τη µεταφορά καταδίκων από ή προς την Κύπρο). 

- επιστροφή απαχθέντων παιδιών που µετακινήθηκαν προς ή εκτός 

Κύπρου: (21 αιτήσεις) 

- αναγνώριση δικαστικών διαταγµάτων διατροφής (24 αιτήσεις) 

- αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων διαιτησίας (6 αιτήσεις) 
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- αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων (πλην διαταγµάτων διατροφής 

και διαιτησίας) (7 αιτήσεις) 

- πιστοποίηση εγγράφων (328.554) 

- λήψη µαρτυρίας σε Αστικές και Εµπορικές Υποθέσεις (7 αιτήσεις) 

 

Συµµετοχή σε συνέδρια και επιτροπές διεθνών οργανισµών για νοµικά 
θέµατα 
 

Λειτουργοί της Μονάδας συµµετείχαν στις εργασίες των ακόλουθων 

Επιτροπών/Συνεδρίων/∆ιασκέψεων: 

 

-  Συναντήσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τόσο σε Αστικές, όσο και Ποινικές Υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω: 

 

 1. Βρυξέλλες  16/02/2007 

 2. Trier (Γερµανία) 4-6/06/2007 

 3. Χάγη 26/6/2007 

 4. Χάγη 12/11/2007 

 5. Βρυξέλλες 12/11/2007  

 

− Στην 53η Συνάντηση  της Επιτροπής του Συµβουλίου της Ευρώπης (PC-OC) 

για την παρακολούθηση των Συµβάσεων για Ποινικά Θέµατα.  (Στρασβούργο 

21-23 Νοεµβρίου 2007). 

 

− Στα σεµινάρια που οργάνωσε η  Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για 

τα θέµατα: 

 

 (1) ∆ικαστική Συνεργασία επί Ποινικών Θεµάτων (11/10/2007-12/10/2007) 

 (2)  Πολιτική καλής νοµοθέτησης. Οι αρχές, τα εργαλεία και οι πρακτικές 

εφαρµογές 12/7/2007-13/7/2007). 

 (3) Σεµινάριο που οργάνωσε το ΤΑΙΕΧ µε θέµα «∆ιαµεσολάβηση σε 

οικογενειακές και Ποινικές Υποθέσεις (19-20 Οκτωβρίου 2007) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Κατάλογος χωρών µε τις οποίες η Κύπρος συνήψε ∆ιµερείς Συµφωνίες 

Νοµικής/∆ικαστικής Συνεργασίας µέχρι 31.12.2007. 

 
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 Έκδοση Φυγοδίκων    
                      - Κυρ. Νόµος 20(ΙΙΙ)/2002 για Αµοιβαία Νοµική Συνδροµή σε   

     Ποινικά Θέµατα 

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 - Κυρ. Νόµος 8(ΙΙΙ)/2005 για Νοµική Συνεργασία σε Αστικά 

Θέµατα. 
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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 

31.12.2007: 

 
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 

 
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 
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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. 
 

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

 

24. Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, 
Κατάσχεση και ∆ήµευση προϊόντων του εγκλήµατος και τη χρηµατοδότηση 
της τροµοκρατίας, Κυρ. Νόµος 51(ΙΙΙ)/2007. 
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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: 

 

- ∆ιεξαγωγή µελετών / ερευνών για διαµόρφωση αντεγκληµατικής πολιτικής.  

 

- Υποβολή εισηγήσεων / εκθέσεων πάνω σε θέµατα που σχετίζονται µε την 

πρόληψη, τον έλεγχο της εγκληµατικότητας και τη µεταχείριση 

αδικοπραγούντων (ποινές, οργάνωση και λειτουργία ιδρυµάτων και άλλων 

θεσµών κοινωνικής άµυνας και θεραπευτικών µέτρων των 

αδικοπραγούντων). 

 
- Συµµετοχή στις εργασίες επιτροπών που συγκροτούνται για θέµατα 

εγκληµατολογικά, σωφρονιστικά, ναρκωτικών και κοινωνικής πολιτικής. 

 

- Παρακολούθηση και προώθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής 

και των Σχεδίων ∆ράσης του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου για τα θέµατα 

που αφορούν το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και 

χειρισµός θεµάτων που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά. 

 
- ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων / Ηµερίδων και συµµετοχή σε διάφορα Σεµινάρια 

/Συνέδρια. 

 
- Συµµετοχή και συνεργασία µε διάφορες υπηρεσίες και Φορείς (Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού, Οργανισµός Νεολαίας, Τοπικές Αρχές, Σχολεία 

κλπ) για την εφαρµογή προληπτικών προγραµµάτων που στοχεύουν στην 

πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας. 

 
- Συµµετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας, 

ως µέλος.  
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- Συµµετοχή στο Συµβούλιο Φυλακών και στα ειδικά κλιµάκια που 

συστήνονται για τη διερεύνηση παραπόνων των καταδίκων, ως 

γραµµατεία και µέλος. 

 
Επίσης, η Μονάδα έχει αναλάβει:  

 

− Την Επιστηµονική, γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του 

Συµβουλίου Εγκληµατικότητας και των Επιτροπών του. 

 

− Την παρακολούθηση, συντονισµό και αξιολόγηση της υλοποίησης 

του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της 

Εγκληµατικότητας. 

 

− Την υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την 

Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας που αφορούν το 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως. 

 

1. ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
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  
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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 σε 

οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο.  

− Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση Εθνικής Αντεγκληµατικής Πολιτικής. 

− Ο συντονισµός δράσεων, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή τους. 

− Η προώθηση και 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 Εγκληµατικότητας είναι ο Υπουργός 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Γενικός 

∆ιευθυντής του Υπουργείου.  Το Συµβούλιο εκπροσωπείται από τα Υπουργεία 

Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισµού, την 

Αστυνοµία, τη Νοµική Υπηρεσία, το Ανώτατο ∆ικαστήριο, την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, τον Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου, το 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού και το Πανεπιστήµιο Κύπρου. 

Η σύνθεση του Συµβουλίου φαίνεται στο Παράρτηµα Ι. 
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  Με τη λήξη της θητείας του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας το ∆εκέµβριο 

του 2006, το Υπουργικό Συµβούλιο ανανέωσε τη θητεία του και για τα επόµενα 

τρία χρόνια (2007 – 2009). 

 

 Στα πλαίσια των εργασιών του Συµβουλίου εκπονήθηκε Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας το οποίο 

καλύπτει τη χρονική περίοδο 2006 –2010 και το οποίο έχει εγκριθεί από το 

Υπουργικό Συµβούλιο το Μάιο του 2006. 

 

 Το Εθνικό Σχέδιο στηρίζεται σε τρεις άξονες: 

 

− τη µείωση των εγκληµατογόνων παραγόντων 

− τη µείωση της υποτροπής και  

− τη µείωση των ευκαιριών για διάπραξη αδικηµάτων 

 

Έχουν καταγραφεί 86 δράσεις οι οποίες 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 συνεταιρικότητα και 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: 

 

− Επιτροπή για την Πρωτογενή και ∆ευτερογενή Πρόληψη της 
Εγκληµατικότητας. 
 

− Επιτροπή για την Τριτογενή Πρόληψη της Εγκληµατικότητας. 

− Επιτροπή αναφορικά µε την Κοινωνική Επανένταξη των 
αποφυλακισθέντων. 
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− Επιτροπή αναφορικά µε την κράτηση Ανηλίκων Παραβατών στις Φυλακές. 
− Οµάδα Εργασίας για το σχεδιασµό, προώθηση και εφαρµογή 

προγραµµάτων πρόληψης της Βίας και Νεανικής Παραβατικότητας. 
 

− Εκτελεστικές Οµάδες Εργασίας για την προώθηση/ υλοποίηση των 
δράσεων/ προγραµµάτων του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης. 

 
 
Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και 

Αντιµετώπιση της  Εγκληµατικότητας για το έτος 2007 

 

Κυριότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν και αφορούν το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

Ηµερίδα σχετικά µε το ρόλο των ΜΜΕ στην πρόληψη της Νεανικής 
Παραβατικότητας 

 

 Η Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών, σε συνεργασία µε την Ένωση 

Συντακτών και το Σύνδεσµο Εκδοτών Εφηµερίδων και Περιοδικών Κύπρου, 

πραγµατοποίησε στις 22.5.2007 Ηµερίδα µε θέµα «Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης στην Πρόληψη της Νεανικής Παραβατικότητας». Η Ηµερίδα 

απευθυνόταν σε Λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης 

για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας.  

 
 Τα θέµατα της ηµερίδας είχαν επίκεντρο τις επιδράσεις των Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης στη συµπεριφορά των νέων και στις πρόνοιες της νοµοθεσίας για 

την προστασία ανηλίκων. Σκοπός του Σεµιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση των 

Λειτουργών των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και η ανάπτυξη δικτύου 

συνεργασίας µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης στον τοµέα της πρόληψης της 

νεανικής παραβατικότητας µηνυµάτων και το ρόλο που µπορούν να 

διαδραµατίσουν στην υιοθέτηση και προβολή  θετικών προς τους νέους. 
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Τα πορίσµατα και εισηγήσεις σχετικά µε το ρόλο των Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης στην πρόληψη της Νεανικής Παραβατικότητας διαβιβάστηκαν στους 
αρµόδιους Φορείς για αξιοποίηση και προώθηση.  

 
Βράβευση Σχολείων  

 

          Με στόχο την παροχή κινήτρων για ανάπτυξη και εφαρµογή προληπτικών 
προγραµµάτων στα σχολεία, βραβεύτηκαν από το Συµβούλιο Εγκληµατικότητας  

οκτώ σχολεία ∆ηµοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης που εφάρµοσαν κατά 

το σχολικό έτος 2006 – 2007  προγράµµατα / πολιτικές πρόληψης της νεανικής 

παραβατικότητας.  

 
Η επιλογή έγινε από τριµελή Επιτροπή του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας 

και η βράβευση έγινε από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, Υπουργό ∆ικαιοσύνης 

και ∆ηµοσίας Τάξεως κατά τη διάρκεια τελετής η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 

19/12/2007. 

 

 Η επιλογή των 8 σχολείων έγινε ανάµεσα σε 37 Σχολικές Μονάδες όλων 

των βαθµίδων της εκπαίδευσης οι οποίες υπέβαλαν αίτηση, έχοντας ως κριτήρια 

την ενεργό συµµετοχή των µαθητών και των ενδιάµεσων οµάδων στόχου 

(Εκπαιδευτικοί, Γονείς) στα προγράµµατα αυτά, τη χρονική διάρκεια  και 

συνέχιση τους, τη φαντασία – επινοητικότητα – δηµιουργικότητα και 

επιστηµονικότητα των πρακτικών αυτών καθώς και τη συνεργασία µε άλλες 

Υπηρεσίες και Φορείς. 

 

 Προληπτικό πρόγραµµα «ΑΡΕΤΗ» 
 

Το Συµβούλιο Εγκληµατικότητας επιχορήγησε το Παρατηρητήριο για τα Παιδιά 

για την εφαρµογή του προληπτικού προγράµµατος «Εκπαίδευση χαρακτήρων - 

Αρετή». Το πρόγραµµα αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί και εφαρµόστηκε σε 240 

µαθητές ∆ηµοτικού (Στ΄ τάξης) και Γυµνασίου. Πρόκειται για ένα προληπτικό,  
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επιστηµονικό πρόγραµµα το οποίο στόχευε στη συναισθηµατική, ηθική και 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 

 

Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρουσιάστηκαν σε ∆ηµοσιογραφική 

∆ιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2007. Το Πρόγραµµα αυτό 

θα συνεχιστεί και το 2008. 

 

∆ηµιουργία Κέντρου Κράτησης Ανηλίκων 

 

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, συστάθηκε Ειδική Υπηρεσιακή 

Επιτροπή του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας, υπό την προεδρία και συντονισµό 

της Μονάδας Εγκληµατολογικών Ερευνών στην οποία µετείχαν εκπρόσωποι του 

Τµήµατος Φυλακών του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας και του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της αφού 

πραγµατοποίησε σειρά συναντήσεων στις οποίες µελετήθηκε το ενδεχόµενο 

δηµιουργίας ξεχωριστού χώρου για τους ανήλικους κρατούµενους κάτω των 18 

ετών σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα στατιστικά δεδοµένα των 

φυλακών αναφορικά µε τους νεαρούς κατάδικους που εκτίουν ποινή φυλάκισης 

και υπέβαλε τις εισηγήσεις της στο Συµβούλιο Εγκληµατικότητας. 
 

Το Συµβούλιο Εγκληµατικότητας αποφάσισε όπως η Επιτροπή µελετήσει 

εκ νέου το ενδεχόµενο εξεύρεσης και ενοικίασης σπιτιού κοντά στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις των Φυλακών ώστε µε τις απαραίτητες τροποποιήσεις να είναι 

δυνατό να φιλοξενήσει σε συνθήκες ασφάλειας προσωρινά τους ανήλικους 

κατάδικους.  

 

Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακισθέντων 
 

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης συστάθηκε Επιτροπή υπό την 

προεδρία και συντονισµό της Μονάδας Εγκληµατολογικών Ερευνών στην οποία 

µετέχουν εκπρόσωποι του Τµήµατος Φυλακών, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 

του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, του Οργανισµού Νεολαίας, του  
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Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου, του Συνδέσµου Φίλων Φυλακισµένων και 

του Συνδέσµου Συγγενών και Φίλων Εξαρτηµένων Ατόµων Κύπρου. 

 

Η Επιτροπή πραγµατοποίησε σειρά συναντήσεων των οποίων στόχος 

ήταν η εξεύρεση µηχανισµού συντονισµού µεταξύ των αρµοδίων φορέων, ώστε 

να παρέχεται η κατάλληλη στήριξη στους αποφυλακισθέντες. 

 

Μέσα στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής, καταγράφηκαν και 

κωδικοποιήθηκαν τα υφιστάµενα προγράµµατα που προσφέρονται από τις  

αρµόδιες υπηρεσίες/ φορείς για την κοινωνική επανένταξη των 

αποφυλακισθέντων και µελετήθηκαν διάφοροι τρόποι για συντονισµό των 

υπηρεσιών/ φορέων µεταξύ τους. 

 

Στο παρόν στάδιο, προωθείται η ετοιµασία ειδικού εντύπου - Οδηγού για 

τους αποφυλακισθέντες. Στο έντυπο αυτό θα περιλαµβάνονται χρήσιµες 

πληροφορίες αναφορικά µε τα προγράµµατα /µέτρα που µπορούν να 

προσφερθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες, φορείς και εθελοντικούς οργανισµούς 

στις οποίες θα µπορούν να αποτείνονται για παροχή βοήθειας/ στήριξης 

(οικονοµική, επαγγελµατική, συµβουλευτική, ψυχολογική, κλπ.). Επίσης, 

αποφασίστηκε όπως παράλληλα διεξαχθεί έρευνα αναφορικά µε τις ανάγκες των 

αποφυλακισθέντων.  

 

Επιπρόσθετα, µεταξύ των στόχων της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη 

δικτύου συνεργασίας µε εθελοντικούς οργανισµούς και συντεχνίες οι οποίες 

µπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους αποφυλακισθέντες. 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 
− Συστάθηκε και λειτουργεί ειδικό γραφείο στην Αστυνοµία για το χειρισµό 

νεαρών παραβατών, το οποίο στελεχώνεται µε 2 Ψυχολόγους και 1 

Εγκληµατολόγο. 

 
− Ολοκληρώθηκε η Μηχανογράφηση Προγράµµατος Ανάλυσης Εγκλήµατος. 
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− Πραγµατοποιήθηκαν διαφωτιστικές εκστρατείες για την Οδική Ασφάλεια 

στα σχολεία. 

 

− Επεκτάθηκε ο θεσµός της Κοινοτικής Αστυνόµευσης 

 
− Οι ∆ήµοι, σε συνεργασία µε την Ένωση ∆ήµων και την Αστυνοµία, έχουν 

εντάξει στις προτεραιότητες τους τη δράση του Συµβουλίου σχετικά µε τον 

κατάλληλο φωτισµό σε διάφορες περιοχές / γειτονιές και έχει ήδη αρχίσει η 

αναβάθµιση του φωτισµού σε αρκετές Κοινότητες και ∆ήµους. 

 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ 

 
− Στο Πρόγραµµα της Σχολής ∆εσµοφυλάκων περιλήφθηκαν  εξειδικευµένα 

προγράµµατα σχετικά µε τη µεταχείριση κρατουµένων αφού 

αξιολογήθηκαν οι ανάγκες του προσωπικού των Φυλακών. Στο παρόν 

στάδιο έχουν προσληφθεί 20 έκτακτοι δεσµοφύλακες µε στόχο να 

µπορέσει να λειτουργήσει επί µονίµου βάσεως η Σχολή ∆εσµοφυλάκων. 

Κατά τη περίοδο του 2007, µέλη του προσωπικού εκπαιδεύτηκαν τόσο 

στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

 

− Έντεκα µέλη του προσωπικού ορίστηκαν ως «Καθοδηγητές» και έτυχαν 

ειδικής εκπαίδευσης. Κύρια εργασία των Καθοδηγητών είναι η 

παρακολούθηση, η καθοδήγηση και επιτήρηση οµάδων κρατουµένων 

κατά την παραµονή τους στις Φυλακές. Ορίστηκαν, επίσης, Καθοδηγητές 

και για τους νεαρούς κατάδικους. 

 

− ∆ηµιουργήθηκε νέο επισκεπτήριο ανοικτής και κλειστής επίσκεψης σε 

υφιστάµενο κτίριο της Κλειστής Φυλακής.  

 

− Έχει γίνει γενική ανακαίνιση στην υφιστάµενη Πτέρυγα Υψίστης 

Ασφαλείας. Προωθείται όµως για το άµεσο µέλλον η δηµιουργία νέας 

Πτέρυγας Υψίστης Ασφαλείας.  
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− Το Τµήµα Φυλακών σε συνεργασία µε το ΚΕΠΑ προσέφερε στους 

κρατούµενους µαθήµατα ταχύρυθµης εκπαίδευσης στα επαγγέλµατα του 

υδραυλικού, συγκολλητή, πελεκάνου και επιπλοποιού. Τα µαθήµατα αυτά 

παρακολουθήσαν και δεσµοφύλακες µε την προοπτική να γίνουν οι ίδιοι 

εκπαιδευτές. Μετά την εκπαίδευση δόθηκαν αναγνωρισµένα 

πιστοποιητικά. Επίσης, ολοκληρώθηκε πρόγραµµα επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης καταδίκων στην ψύξη και κλιµατισµό το οποίο έγινε σε 

συνεργασία µε ιδιωτικό κολέγιο. 

 

Κυριότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν και αφορούν άλλες Υπηρεσίες/ 

Φορείς 

 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

 
 ∆ηµιουργήθηκε Κέντρο Οικογενειακής Καθοδήγησης στη Λεµεσό σε 

συνεργασία µε εθελοντική οργάνωση. Σκοπός του Κέντρου αυτού είναι η 

εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης γονιών αναφορικά µε το γονικό 

τους ρόλο, οικογενειακό προγραµµατισµό, διαχείριση και επίλυση 

συγκρούσεων, επικοινωνία, απόκτηση κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων 

και πολυθεµατικής εντατικής βραχυπρόθεσµης θεραπείας ατόµων, 

οµάδων και οικογενειών. 

 

 Εκπονήθηκαν µελέτες αναφορικά µε: 

 
 την ανάπτυξη προγραµµάτων στήριξης προς τις νέες µορφές 

οικογένειας που παρουσιάζονται στην Κύπρο (µονογονεϊκές, 

ανασυγκροτηµένες, διαπολιτισµικές οικογένειες και οικογένειες 

αλλοδαπών). 

 

 την εισαγωγή του θεσµού του επιτόπιου καθοδηγητή Κοινωνικού 

Λειτουργού που θα εργάζεται στους χώρους που βρίσκονται οι νέοι 

για ψυχαγωγία. 
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 την αξιολόγηση των προγραµµάτων προληπτικής υπηρεσίας προς 

τις οικογένειες. 

 

 Επιµορφώθηκαν Λειτουργοί που ασχολούνται µε προγράµµατα στήριξης 

της οικογένειας και παιδικής προστασίας. 

 

 Έχουν προσληφθεί 6 Λειτουργοί Ανάπτυξης και Ερευνών, οι οποίοι θα 

διεξάγουν επιστηµονικές έρευνες και συγχρόνως θα οργανώνουν 

εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους Λειτουργούς Ευηµερίας. 

 

 Το θέµα της επαγγελµατικής κατάρτισης και αποκατάστασης ανέργων 

κηδεµονευοµένων και αποφυλακισθέντων εντάχθηκε στα προγράµµατα 

απασχόλησης ευπαθών οµάδων του πληθυσµού τα οποία προωθούνται 

από το Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας για υλοποίηση στα 

πλαίσια της νέας προγραµµατικής περιόδου των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 

2007 – 2013. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 Έχει εκπαιδευτεί µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών και ψυχολόγων σε θέµατα 

που αφορούν την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και την αγωγή 

υγείας.  

 
 Έχουν προωθηθεί επιστηµονικά προληπτικά προγράµµατα σε Σχολικές 

Μονάδες («Στηρίζοµαι στα πόδια µου» κλπ). 

 
 Η Επιτροπή για τη διαµόρφωση και συγγραφή ειδικών εγχειριδίων έχει 

ενισχυθεί µε τη συµµετοχή Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων.  

 
 Θεσµοθετήθηκαν οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) µε 

Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (Αρ.Απόφ.64.749). Μέσα στα 

πλαίσια των ΖΕΠ λειτούργησαν προληπτικά προγράµµατα και δράσεις.  
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 Επιµορφώθηκαν, επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί των ΖΕΠ σε θέµατα 

πρόληψης. 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 Το Κέντρο Πρωτογενούς Πρόληψης «Μικρή Άρκτος», του Οργανισµού 

Νεολαίας, εφάρµοσε προγράµµατα και βιωµατικά εργαστήρια καθολικής 

πρόληψης σε οµάδες µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.  Επίσης, 

εφαρµόστηκαν προγράµµατα και στο πεδίο της Κοινότητας καθώς και 

αποσπασµατικές δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού 

πληθυσµού. 

 
 Λειτούργησε ο Πολυχώρος και το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων και στη 

Λεµεσό και Κέντρο Πληροφόρησης στα Κάτω Πολεµίδια. 

 
 Αναβαθµίστηκαν τα Κέντρα Νεότητας. 

 
 ∆ηµιουργήθηκε βάση δεδοµένων για την πληροφόρηση και ενηµέρωση των 

νέων µε στόχο τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα του Οργανισµού 

Νεολαίας. 

 

 ∆ιανεµήθηκε ενηµερωτικό βιβλιάριο σχετικά µε την τηλεοπτική βία και την 

πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης σε όλα τα σχολεία που 

συµπεριλαµβάνονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. 

 

ΑΡΧΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

− Καθ ‘ όλη τη διάρκεια του έτους, πραγµατοποιήθηκαν εκστρατείες 

ενηµέρωσης/πληροφόρησης των πολιτών και των οργανωµένων συνόλων 

σχετικά µε τους τρόπους προστασίας των παιδιών από επιβλαβή 

ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα.  
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Συµβούλιο Φυλακών  

 

Το Συµβούλιο Φυλακών το οποίο λειτουργεί µε βάση τους περί Φυλακών 

Νόµους έχει 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 Φυλακών είναι θεσµός που λειτουργεί για χρόνια και 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρµογής των 

Νόµων 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.  

 

Με τη λήξη της θητείας του Συµβουλίου Φυλακών τον Ιούνιο του 2006, το 

Υπουργικό Συµβούλιο ανανέωσε τη θητεία του και για τα επόµενα τρία χρόνια 

(2006 – 2009). Σε µια προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργικότητας,  
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της 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 2007, η ολοµέλεια του Συµβουλίου εξέτασε σηµαντικό αριθµό 

αιτηµάτων/ παραπόνων που υποβλήθηκαν σ’ αυτό από κρατουµένους, γραπτά ή 

προφορικά. Οι κρατούµενοι αποτείνονταν στο Συµβούλιο Φυλακών για θέµατα 

που αφορούσαν κυρίως προβλήµατα σε σχέση µε την οικογένεια τους, τις 

συνθήκες διαβίωσης τους στις φυλακές και τις άδειες εξόδων.  

 

Επίσης, µε στόχο τη βελτίωση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στις 

Φυλακές, το Συµβούλιο µε δική του πρωτοβουλία, πραγµατοποίησε σειρά 

συναντήσεων µε τον Υπουργό Υγείας και λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας, 

για την προώθηση θεµάτων σχετικά µε τη φαρµακευτική περίθαλψη των 

κρατουµένων, την ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού στις Φυλακές καθώς 

και την αναβάθµιση της διατροφής τους.  

 

Ναρκωτικά 
Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 
 

Η Μονάδα έχει οριστεί ως Σύνδεσµος µεταξύ του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

και ∆ηµοσίας Τάξεως και του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου καθώς και του Εθνικού 

Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά στην Κύπρο. Ως εκ 

τούτου, συµµετέχει στη ∆ιυπουργική Επιτροπή του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου 

και έχει µεταξύ άλλων και την ευθύνη της παρακολούθησης της υλοποίησης της 

Εθνικής Στρατηγικής και των Σχεδίων ∆ράσης του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου, 

για τα θέµατα που αφορούν το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως. 
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Μεταξύ των εργασιών της Μονάδας σχετικά µε τα ναρκωτικά είναι και η 

ετοιµασία τριµηνιαίων εκθέσεων αναφορικά µε την προώθηση της υλοποίησης 

των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά. 

 

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληµατικότητα και την 

Καταπολέµηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών εξέτασε σε σειρά 

συνεδριάσεων και τις 86 δράσεις του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη 

και την Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας, ως προς το περιεχόµενο αλλά και 

την πορεία υλοποίησης τους.  

 

Επίσης, στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων συζητήθηκαν διάφορα θέµατα που αφορούσαν το σωφρονιστικό 

σύστηµα στις Φυλακές, την εφαρµογή του θεσµού της Κοινοτικής εργασίας και 

τον υπερπληθυσµό στις Φυλακές. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού  
  

α)   Συµµετοχή στο Σεµινάριο «∆ιαµεσολάβηση στις ποινικές και οικογενειακές 

υποθέσεις» το οποίο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε το Γραφείο 

Τεχνικής Βοήθειας και Ανταλλαγής Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(TAIEX) µεταξύ 19-20 Οκτωβρίου 2007 στη Λευκωσία. 
 
β)  Παρακολούθηση  του Σεµιναρίου µε θέµα «Στρατηγικές Αστυνόµευσης για 

την Αντιµετώπιση και Πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας», που 

διοργανώθηκε από την Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου µεταξύ 26 – 28 

Νοεµβρίου 2007 στη Λευκωσία. 

 
γ)  Συµµετοχή στο ∆ιαθεµατικό Συνέδριο µε θέµα «Αντιµετώπιση της Νεανικής 

Παραβατικότητας: παρεµβατικές προτάσεις για πρόληψη και καταστολή», το 

οποίο διοργάνωσε ο Κυπριακός Σύνδεσµος Συµβουλευτικής και  
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Επαγγελµατικής Αγωγής (ΟΕΛΜΕΚ) σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού στις 20 ∆εκεµβρίου 2007 στη Λευκωσία. Στο εν 

λόγω Συνέδριο, η υπεύθυνη της Μονάδας παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας. 

 

Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές 

 
 Στα πλαίσια της πολιτικής για ενεργότερη παρουσία και συµµετοχή της 

Κύπρου σε διεθνή συνέδρια για θέµατα Ναρκωτικών και Εγκληµατικότητας η 

Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών εκπροσώπησε το Υπουργείο στην 56η 

Συνάντηση της Επιτροπής για τα Προβλήµατα της Εγκληµατικότητας του 

Συµβουλίου της Ευρώπης, η οποία πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 18 – 22 Ιουνίου 

2007 στο Στρασβούργο. 

 

Εκδηλώσεις για τα Ναρκωτικά και τη Νεανική Παραβατικότητα 

 
 Μέσα στο 2007 προσκλήθηκε ο Υπουργός να απευθύνει χαιρετισµό ή να 

είναι ο κύριος οµιλητής στις πιο κάτω εκδηλώσεις / σεµινάρια: 

 

• Εκδήλωση της Τοπικής Επιτροπής Πολυτέκνων Στροβόλου µε θέµα: 

«∆ιασκεδάζουµε ενάντια στις Εξαρτησιογόνες Ουσίες – Αλκοόλ – 

Ταχύτητα, Αγαπάµε τη Ζωή», Μάρτης 

• Εκδήλωση του Σωµατείου «ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ» µε θέµα: «Οι Νέοι 

και τα Ναρκωτικά», Απρίλης 

• Εκδήλωση του Αθλητικού Οµίλου Ζώδιας µε θέµα: «Ναρκωτικά», Απρίλης 

• ∆ηµοσιογραφική ∆ιάσκεψη για την παρουσίαση των πορισµάτων της 

µελέτης για την αξιολόγηση του προγράµµατος παροχής Κοινοτικής 

Εργασίας χωρίς αµοιβή, Μάρτης 

• Εκδήλωση του πολιτιστικού και  κοινωνικού Συνδέσµου «Φίλος των 

Ασθενών και των Αναπήρων Παντάνασσα» µε θέµα: «Ναρκωτικά – 

Εξαρτησιογόνες Ουσίες – Νεανική Παραβατικότητα», Μάρτης 

• Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής PETERS GALLERY 2, Λευκωσία, Μάϊος 
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• Εκδήλωση του Συνδέσµου Ιδιοκτητών και Κατοίκων Ανθούπολης  (Σ.Ι.Κ.Α) 

µε θέµα: «Καταπολέµηση των Ναρκωτικών» , Μάϊος 

• Εκδήλωση της Τοπικής Οργάνωσης Νεολαίας Ε∆ΕΚ Κυπερούντας µε 

θέµα: «Ναρκωτικά –Πρόληψη και Θεραπεία», Μάϊος 

• Ηµερίδα µε θέµα «Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στην 

Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Νεανικής Παραβατικότητας», Μάϊος 

• Ηµερίδα της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας µε θέµα: «Οι Κοινότητες στην 

Πρόληψη», Ιούνιος 

• Εκδήλωση  του ∆ήµου ∆ερύνειας µε θέµα: «Ουσίες Εξάρτησης – Τροχαία 

δυστυχήµατα», Ιούνιος 

• ∆είπνο του Συνδέσµου Καταπολέµησης Ναρκωτικών Λάρνακας, Ιούνιος 

• Συναυλία των Οργανωµένων Συνόλων Αγρού µε θέµα την πρόληψη των 

ναρκωτικών, Αύγουστος  

• Συναυλία του Κοινοτικού Συµβουλίου Μονής µε θέµα την Πρόληψη των 

Ναρκωτικών, Αύγουστος  

• Εκδήλωση του Κοινοτικού Συµβουλίου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου για τα 

ναρκωτικά και τη νεανική παραβατικότητα, Οκτώβριος  

• Εκδήλωση του Κυνηγετικού Συλλόγου Λευκάρων ενάντια στις 

εξαρτησιογόνες ουσίες, Οκτώβριος 

• Εκδήλωση της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης Αµµόχωστου µε θέµα: 

«Εξαρτήσεις και Γυναίκα», Νοέµβριος 

• Εκδήλωση του Λυκείου Ακροπόλεως µε θέµα: «Έφηβος ενάντια στις 

εξαρτησιογόνες ουσίες»,  Νοέµβριος 

• Βράβευση σχολείων για εφαρµογή καλών πρακτικών πρόληψης της 

νεανικής παραβατικότητας , ∆εκέµβριος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΛΗMAΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Έλενα Κλεόπα  Ανώτερη ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας  
Νοµική Υπηρεσία  

Ανδρέας Κρόκος  Ανώτερος Αστυνόµος,  
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Τµήµατος Γ΄ 
Αρχηγείο Αστυνοµίας  

Μιχάλης Χ’ ∆ηµητρίου  ∆ιευθυντής Φυλακών,  
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Ανδρούλα Μπουλαράν  Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών  
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως  

Χριστίνα Κοντού  Λειτουργός Ευηµερίας  
Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας,  
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

Μιχάλης Παπαδόπουλος  Ανώτερος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος  
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας  
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού  
 

Κώστας Κοιρανίδης  Κλινικός Ψυχολόγος Α΄ 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  
Υπουργείο Υγείας  

Νικόλας Σάντης  Επαρχιακός ∆ικαστής  
Ανώτατο ∆ικαστήριο  

Ανδρέας Καπαρδής  Καθηγητής, Τµήµα Νοµικής  
Πανεπιστήµιο Κύπρου  

Χάρης Φιλιππίδης  Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
Οργανισµός Νεολαίας Kύπρου  

Νεόφυτος Επαµεινώνδας  ∆ιευθυντής  
Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου  

Άθως Γερµανός  Γραµµατέας Ένωσης ∆ήµων  

Σταύρος Ολύµπιος  Πρόεδρος 
Παγκυπρίου Συντονιστικού Συµβουλίου 
Εθελοντισµού  

 

Γραµµατεία 

 

Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών 
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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 αλλαγή νοοτροπίας προώθηση ειδικών 

προγραµµάτων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις γυναίκες στους πολλαπλούς 

τους ρόλους καθώς και ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας σ’ όλα τα 

προγράµµατα και τις πολιτικές. 

 

Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας  

 

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.    
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Oι Οργανώσεις – Μέλη του Συµβουλίου του ΕΜ∆Γ ανέρχονται σήµερα στις 

δεκαέξι.  Στο Συµβούλιο συµµετέχουν γυναικείες, συνδικαλιστικές και άλλες 

οργανώσεις καθώς και 2 Τουρκοκυπριακές γυναικείες οργανώσεις.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2007 δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα η Υπεπιτροπή Εργασίας 

και ∆ιευκολύνσεων προς τους Εργαζόµενους Γονείς και η Υπεπιτροπή 

∆ικοινοτικών Προγραµµάτων του Συµβουλίου του ΕΜ∆Γ. Επίσης µε απόφαση 

του Συµβουλίου συστάθηκαν Ειδικές (ad hoc) Υπεπιτροπές για τη Μελέτη των 

Κανονισµών Επιχορηγήσεων και για την Προώθηση των ∆ράσεων που 

περιλαµβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων.  

 

Ο Προϋπολογισµός του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα ανήλθε για 

τέταρτη συνεχή χρονιά στις £565.000, (περίπου €965.000) από τον οποίο 

καλύφθηκαν τα έξοδα λειτουργίας / προγραµµάτων της Μονάδας Ισότητας, η 

υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και οι επιχορηγήσεις γυναικείων και 

άλλων οργανώσεων.  Συγκεκριµένα οι ετήσιες χορηγίες προς τις οργανώσεις- 

µέλη του Συµβουλίου του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας 

ανήλθαν συνολικά στις £65,000 (€111.000), οι ετήσιες χορηγίες προς τις 

οργανώσεις µη – µέλη του Συµβουλίου ανήλθαν στις £50,000 (€85.000), ενώ ένα 

πολύ σηµαντικό κονδύλι, ύψους περίπου £66.000 (€113.000), διατέθηκε για τη 

χρηµατοδότηση οργανώσεων και άλλων φορέων για υλοποίηση προγραµµάτων 

πρακτικής φύσεως, κατόπιν αιτήσεως.  Κονδύλι ύψους £110,000 (€188.000) 

διατέθηκε για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος του ΕΜ∆Γ 

«Ισότητα – Η Νέα ∆ιάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

 

Σηµαντική εξέλιξη κατά το 2007 αποτέλεσε ο διπλασιασµός του ποσού της 

ετήσιας χορηγίας που λαµβάνουν οι οργανώσεις – µέλη του Συµβουλίου του 

ΕΜ∆Γ από £5.000 σε £10.000 από το 2008, µε απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου.   Η απόφαση αυτή λήφθηκε µετά από διαβούλευση µε τις γυναικείες 

οργανώσεις και υποβολή του κοινού αιτήµατός τους προς το Υπουργικό 

Συµβούλιο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως.  Σηµειώνεται ότι  

 



 

  

57 

 

οι ετήσιες χορηγίες καταβάλλονται προς τις γυναικείες οργανώσεις από το 

κονδύλι του ΕΜ∆Γ σύµφωνα µε τους κανονισµούς επιχορηγήσεων που έχουν 

θεσπιστεί. 

 

Βασικές προτεραιότητες του Εθνικού Μηχανισµού µέσα στο 2007 υπήρξαν η 

ετοιµασία και υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων 

(ΕΣ∆Ι) καθώς και η δηµοσιοποίηση και η ενηµέρωση των αρµοδίων φορέων για 

το Σχέδιο. Η προώθηση της ίδρυσης Πολιτισµικού Κέντρου Γυναικών αποτέλεσε 

επίσης στόχο του ΕΜ∆Γ κατά το 2007.  Οι γυναικείες οργανώσεις στα πλαίσια 

του Συµβουλίου του ΕΜ∆Γ, συµφώνησαν στους στόχους και στις δράσεις του 

Πολιτισµικού Κέντρου, ετοίµασαν το Καταστατικό του και προώθησαν την 

εγγραφή του στο Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως.  Επιπρόσθετα, ο ΕΜ∆Γ ανέπτυξε δράσεις για 

την ευαισθητοποίηση των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης στα θέµατα 

ισότητας.  Συµµετείχε επίσης στην εκστρατεία του Συµβουλίου της Ευρώπης 

ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών.  

 

Μονάδα Ισότητας Ανδρών και Γυναικών 

 

Η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου που αποτελεί την αρµόδια κυβερνητική 

υπηρεσία που συντονίζει θέµατα ισότητας των φύλων, προώθησε τον νοµοθετικό 

εκσυγχρονισµό, την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, την επιχορήγηση 

οργανώσεων, τις διεθνείς σχέσεις, την ενσωµάτωση της ισότητας σ’ όλες τις 

κυβερνητικές πολιτικές (gender mainstreaming), εκτελώντας ταυτόχρονα χρέη 

Γενικής Γραµµατείας του ΕΜ∆Γ και παρέχοντάς του επιστηµονική και διοικητική 

υποστήριξη.  

 

Η Μονάδα Ισότητας στελεχώνεται από µία Ανώτερη ∆ιοικητική Λειτουργό (η 

οποία τελεί ταυτόχρονα και χρέη Γενικής Γραµµατέα του ΕΜ∆Γ) και δύο 

∆ιοικητικούς Λειτουργούς. Καταβλήθηκαν προσπάθειες για ενίσχυση της 

Μονάδας Ισότητας µε πρόσθετο προσωπικό οι οποίες δεν καρποφόρησαν.   
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Η Μονάδα Ισότητας έχει αναλάβει µε Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου το 

2005 την έκδοση Πιστοποιητικών Συµβατότητας µε την Εθνική και Κοινοτική 

νοµοθεσία και πολιτική για την Ισότητα των δύο φύλων, των έργων που 

υλοποιούνται µε χρηµατοδότηση από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Με 

την έναρξη της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, η Μονάδα Ισότητας 

εξασφάλισε, µε σύµβαση, τις υπηρεσίες Συµβούλου σε θέµατα Ισότητας και σε 

συνεργασία µαζί της θα εκδίδει τα Πιστοποιητικά Συµβατότητας για όλα τα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα.   Σηµειώνεται ότι την ίδια αρµοδιότητα είχε και για 

την Προγραµµατική Περίοδο 2004-2006, κατά την οποία εκδόθηκαν γύρω στα 

εβδοµήντα (70) Πιστοποιητικά Συµβατότητας. 

 

Η Μονάδα Ισότητας αναβαθµίζει και εµπλουτίζει συστηµατικά τον ιστοχώρο της, 

ο οποίος λειτουργεί στα πλαίσια της ιστοσελίδας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και 

∆ηµοσίας Τάξεως, (www.mjpo.gov.cy) - (Ισότητα Ανδρών και Γυναικών).  Ο 

χώρος  περιλαµβάνει τις σχετικές Νοµοθεσίες, Μελέτες, Εκθέσεις Προόδου,  

Κανονισµούς και Έντυπα επιχορηγήσεων.  Περιλαµβάνει επίσης τις έρευνες που 

διεξήγαγαν οργανώσεις µε τη χορηγία του ΕΜ∆Γ σε τοµείς που ενδιαφέρουν τη 

γυναίκα και άλλο χρήσιµο πληροφοριακό υλικό µε στόχο την καλύτερη 

ενηµέρωση των πολιτών και την άµεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση του κοινού. 

 

Σύσταση Επιτροπής Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην Αστυνοµία 
 
Με πρωτοβουλία του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και σε 

συνεργασία µε την Επίτροπο ∆ιοικήσεως και την Αστυνοµία, προωθήθηκε η 

σύσταση Επιτροπής Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην Αστυνοµία µε 

απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 5.12.2007. Ο ρόλος της 

Επιτροπής είναι συµβουλευτικός και κύρια αποστολή της είναι η πλήρης 

εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ισότητα ανδρών και γυναικών και η αλλαγή 

νοοτροπίας και εµπέδωση µιας νέας κουλτούρας στην Αστυνοµία, βασισµένης  
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στην αρχή ισότητας των δύο φύλων. Η Επιτροπή είναι ενταγµένη στην Αστυνοµία 

και αποτελείται από ίσο αριθµό ανδρών και γυναικών, οι οποίοι διορίζονται από 

τον Αρχηγό Αστυνοµίας. 

 

Νοµοθετικός Εκσυγχρονισµός 

 
Στο νοµοθετικό τοµέα συνεχίστηκε η προσπάθεια για ενσωµάτωση της ισότητας 

ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς του δικαίου και τον εκσυγχρονισµό 

του Οικογενειακού ∆ικαίου. Συγκεκριµένα η Μονάδα Ισότητας: 

 

(α) Προώθησε σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία, την ετοιµασία 

νοµοσχεδίου µε τίτλο «ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών 

(Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή αυτών) Νόµος του 2007», 

µε στόχο την ενσωµάτωση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/113/ΕΚ, στο 

εθνικό δίκαιο. Το Νοµοσχέδιο εγκρίθηκε µε απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου ηµεροµηνίας 5.12.2007 και κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ψήφιση του, εντός του 2008. Σκοπός του προτεινόµενου 

Νόµου είναι η επέκταση της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών 

και γυναικών που µέχρι σήµερα περιοριζόταν στον τοµέα της απασχόλησης και 

στα επαγγελµατικά σχέδια συντάξεων, στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 

και στην παροχή αυτών, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. 

 

(β) Συµµετείχε στη συζήτηση σχετικών νοµοθετικών µέτρων στα πλαίσια 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών µεταξύ των οποίων: 

 

• Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, για συζήτηση 

νοµοθετικών µέτρων για αντιµετώπιση προβληµάτων των διαζευγµένων 

ατόµων περιλαµβανοµένων τροποποιητικών νοµοσχεδίων του Περί 

Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόµου και του Περί Ρυθµίσεων των 

Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόµου. 
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• Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών, για συζήτηση Προτάσεων Νόµου για 

τροποποίηση των Περί Τέκνων και Περί Υιοθεσίας Νόµων. 

• Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών για συζήτηση τροποποιητικού 

νοµοσχεδίου του Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 

Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση Νόµου.                           

 

Βία κατά των Γυναικών/Σεξουαλική Εκµετάλλευση 

 
Το 2007 υλοποιήθηκε εκστρατεία του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά της Βίας 

των Γυναικών.  Στα πλαίσια της εκστρατείας διοργανώθηκαν διάφορες 

εκδηλώσεις από τα Κοινοβούλια των Χωρών – Μελών και διανεµήθηκε σχετικό 

ενηµερωτικό υλικό.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων σε συνεργασία µε τον Εθνικό 

Μηχανισµό για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τη Συµβουλευτική Επιτροπή για 

την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Βίας στην Οικογένεια διοργάνωσε 

εκδήλωση µε θέµα «Όχι στη Βία Ενάντια στις Γυναίκες» την 1η Μαρτίου 2007, µε 

κύριους οµιλητές τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον Υπουργό 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως. 

 

Στα πλαίσια της ίδιας εκστρατείας, ο ΕΜ∆Γ επιχορήγησε το Γραφείο Χειρισµού 

Θεµάτων Πρόληψης/Καταπολέµησης της Βίας στην Οικογένεια της Αστυνοµίας 

για έκδοση διαφωτιστικού υλικού και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεµιναρίων 

καθώς επίσης και τη Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση για διεξαγωγή δικής της 

διαφωτιστικής εκστρατείας για το πρόβληµα της ενδοοικογενειακής βίας.  

 

Η σηµαντική 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.   

 

Μεταξύ των δράσεων της Συµβουλευτικής Επιτροπής εντός του 2007, 

περιλαµβάνονται: 
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 (α) Η διεξαγωγή ηµερίδας µε στόχο τη «βελτίωση/αναθεώρηση του 

Εγχειριδίου των ∆ιατµηµατικών ∆ιαδικασιών για το Χειρισµό Περιστατικών Βίας 

στην Οικογένεια». 

  

(β) Η ετοιµασία του πρώτου Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και 

Καταπολέµηση της Βίας στην Οικογένεια 

  

(γ) ∆ηµοσιογραφική ∆ιάσκεψη (25.11.07) µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας 

Ηµέρας ενάντια της Κακοποίησης του Παιδιού και της Εβδοµάδας ενάντια στη 

Βία κατά των Γυναικών.      

 

Παράλληλα, το Υπουργείο µέσω του ΕΜ∆Γ, επιχορήγησε Μη- Κυβερνητικές 

Οργανώσεις που εργάζονται στον τοµέα της πρόληψης και αντιµετώπισης της 

βίας στην οικογένεια και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης, όπως το Σύνδεσµο για 

την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (Λευκωσία) και την 

Οργάνωση Προστασίας Θυµάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκµετάλλευσης «Στίγµα» 

(Λεµεσός), για την υλοποίηση δικών τους προγραµµάτων που απευθύνονται 

κυρίως στα θύµατα βίας.   

 

Με εισήγηση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως παραχωρήθηκε η 

οικία που προορίζεται για το ∆ιευθυντή Φυλακών, στο Τµήµα Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευηµερίας προκειµένου να στεγαστεί το πρώτο κρατικό καταφύγιο 

θυµάτων σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Το Καταφύγιο άρχισε ήδη τη λειτουργία 

του υπό την ευθύνη του Τµήµατος.      

 

Συµµετοχή των Γυναικών στην Πολιτική Ζωή  

 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Ισότητα Ανδρών και Γυναικών – Η 

Νέα ∆ιάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» προωθήθηκαν διάφορες δράσεις µε 

στόχο την ευαισθητοποίηση των εκλελεγµένων δηµοτικών συµβούλων (ανδρών 

και γυναικών), σε θέµατα ισότητας και τοπικής αυτοδιοίκησης,  
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περιλαµβανοµένων σεµιναρίων και επίσκεψης στην Στοκχόλµη για ανταλλαγή 

καλών πρακτικών στον τοµέα αυτό. 

 

Στα πλαίσια διεξαγωγής έρευνας και τήρησης αρχείου πληροφοριών, τόσο από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το Συµβούλιο της Ευρώπης, η Μονάδα 

Ισότητας συνέλεξε στοιχεία / πληροφορίες για τη συµµετοχή των γυναικών στην 

πολιτική.  Συγκεκριµένα, συνείσφερε στη διεξαγωγή της Έρευνας «Analytical 

Study on the participation of women and men in political and public decision 

making in Council of Europe member States» και στην Συγκριτική Έκθεση µε 

θέµα: «Women in Decision-Making» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 

 

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως / Εθνικού 

Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και σε στενή συνεννόηση µε όλους 

τους αρµόδιους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, Υπουργεία, Γραφείο 

Προγραµµατισµού, Ηµικρατικούς Οργανισµούς, φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ΜΚΟ κ.α., ετοιµάστηκε το Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣ∆Ι). 

 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφασή του µε αριθµό 65.941 και ηµεροµηνία 

29 Αυγούστου 2007, ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης.  Το ΕΣ∆Ι αποτελεί το 

ενιαίο πλαίσιο πολιτικής της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την προώθηση της 

ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς και στοχεύει στην 

αποτελεσµατική, σφαιρική και συστηµατική προσέγγιση και προώθηση των 

θεµάτων ισότητας.  Περιλαµβάνει τους στόχους, δράσεις και τους φορείς που θα 

υλοποιήσουν τις δράσεις σε έξι βασικούς άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: 

 
(1) Προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
 
(2) Προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην Εκπαίδευση, την 

Επιστήµη και την Έρευνα 
 



 

  

63 
 

 
(3) Προώθηση της Ίσης Συµµετοχής και Εκπροσώπησης Ανδρών και 

Γυναικών στον Πολιτικό, Κοινωνικό και Οικονοµικό Τοµέα 
 
(4) Καταπολέµηση όλων των Μορφών Βίας κατά των Γυναικών 

περιλαµβανοµένης της Σωµατεµπορίας 
 
(5) Προώθηση της Ίσης Πρόσβασης και της Ίσης Εφαρµογής των Κοινωνικών 

∆ικαιωµάτων για Άνδρες και Γυναίκες 
 
(6) Αλλαγή Κοινωνικών Στερεοτύπων και διαµόρφωση µιας Συλλογικής 

Κοινωνικής Συνείδησης προς Όφελος και των Γυναικών. 
 

 

Το ΕΣ∆Ι δεν περιλαµβάνει αναλυτική κοστολόγηση διότι πολλές από τις δαπάνες 

για θέµατα ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι διάσπαρτες σε άλλες 

δράσεις που περιλαµβάνουν την ισότητα ως ένα από τους βασικούς τους 

στόχους.  Σηµαντικές δράσεις θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση από τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν ήδη περιληφθεί σε άλλα 

Εθνικά Σχέδια ∆ράσης.   Κάποιες από τις δράσεις του ΕΣ∆Ι θα καλυφθούν από 

το κονδύλι του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας από το 

οποίο θα επιχορηγούνται κατά προτεραιότητα οργανώσεις που προτίθενται να 

υλοποιήσουν δράσεις συµβατές µε το ΕΣ∆Ι.   Επίσης, το κάθε Υπουργείο θα 

πρέπει στα πλαίσια του δικού του προϋπολογισµού να αναλάβει την προώθηση / 

υλοποίηση των µέτρων του Σχεδίου που το αφορούν.   

 
Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την ίδια απόφαση, καλεί όλα τα συναρµόδια 

Υπουργεία / φορείς δηµοσίου δικαίου να προωθήσουν την υλοποίηση δράσεων / 

µέτρων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους, στα πλαίσια του 

προϋπολογισµού τους και /ή ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων.  

 
∆υστυχώς δεν κατέστη δυνατή η ανάληψη του συντονισµού της υλοποίησης του 

ΕΣ∆Ι από τη Μονάδα Ισότητας, εφόσον δεν ενισχύθηκε µε το απαραίτητο 

προσωπικό που απαιτείται για την αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου αυτού. 
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Συνεργασία/Επιχορήγηση Οργανώσεων/Προγραµµάτων 

 

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, αναγνωρίζοντας τον πολύ σηµαντικό ρόλο που 

διαδραµατίζουν οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις στον τοµέα της ισότητας, τις 

επιχορηγεί και τις ενισχύει από σχετικό κονδύλι. Για όγδοη χρονιά προωθήθηκε η 

καταβολή ετήσιας χορηγίας προς τις Οργανώσεις - Μέλη του Συµβουλίου του 

Εθνικού Μηχανισµού, αλλά και προς άλλες δοµές / φορείς που προσφέρουν 

ουσιαστικές υπηρεσίες στον τοµέα της Ισότητας.   Με βάση τους νέους 

κανονισµούς επιχορηγήσεων που ίσχυσαν για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι 

οργανώσεις-µέλη του Συµβουλίου που παρουσίασαν ελεγµένους λογαριασµούς 

και ολοκληρωµένα σχέδια δράσης για τη χρονιά, έλαβαν χορηγία ύψους ₤5.000.  

 

Παράλληλα, το Υπουργείο µέσω της Μονάδας Ισότητας, ικανοποίησε σειρά 

αιτηµάτων εκ µέρους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων φορέων, µελών 

ή µη του Συµβουλίου του ΕΜ∆Γ, για επιχορήγηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών 

και διαφωτιστικών προγραµµάτων αλλά και προγραµµάτων που παρέχουν 

άµεση βοήθεια και στήριξη σε γυναίκες. 

 

Συγκεκριµένα ικανοποιήθηκαν πέραν των 40 αιτηµάτων οργανώσεων και άλλων 

φορέων, ύψους £66.000, για την προώθηση προγραµµάτων και πρωτοβουλιών, 

όπως τα ακόλουθα: 

• ΓΟ∆ΗΚ - Εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας «Σύγχρονη 

Γυναίκα – Κοινωνία – Οικογένεια - Εργασία» 

• Γ.Ο. Πρωτοπορία - Εκδήλωση µε θέµα: «Ε.Ε. – Κύπρος – Γυναίκα» 

• ΣΕΚ - Εκδήλωση µε θέµα «Ισότητα των ∆ύο Φύλων – Ίσες Ευκαιρίες» 

• ΠΕΟ - Εκστρατεία µε τίτλο: «Μαζί για µια κοινωνία χωρίς διακρίσεις» 

• ∆ΕΟΚ - Εκδηλώσεις µε θέµα "Σεξουαλική παρενόχληση στον Εργασιακό 

χώρο-ένας αθέατος Εφιάλτης"  

• Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση - Εκστρατεία κατά της βίας στην Οικογένεια 

• Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση - «Γραµµή Ενηµέρωσης Γυναικών»  
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• ΠΟΓΟ - Εκδήλωση για την παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας µε θέµα "2007 

λόγοι για Ισότητα-Ανάπτυξη-Ειρήνη" 

• ΠΟΓΟ - Επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα "Η αύξηση της συµµετοχής της 

γυναίκας στα κοινά: δυναµική στην επίλυση των προβληµάτων του 

γυναικείου πληθυσµού»  

• ΓΟΕΚ - Εκδήλωση µε θέµα «Ο ρόλος του άνδρα και της γυναίκας-

διαπαιδαγώγηση µε στόχο την ισότητα» 

• ΓΟΕΚ - Σεµινάριο µε θέµα «Ο ρόλος των Γυναικείων Οργανώσεων στην 

Καταπολέµηση της Μάστιγας του Εµπορίου Ανθρώπων» 

• ΚΟΓΕΕ - Σεµινάριο µε θέµα «Η ∆ιάσταση του ∆ιαζυγίου στις Γυναίκες» 

• Κίνηµα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών - Εκδήλωση "Γυναίκα Γενεσιουργός" 

µε την ευκαιρία της Ηµέρας της Γυναίκας 

• Σύνδεσµος Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Βίας στην Οικογένεια- 

Πρόγραµµα Αυτοενίσχυσης Θυµάτων Βίας στην Οικογένεια µε θέµα: 

«Αγάπη Χωρίς Πόνο» 

• Κυπριακός Σύνδεσµος Οικογενειακού Προγραµµατισµού - Βιωµατικά 

εργαστήρια για εργαζόµενες γυναίκες µε θέµα: "Σεξουαλική παρενόχληση 

στο χώρο εργασίας: ∆ιαστάσεις και Αντιµετώπιση» 

• Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου - Σεµινάριο µε θέµα 

«Εφαρµογή των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Κοινωνική Συνοχή και 

την Εµπορία Ατόµων»  

• Συµβουλευτικό Κέντρο "Ο∆Ο∆ΕΙΚΤΗΣ" – Εκπαιδευτικά προγράµµατα για 

την Ισότητα των φύλων στα θέµατα: «Πρόληψη Βίας - Εισαγωγή στη 

∆ιαχείριση Συγκρούσεων», «Φόβοι και Φοβίες Γυναικών – Αλλαγή – 

Απώλεια – Ασφάλεια», «ενδυνάµωση – ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

και διεκδικητικής συµπεριφοράς διαζευγµένων γυναικών», «Προώθηση 

της ισότητας των φύλων µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία» 

• Παγκύπριος Σύνδεσµος Μονογονεïκών Οικογενειών και Φίλων - 

Πρόγραµµα διακοπών των παιδιών των Μονογονεϊκών Οικογενειών 

• Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου - Έκδοση Έρευνας για τις Εκλογές 

2006 µε θέµα: «Προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων Ψηφοφόρων». 
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• ∆ιεθνής Οργάνωση Λεσχών Λάιονς – Τµήµα Γυναικών: Ηµερίδα – 

Εργαστήρι/Συµπόσιο Λάιονς «Γυναίκα και Οικονοµία-Χάσµα Αµοιβών» 

• Όµιλος ΖΟΝΤΑ Περιοχής Ελλάδας – Κύπρου: 15ο Συνέδριο ΖΟΝΤΑ: «Ο 

Ηγετικός Ρόλος της Γυναίκας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Όραµα ή 

Πραγµατικότητα» 
 

Έρευνες-Μελέτες 

 

Στα πλαίσια της πολιτικής για ανάπτυξη της έρευνας σε τοµείς που άπτονται της 

Ισότητας Ανδρών και Γυναικών, επιχορηγήθηκαν από το Υπουργείο έρευνες που 

διεξήχθησαν από διάφορους φορείς, όπως: 

 

(α) η έρευνα της ∆ΕΟΚ µε θέµα «Σκιαγράφηση του Προφίλ των Κυπρίων 

Γυναικών που κατέχουν θέσεις-κλειδιά στη ∆ηµόσια Ζωή της Κύπρου» 

 

(β) το ερευνητικό πρόγραµµα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών 

Κοινωνικού Φύλου (MIGS) µε θέµα «Χαρτογράφηση της πραγµατικής 
κατάστασης της Σωµατεµπορίας Γυναικών µε σκοπό τη Σεξουαλική τους 

Εκµετάλλευση στην Κύπρο»     

 

Οι έρευνες που επιχορηγούνται από τον ΕΜ∆Γ καθώς και άλλες έρευνες που 

αφορούν την γυναίκα, καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για 

εύκολη πρόσβαση και ενηµέρωση του κοινού.  

 

Επισκέψεις Υπουργού σε Οργανώσεις 

 

Στα πλαίσια της πολιτικής για ενίσχυση της συνεργασίας µε τις Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις και ένδειξη εκτίµησης για το έργο που επιτελούν, ο Υπουργός 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και Πρόεδρος του Εθνικού Μηχανισµού για τα 

∆ικαιώµατα της Γυναίκας, πραγµατοποίησε επισκέψεις στο Σύνδεσµο για την 

Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (Λευκωσία, 12.12.2007) και  
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στην Οργάνωση Προστασίας Θυµάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκµετάλλευσης 

«ΣΤΙΓΜΑ» (Λεµεσός, 26.07.2007 ). 

 

Κατά τις επισκέψεις ο Υπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των 

οργανώσεων, ενηµερώθηκε για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και διαβεβαίωσε 

για την περαιτέρω στήριξή τους περιλαµβανοµένου και της οικονοµικής 

ενίσχυσης τους. 

 

∆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: 

• Συµβουλευτική Επιτροπή για τη Βία στην Οικογένεια (Αντιπροεδρία) 

• Πολυθεµατική Συντονιστική Οµάδα για Θέµατα Εµπορίας Ατόµων  

• ∆ιατµηµατική οµάδα για την προστασία των θυµάτων σεξουαλικής 

εκµετάλλευσης υπό την προεδρία του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευηµερίας 

• Κεντρική Επιτροπή παρακολούθησης της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού 

• Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση 

• Επιτροπή Παρακολούθησης για τα Προγράµµατα των Στόχων 2, 3, 

Αλιείας και Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL που συγχρηµατοδούνται 

από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 

• Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 2007-2013. 

• Συνεισφορά στη διαµόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-

2013 
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• Συνεισφορά στη διαµόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής 

• Συνεισφορά στην ετοιµασία εκθέσεων προόδου για υλοποίηση της 

Στρατηγικής της Λισαβόνας.  

 

Εκδηλώσεις του ΕΜ∆Γ 

 

• Εκδήλωση µε θέµα «Όχι στη Βία Ενάντια στις Γυναίκες» στα πλαίσια της 

Εκστρατείας του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά της Βίας Ενάντια στις 

Γυναίκες και µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας.  Η 

εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και τη Συµβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 

Καταπολέµηση της Βίας στην Οικογένεια, την 1η Μαρτίου 2007. 

• Εκδήλωση µε θέµα «Ισότητα Ανδρών και Γυναικών στη Τοπική 

Αυτοδιοίκηση» µε κύρια οµιλήτρια τη Βουλευτή Επικρατείας Ελλάδας 

Ελευθερία Μπερνιδάκη – Άλντους, µετά από πρόσκληση που της 

απηύθυνε ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, την 1η Ιουνίου 

2007. 

• Εκδήλωση µε θέµα «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα Ανδρών και 

Γυναικών: Ισότητα στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση», στις 2 Νοεµβρίου 2007. 
 

Εκδηλώσεις Άλλων Φορέων 
 

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 2007 

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: 
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• Εκδήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε συνεργασία µε τον Εθνικό 

Μηχανισµό για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και τη Συµβουλευτική 

Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Βίας στην Οικογένεια  

µε θέµα «Όχι στη βία ενάντια στις γυναίκες», 1.3.07 

• Εκδήλωση του ∆ήµου Στροβόλου για την Ηµέρα της Γυναίκας, 6.3.07  

• Εκδήλωση Κ.Ο.Γ.Ε.Ε. σε συνεργασία µε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Κύπρο µε θέµα: «∆ιάσταση της Ηγεσίας-Ευθύνη των 

∆ύο Φύλων» και Τελετή Βράβευσης Γυναικών Επιχειρηµατιών 9.3.07 

• 15ο Συνέδριο ΖΟΝΤΑ Περιοχής Ελλάδας – Κύπρου «Ο Ηγετικός Ρόλος 

της Γυναίκας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Όραµα ή Πραγµατικότητα» 

17.3.07 

• Εκδήλωση του Σώµατος Κυπρίων Οδηγών για την «Ηµέρα Σκέψης 

2007»19.3.07  

• ∆ιακρατικό Συνέδριο του Έργου «Ανοικτές Πόρτες» της Αναπτυξιακής 

Σύµπραξης «Ελάνη» της Κ.Π. EQUAL, 27.4.07 

• Έναρξη Τακτικού Συνέδριου της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης, 

17.11.07  

• Έναρξη της 9ης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης του Τµήµατος Γυναικών ΣΕΚ 

22.11.07  

• Εκδήλωση της Παγκύπριας Κίνησης Ίσα ∆ικαιώµατα – ίσες Ευθύνες για 

την Εξαγγελία της Υποστήριξης της προς τον Σύνδεσµο Μονογονεϊκών 
Οικογενειών και Φίλων, 15.12.07  

 

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 

 
Συνεχίστηκε η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος µε τίτλο “Ισότητα των 

Φύλων – Η Νέα ∆ιάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κοινοτικού Πλαισίου Στρατηγικής για την Ισότητα 

Ανδρών και Γυναικών (2006-2007). 
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Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού, µεταξύ άλλων,  πραγµατοποιήθηκε 

σεµινάριο στις 2 Ιουνίου 2007 µε θέµα Ισότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε 

κύρια οµιλήτρια τη Βουλευτή Επικρατείας Ελλάδας κα Ελευθερία Μπερνιδάκη – 

Άλντους και ενηµερωτική επίσκεψη στον ∆ήµο Στοκχόλµης στις 9-12 Ιουνίου 

2007 µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των γυναικείων οργανώσεων του ΕΜ∆Γ.  

 
Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας συµµετέχει ως εταίρος σε 

τρεις 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 (Συντονιστής Εταίρος: 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» (Συντονιστής 

Εταίρος: Σ.Ε.Κ). 

 

(ιιι) Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ΙΠΑ» για την υλοποίηση του προγράµµατος 

«Προώθηση Ανέργων µέσω της Εξειδικευµένης Κατάρτισης και της 

Πιστοποίησης ∆εξιοτήτων» (Συντονιστής Εταίρος: Ο.Ε.Β.). 

 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Progress η Προϊστάµενη της 

Μονάδας Ισότητας ορίστηκε ως Λειτουργός -Σύνδεσµος για τα θέµατα ισότητας 

των φύλων. 

 

∆ιοικητικός Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας ορίστηκε επίσης ως εκπρόσωπος 

του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, στην Επιτροπή για  
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Εφαρµογή του Κοινοτικού Προγράµµατος ∆ράσης DAPHNE III (2007-2013) για 

την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και 

γυναικών και την προστασία των θυµάτων και των οµάδων κινδύνου, στο 

πλαίσιο του γενικού προγράµµατος «Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα και ∆ικαιοσύνη». 

 

Μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007), ο 

Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας συµµετείχε στην Εθνική 

Οµάδα κατά των ∆ιακρίσεων η οποία συστάθηκε για το σκοπό αυτό. Μέσα στο 

2007 πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ άλλων, 12 δράσεις που συγχρηµατοδοτήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετές από τις οποίες αφορούσαν την ισότητα 

ανδρών και γυναικών. 

 

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 διαµόρφωση δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου στην 

υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης του Πεκίνου, στους τοµείς Γυναίκα-

Παιδεία (Γερµανική Προεδρία) και Γυναίκα-Φτώχεια (Πορτογαλική Προεδρία) 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών 

 

Στα πλαίσια της διερεύνησης της Αναφοράς που υπέβαλε ο Σύνδεσµος 

Χωρισµένων Γυναικών και εξετάζεται από την Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 

∆ηµοσίας Τάξεως, στις  26 Μαρτίου 2007, συνάντηση του Υπουργού 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και Μελών του Συµβουλίου του ΕΜ∆Γ µε την 

Πρόεδρο και Μέλη της εν λόγω Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα προβλήµατα των χωρισµένων 

γυναικών και ζητήθηκαν περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο αντιµετώπισης 

τους και ενηµερώθηκαν για τις νοµοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες που 

βρίσκονταν σε εξέλιξη. 

 

Στη συνέχεια η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας 

Τάξεως ανέλαβε και συντόνισε την γραπτή απάντηση στην υποβληθείσα 

Αναφορά, η οποία υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µέσω του 

Υπουργείου Εξωτερικών.      

 

Ευρωπαϊκές ∆ιασκέψεις και Υπουργικές Συναντήσεις 

 
Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας συµµετείχε σε Πανευρωπαϊκό Συνέδριο µε 

θέµα "Gender Mainstreaming in EU Member States: Progress, Obstacles and 

Experiences at Governmental Level", το οποίο διοργανώθηκε από τη Σουηδική 

Κυβέρνηση στην Στοκχόλµη, στις 1-2 Φεβρουαρίου 2007. 

 

Στα πλαίσια της Γερµανικής Προεδρίας πραγµατοποιήθηκε Άτυπο Συµβούλιο 

Υπουργών για την Ισότητα των Φύλων και τις Οικογενειακές Υποθέσεις µε θέµα 

τη συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και την ισότιµη 

κατανοµή ευθυνών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο σπίτι και στην εργασία, στο 

Bad Pyrmont, Γερµανία, 15-16 Μαΐου 2007. Στην τριµελή Κυπριακή 

Αντιπροσωπεία συµµετείχε εκπρόσωπος της Μονάδας Ισότητας.  

 

Επίσης στα πλαίσια της Γερµανικής Προεδρίας πραγµατοποιήθηκε στη 

Φραγκφούρτη, µεταξύ 4-5 Ιουνίου, 2007, Ευρωπαϊκό Συµπόσιο µε θέµα «Lets 

share the benefits with Gender Budgeting towards social justice and equal 

opportunities» στην οποία συµµετείχε αντιπροσωπεία αποτελούµενη από την 

Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών, τη Γενική Γραµµατέα 

του ΕΜ∆Γ, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών και εκπρόσωπο του 

Τµήµατος Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ.           
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Η Πορτογαλική Προεδρία πραγµατοποίησε Συνέδριο µε θέµα: 

«Απασχολησιµότητα και Επιχειρηµατικότητα: Στερεότυπα Φύλου», στις 3-4 

Οκτωβρίου 2007 στη Λισσαβόνα.  Την Κύπρο εκπροσώπησε Λειτουργός της 

Μονάδας Ισότητας και εκπρόσωπος του Γυναικείου Τµήµατος της ΣΕΚ. 

 

Η Γενική ∆ιεύθυνση της Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων 

Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε ευκαιρία τα 50 χρόνια της 

Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας περί ισότητας των φύλων, πραγµατοποίησε συνέδριο 

µε τίτλο  «Celebrating 50 years of gender equality law», στις 25-26 Οκτωβρίου 

2007 στις Βρυξέλλες. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

εκπροσώπησε ∆ιοικητικός Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας. 

 

Ευρωπαϊκές Επιτροπές 

 
Συµβούλιο της Ευρώπης 

• Η Γενική Γραµµατέας του ΕΜ∆Γ συµµετείχε στις συναντήσεις της 

∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, που 

πραγµατοποιήθηκαν στο Στρασβούργο στις 13-15.6.07 και 28-30.11.07 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Η Γενική Γραµµατέας του ΕΜ∆Γ συµµετείχε στις συναντήσεις της 

Επιτροπής Ανωτέρου Eπιπέδου για την Ενσωµάτωση της Ισότητας σ’ 

όλες τις Πολιτικές, που πραγµατοποιήθηκαν από την Γερµανική Προεδρία 

στο Βερολίνο στις 11-12.1.07 και από την Πορτογαλική Προεδρία στη 

Λισαβόνα στις 10-11.9.07. 

 

• Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας συµµετείχε στη συνάντηση της 

Συµβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών που 

πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 16 Νοεµβρίου 2007.  
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∆ιεθνής Συνεργασία 

 

• Στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Συνεργασίας η Μονάδα Ισότητας συνέβαλε στη 

συλλογή πληροφοριών από διάφορους αρµόδιους φορείς στην Κύπρο για 

θέµατα βίας (βίας κατά των γυναικών, ενδοοικογενειακής βίας, κ.λ.π) µέσω 

της συµπλήρωσης των ακόλουθων ερωτηµατολογίων του Συµβουλίου της 

Ευρώπης: 

 (I) «Administrative Data on Victims of Domestic Violence», το οποίο 

ετοιµάστηκε µέσα στα πλαίσια της Εκστρατείας Καταπολέµησης της Βίας 

κατά των Γυναικών περιλαµβανοµένης και της ενδοοικογενειακής βίας,  

και 

 (II) «Revised Monitoring Framework on Implementation of 

Recommendation Rec(2002)5 on the Protection of Women Against 

Violence»  

 

∆ιεθνείς Συµβάσεις     

 

• Η Μονάδα Ισότητας κοινοποίησε τα αποτελέσµατα/παρατηρήσεις της 

εξέτασης της Τρίτης, Τέταρτης και Πέµπτης Περιοδικής Έκθεσης της Κύπρου για 

την εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε 

Μορφής ∆ιάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας, για την περίοδο 1993-2003, προς 

όλα τα αρµόδια Υπουργεία/Υπηρεσίες µε στόχο την προώθηση διορθωτικών 

µέτρων. Επιπλέον, επιµελείται την έκδοση της Περιοδικής Έκθεσης, της 

Σύµβασης καθώς και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου αυτής, τόσο στην Ελληνική 

όσο και στην Αγγλική γλώσσα. 

 

• Η Μονάδα Ισότητας επίσης, σε συνεργασία µε τα αρµόδια 

τµήµατα/υπηρεσίες συνέβαλε στην ετοιµασία της 3ης και 4ης Ενοποιηµένης 

Περιοδικής Έκθεσης της Κύπρου προς την Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για 

εφαρµογή της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, η οποία καλύπτει την 

περίοδο 2003-2007.  
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Συνεργασία µε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές  

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών σε σειρά 

συνεδριάσεων εξέτασε θέµατα που άπτονται του τοµέα της ισότητας των φύλων, 

περιλαµβανοµένης της διεξαγωγής εκστρατείας ενάντια στη βία κατά των 

γυναικών, στα πλαίσια της αντίστοιχης εκστρατείας του Συµβουλίου της 

Ευρώπης. 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σε σειρά συνεδριάσεων 

εξέτασε διάφορα θέµατα που αφορούν την Ισότητα, όπως το Εθνικό Σχέδιο 

∆ράσης για την Ισότητα, τα προβλήµατα διαζευγµένων γυναικών και τρόπους 

αντιµετώπισής τους και την άσκηση βίας στην οικογένεια. 

   

Στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών συζητήθηκαν επίσης 

θέµατα και νοµοσχέδια σχετικά µε την ισότητα των φύλων όπως η 

διαµεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις και οι περιουσιακές σχέσεις µεταξύ 

συζύγων. 

 

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 

 

Μετά από σχετική εισήγηση της Μονάδας Ισότητας, ξεκίνησε σειρά 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε θέµα «Πολιτικές Ισότητας – Η Ανάπτυξη των 

∆ηµόσιων Πολιτικών Ισότητας των ∆υο Φύλων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό 

Επίπεδο», τα οποία προσφέρονται από την Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης προς όλους τους δηµόσιους λειτουργούς, λειτουργούς του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα, αλλά και εκπροσώπους ΜΚΟ και υλοποιούνται σε συνεργασία 

µε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου – Ίδρυµα Θεµιστοκλή και 

∆ηµήτρη Τσάτσου και το HAUS Finnish Institute of Public Management Ltd. 
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Εκπαίδευση Προσωπικού Μονάδας Ισότητας 

  

• Η Προϊστάµενη της Μονάδας Ισότητας συµµετείχε σε  Σεµινάριο για την 

Χρηµατοδότηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία που 

διεξήχθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 25-29.6.07. 

 

• Οι Λειτουργοί της Μονάδας Ισότητας συµµετείχαν σε σεµινάριο µε θέµα 

«Πολιτικές Ισότητας - Η Ανάπτυξη των ∆ηµοσίων Πολιτικών Ισότητας των ∆ύο 

Φύλων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο» που πραγµατοποιήθηκε από την 

Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε συνεργασία µε το Κέντρο 

Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου – Ίδρυµα Θεµιστοκλή και ∆ηµήτρη 

Τσάτσου και το HAUS Finnish Institute of Public Management Ltd. στις 11.7 – 

13.7.07. 

 

• Λειτουργοί της Μονάδας Ισότητας συµµετείχαν σε σεµινάριο µε θέµα: 

«Σχεδιασµός και Υλοποίηση Προγραµµάτων και Έργων 

Συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε.» που πραγµατοποιήθηκε από την 

Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε συνεργασία µε το Κέντρο 

Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου – Ίδρυµα Θεµιστοκλή και ∆ηµήτρη 

Τσάτσου και το HAUS Finnish Institute of Public Management Ltd. στις 16.7 – 

18.7.06 και στις 22.10-24.10.07. 

 

• Η Προϊστάµενη της Μονάδας Ισότητας συµµετείχε σε σεµινάριο µε θέµα 

Mediation in Family and Penal Law Matters, που πραγµατοποιήθηκε από το 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως σε συνεργασία µε το ΤΑΙΕΧ, στη 

Λευκωσία, στις 19-20.10.07. 
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ΣΤ. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του 2007 υπογράφηκαν άλλες δύο συµφωνίες 

αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως που 

προβλέπουν και θέτουν το πλαίσιο συνεργασίας σε θέµατα ασφάλειας και 

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 Ισπανία και την 

Ινδία. 

 

Το 2007 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως συνέχισε και 

ολοκλήρωσε τη διαπραγµάτευση Συµφωνίας µε τη Νότιο Αφρική. Η Συµφωνία 

αυτή  αναµένεται να υπογραφεί εντός του 2008. 

 
Κατάλογος των Συµφωνιών που υπέγραψε η Κύπρος µε άλλες χώρες για 

συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι. (Μέρος Α). 

 
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, Σερβία 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 ή συνέχισε τη διαπραγµάτευση Συµφωνιών για την αµοιβαία 

προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών µε την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη 

Γαλλία και τη Σλοβακία.  Στο Παράρτηµα Ι (Μέρος Β) παρατίθεται κατάλογος των 

υπό διαπραγµάτευση Συµφωνιών.  Στις Συµφωνίες για την αµοιβαία προστασία  
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διαβαθµισµένων πληροφοριών ακολουθούνται πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
               ΜΕΡΟΣ Α 

 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 
 

Α.  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ: 
 

Α/Α ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΕ∆ 

1. 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. 
 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον 
τοµέα Ασφάλειας µεταξύ των 
Υπουργείων Εσωτερικών της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της 
Συριακής Αραβικής ∆ηµοκρατίας. 
 

4.4.1989 
 
 
 
 
14.5.1991 

28.2.1992 (Ε.Ε. 
2684 ∆.Π. Αρ. 6) 
 
 
 
28.2.1992 (Ε.Ε. 
2684 ∆.Π. Αρ. 7) 

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 (Συµφωνία 9.10.1998). 
 
 

7.12.1992 26.2.1993 (Ε.Ε. 
2777 ∆.Π. Αρ.1) 

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) 
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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 
∆ηµοκρατίας της Κίνας για 
συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας. 
 

18.10.1994 11.11.1994 (Ε.Ε. 
2922 ∆.Π. Αρ. 24) 

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) 
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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 
και ψυχοτρόπων ουσιών. 
 

16.11.200 1.12.2000 (Ε.Ε. 
3453 ∆.Π. Αρ 18) 

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) 
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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 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της 
Σλοβενίας για συνεργασία στην 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
της παράνοµης διακίνησης 
ναρκωτικών και του οργανωµένου 
εγκλήµατος. 
 

4.12.2002 4.7.2003 (Ε.Ε. 
3732 Ν. 
28(ΙΙΙ)/2003) 

18. 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. 
 

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) 
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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. 
 

8.1.2004 26.3.2004 (Ε.Ε. 
3827 Ν. 
13(ΙΙΙ)/2004) 

22 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. 
  

26.2.2004 31.3.2005 
(E.E. 3973 N. 
5(III)/2005) 

23. Μνηµόνιο Κατανόησης Κύπρου – 
Αυστρίας για θέµατα αρµοδιότητας 
των Υπουργείων ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµόσιας Τάξεως και Εσωτερικών 
(Υπογραφή µαζί µε το Υπουργείο 
Εσωτερικών) 
 

8.10.2004  

24. Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης 
της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας για 
Συνεργασία στην Καταπολέµηση 
του Οργανωµένου και άλλων 
Μορφών Εγκλήµατος. 
 

18.2.2005 11.11.2005 
(Ε.Ε. 4049 Ν. 
34(ΙΙΙ)/2005) 

25. Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης 
της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας για 
Συνεργασία σε Θέµατα Εσωτερικής 
Ασφάλειας. 
 

4.3.2005 23.12.2005 
(Ε.Ε. 4060 Ν. 
49(ΙΙΙ)/2005) 
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26. 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. 
 

11.4.2005 23.122.2005 
(Ε.Ε. 4060 Ν. 
48/2005) 

27. Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 
του Υπουργικού Συµβουλίου της 
Ουκρανίας  για συνεργασία στην 
καταπολέµηση του εγκλήµατος. 
 
 

16.2.2006 4073Ε.Ε., Ν.20(ΙΙΙ) 
του 2006 
7.7.2006 

28. Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και του Βασιλείου της 
Ισπανίας για Συνεργασία στην 
καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος. 
 

30.4.2007 Ε.Ε. 4097 
Ν.41(ΙΙΙ)/2007 

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

23.11.2006 Ε.Ε. 4097 
Ν. 42(ΙΙΙ)/2007 
7.12.2007 

30. Συµφωνία µεταξύ της  Κυβέρνησης 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Ινδίας για την 
καταπολέµηση της διεθνούς 
τροµοκρατίας, του οργανωµένου 
εγκλήµατος και της παράνοµης 
διακίνησης ναρκωτικών. 

25.5.2007 Ε.Ε. 4097 
Ν.43(ΙΙΙ)/2007 
7.12.2007 
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ΜΕΡΟΣ Β 
 
B. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
  
 
(Ι) Συµφωνίες σε θέµατα ασφάλειας 
 
1. Κύπρος – Μεξικό 

 
2. Κύπρος – Νότιος Αφρική 

 
3. Κύπρος – Σερβία  

 
4. Κύπρος – Τσεχία * 

 
5. Κύπρος – Αυστρία 

 
6. Κύπρος – Ουζµπεκιστάν 

 
* Αντικατάσταση υφιστάµενης. 
 
 
 
 
(ΙΙ)    Συµφωνίες για αµοιβαία προστασία  διαβαθµισµένων πληροφοριών 
 
 
1. Κύπρος – Γαλλία 

 
2. Κύπρος – Πολωνία 

 
3. Κύπρος – Βουλγαρία 

 
4. Κύπρος – Σλοβακία 
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ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ Υ∆∆Τ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤEΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ 

 
 
 
Α/Α Τίτλος Ηµεροµηνία αποστολής 

στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων 

1. O περί ∆ιαµεσολάβησης σε 
Οικογενειακές Υποθέσεις Νόµος του 
2004. 
 

13.09.2004 

2. Ο περί της Αντιµετώπισης της Βίας, της 
Ανάρµοστης Συµπεριφοράς και Συναφών 
Αδικηµάτων στους Αθλητικούς Χώρους 
(Τροποποιητικός) Νόµος του 2005. 
- Εναρµόνιση µε Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο 
για καταπολέµηση του χουλιγκανισµού. 
 

5.1.2006 

3. Ο περί Αστυνοµίας Τροποποιητικός  
(Αρ.2) Νόµος του 2005. 
- Πρόβλεψη για κατ’ εξαίρεση διορισµό  
στην Αστυνοµία. 
 

12.1.2006 

4. Ο περί Επιθετικών Όπλων 
(Απαγόρευση) (Τροποποιητικός) Νόµος 
του 2005. 
 

30.1.2006 

5. O περί Καταπολέµησης της 
Τροµοκρατίας Νόµος του 2007. 

8.1.2007 

6. Ο περί Ρυθµίσεως Ορισµένων 
Ανακριτικών Εξουσιών (Μυστικοί 
Ανακριτές) Νόµος του 2007 

28.8.2007 
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Ζ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
 

(Α) ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
(α) Έργα που έχουν υλοποιηθεί 

 

Μέσα στα πλαίσια του στόχου που έχει τεθεί για αποκέντρωση και καλύτερη 

αστυνόµευση και εξυπηρέτηση του κοινού έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα 

Έργα:  

 
 Τον Ιανουάριο του 2007 επαναλειτούργησε ο Αστυνοµικός Σταθµός στην 

Κλήρου.  

 

 Τον Φεβρουάριο του 2007 δηµιουργήθηκε νέος Αστυνοµικός Σταθµός στα 

Λατσιά. 

 

 Τον Μάρτιο του 2007 ολοκληρώθηκε το Στέγαστρο και Σύστηµα Απαγωγών 

Καυσαερίων στο Μηχανουργείο Αστυνοµίας. 

 

 Τον Μάιο του 2007 ολοκληρώθηκε η µετατροπή της Αστυνοµικής Κατοικίας 

Αρ. 73 στο Αρχηγείο Αστυνοµίας, σε εργαστήριο της Υπηρεσίας 

Εγκληµατολογικών Ερευνών.  

 

 Ανέγερση αποθήκης στο χώρο της Μ.Μ.Α.∆. για τις ανάγκες της Κεντρικής 

Τράπεζας για φύλαξη των κερµάτων ευρώ και την παραλαβή και καταστροφή 

των κερµάτων της λίρας, η οποία στη συνέχεια θα παραχωρηθεί στην 

Αστυνοµία για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών. Οι εργασίες 

ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2007 και η δαπάνη θα καλυφθεί από την 

Κεντρική Τράπεζα. 
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 Οι εργασίες βελτίωσης των υφιστάµενων Αστυνοµικών Κρατητηρίων σε 
26 Αστυνοµικούς Σταθµούς χωρητικότητας 167 ατόµων, έχουν ολοκληρωθεί 

για τα Αστυνοµικά Κρατητήρια όλων των επαρχιών µε σκοπό να καλύπτουν,  

στο µέτρο του δυνατού, τα κριτήρια που θέτει η Επιτροπή κατά των 

Βασανιστηρίων και της Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας του 

Συµβουλίου της Ευρώπης. 
 

 Επίσης, οι εργασίες προσθήκης κρατητηρίων σε 5 υφιστάµενους 

Αστυνοµικούς Σταθµούς έχουν ολοκληρωθεί µε τη δηµιουργία 12 νέων 

κελιών. Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών βελτίωσης και 

προσθήκης κρατητηρίων η Αστυνοµία διαθέτει παγκύπρια 147 κελιά 

χωρητικότητας 179 ατόµων, πλήρως ανακαινισµένα σύµφωνα µε Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές. 

 

(β) Έργα που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης 

 
Επιπρόσθετα, αναµένεται η ολοκλήρωση άλλων σηµαντικών Έργων της 

Αστυνοµίας ως ακολούθως: 

 

 (i) Αστυνοµικός Σταθµός στο  Πέρα Χωριό 
 

Οι οικοδοµικές εργασίες έχουν αρχίσει από τον Ιούλιο 2006 και 

αναµενόταν η ολοκλήρωση τους το Νοέµβριο του 2007. Παρατηρήθηκε 

καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Έργου λόγω προβληµάτων που προέκυψαν 

στην εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών από τον ιδιώτη εργολάβο. Η 

ολοκλήρωση του Έργου αναµένεται στις αρχές του 2008.  
 

 (ii)  Ανέγερση Ορόφου και Κρατητηρίων στον Αστυνοµικό Σταθµό Αγίας    
Νάπας 
Οι οικοδοµικές εργασίες έχουν αρχίσει και αναµένεται να ολοκληρωθούν 

περί το τέλος του 2008.  
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(γ) Έργα για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες και προκηρύχθηκαν ή 

θα προκηρυχθούν οι σχετικές προσφορές 

 
(i) Ανέγερση νέου Αστυνοµικού και Πυροσβεστικού Σταθµού στην Πόλη 

Χρυσοχούς 
Οι µελέτες έχουν ολοκληρωθεί και έχουν προκηρυχθεί οι σχετικές 

προσφορές.   

 

Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του Έργου θα πραγµατοποιηθεί 

περί τα µέσα Απριλίου 2008 και το Έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί το 

Φεβρουάριο του 2010. 
 

(ii)       Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου 

Η πρώτη φάση της ανέγερσης της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πάφου θα 

υλοποιηθεί µε την ανέγερση των Περιφερειακών Αστυνοµικών 

Κρατητηρίων Πάφου και του Κεντρικού Αστυνοµικού Σταθµού.  Οι µελέτες 

έχουν ολοκληρωθεί και οι σχετικές προσφορές έχουν προκηρυχθεί το 

Σεπτέµβριο του 2007. Το έργο αναµένεται να αρχίσει το Φεβρουάριο του 

2008 και να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2009. 
 

(iii)  Περιφερειακά Αστυνοµικά Κρατητήρια Λευκωσίας  
Θα ανεγερθούν στο χώρο του Αστυνοµικού Σταθµού Λακατάµειας-Ορεινής 

και θα περιλαµβάνουν 38 κρατητήρια. Οι µελέτες του έργου έχουν 

ολοκληρωθεί και οι σχετικές προσφορές έχουν προκηρυχθεί το ∆εκέµβριο 

του 2007. Οι οικοδοµικές εργασίες αναµένεται να αρχίσουν τον Απρίλιο 

του 2008 και να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2009. 

 
(iv) Ανέγερση νέων Οπλαποθηκών Αρχηγείου Αστυνοµίας 

Ανέγερση νέων Οπλαποθηκών Αρχηγείου Αστυνοµίας οι οικοδοµικές 

εργασίες των οποίων αναµένεται να αρχίσουν περί τα µέσα του 2008 και 

να διαρκέσουν 9 µήνες. 
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 (δ) Έργα τα οποία βρίσκονται στο Στάδιο της Μελέτης 

(i)     Ανέγερση Χώρου Κράτησης Λαθροµεταναστών 
Για επίλυση του πολύ σοβαρού προβλήµατος εξεύρεσης χώρων κράτησης 

των λαθροµεταναστών που συλλαµβάνονται από την Αστυνοµία µέχρι την 

στιγµή της απέλασης τους, έχει αποφασιστεί η ανέγερση Χώρου Κράτησης 

Λαθροµεταναστών στην περιοχή Μεννόγιας χωρητικότητας 304 ατόµων.   

Οι αρχιτεκτονικές µελέτες του Έργου αναµένεται να ολοκληρωθούν το 

Μάρτιο του 2009, ενώ οι οικοδοµικές εργασίες αναµένεται να αρχίσουν το 

Σεπτέµβριο του 2009 και να ολοκληρωθούν το Σεπτέµβριο του 2012. 
 

(ii) Ετοιµασία Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις νέες κτιριακές 
εγκαταστάσεις και αξιοποίηση του χώρου του Αρχηγείου 
Αστυνοµίας 
Έχουν συµπληρωθεί οι εργασίες αποτύπωσης των υφιστάµενων κτιρίων 

και η συλλογή των στεγαστικών αναγκών για τα νέα κτίρια. Η µελέτη του 

σχεδίου βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και αναµένεται να 

ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2008.  

 
(iii)       Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου- Β΄ Φάση  

Η ετοιµασία των αρχιτεκτονικών µελετών της δεύτερης φάσης της 

ανέγερσης της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πάφου αναµένεται να αρχίσει το 

Μάιο 2008 και να ολοκληρωθεί το Μάιο 2009. Η πρώτη φάση της 

ανέγερσης της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πάφου, θα υλοποιηθεί µε την 

ανέγερση των Περιφερειακών Αστυνοµικών Κρατητηρίων Πάφου και του 

Κεντρικού Αστυνοµικού Σταθµού και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον 

Αύγουστο του 2009. 

 

(ε) Έργα που δεν περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό της Αστυνοµίας 
 
(i)    Ανέγερση νέου κτιρίου ∆ιοίκησης της Λιµενικής και Ναυτικής 

Αστυνοµίας και νέου Λιµενικού και Ναυτικού Σταθµού στο νέο Λιµάνι 
Λεµεσού 
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Οι µελέτες του Έργου εκπονούνται σε συνάρτηση µε την ανέγερση των 

νέων κτιρίων στο Λιµάνι Λεµεσού από µελετητές που έχουν επιλεγεί από την 

Αρχή Λιµένων Κύπρου, µετά από Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό. Έχουν ετοιµαστεί 

τα προσχέδια των αρχιτεκτονικών µελετών και η Αστυνοµία και η Πυροσβεστική 

Υπηρεσία έχουν υποβάλει τις απόψεις τους για την ικανοποίηση των 

στεγαστικών αναγκών τους. Η προώθηση των εν λόγω έργων αναµένεται να 

πραγµατοποιηθεί εντός του 2008.  
 

(Β)  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

(α) Έργα που ολοκληρώθηκαν 

 
(i) Επέκταση του αµαξοστασίου και η ανέγερση πύργου ασκήσεων στον 

Πυροσβεστικό Σταθµό Πάφου 

(ii)  Επέκταση Πυροσβεστικού Σταθµού Λεµεσού αρ. 2 

(iii) Στον Πυροσβεστικό Σταθµό Αµµοχώστου ολοκληρώθηκε η επέκταση των 

γραφείων καθώς και η αντικατάσταση αµιάντων της οροφής του 

αµαξοστασίου. 

 

(β) Έργα που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο υλοποίησης 
 

(i) Ανέγερση Β’ φάσης του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Το 2007 άρχισε η ανέγερση της Β’ φάσης του Αρχηγείου της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος 

του 2008. Το Έργο περιλαµβάνει αποθηκευτικούς χώρους, γραφεία, 

αµαξοστάσιο και βοηθητικούς χώρους.  
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(ii)  Ανέγερση νέου Αστυνοµικού και Πυροσβεστικού Σταθµού στην Πόλη 

Χρυσοχούς 
 

Οι µελέτες έχουν ολοκληρωθεί και έχουν προκηρυχθεί οι σχετικές 

προσφορές.   

Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του Έργου θα πραγµατοποιηθεί περί 

τα µέσα Απριλίου 2008 και το Έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 

του 2010. Το Έργο έχει περιληφθεί στον Προϋπολογισµό της Αστυνοµίας ως 

ενιαίο έργο µε τον Αστυνοµικό Σταθµό Πόλης Χρυσοχούς. 
 
(Γ) ΦΥΛΑΚΕΣ 
 
Οι 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 την ανακαίνιση των Πτερύγων 5 και 8 της Κλειστής Φυλακής. 

 

Με τη λειτουργία των Πτερύγων 5 και 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 αναβαθµισθεί οι συνθήκες κράτησης, απασχόλησης και 

σίτισης των καταδίκων. 

 

Μέσα στα πλαίσια της γενικής αναβάθµισης των κτιριακών εγκαταστάσεων στο 

Τµήµα Φυλακών, είχαν εγκριθεί στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως για το 2007 

αλλά και στο Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο µέχρι το 2010 τα πιο κάτω 

έργα, τα οποία αφορούν την ανακαίνιση, αναβάθµιση, αναπαλαίωση και 

ανέγερση κτιρίων: 
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- η γενική ανακαίνιση/αναβάθµιση και ανέγερση πρόσθετων κελιών στο 

συγκρότηµα των Πτερύγων 1 και 2 της Κλειστής Φυλακής άρχισε το Μάρτιο 

του 2007 και θα ολοκληρωθεί σε 2 περίπου χρόνια. Με την ολοκλήρωση 

του έργου θα δηµιουργηθούν 40 νέα κελιά και νέοι χώροι υγιεινής. Στα 

πλαίσια της γενικής ανακαίνισης των Πτερύγων θα εγκατασταθούν νέα 

συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού, σύστηµα πυρασφάλειας και 

ηλεκτρικές συρόµενες θύρες ασφαλείας.  

    

- Η προέκταση του ∆υτικού ορόφου της Πτέρυγας 5 άρχισε τον Μάρτιο 2007 

και αναµένεται να λειτουργήσει µέχρι το τέλος Μαρτίου 2008. Στο δυναµικό 

της χωριτικότητας των Φυλακών θα προστεθούν 23 νέα κελιά µε έπιπλα 

αντιβανδαλικού τύπου, ηλεκτρικές συρόµενες θύρες, κεντρικό σύστηµα 

κλιµατισµού και θέρµανσης και µε τους απαιτούµενους χώρους υγιεινής. 

 

- Η επέκταση της Ανοικτής Φυλακής αναµένεται να αρχίσει εντός του 2008. 

Θα δηµιουργηθούν 50 νέα κελιά, νέα είσοδος και γραφεία για το 

Προσωπικό.  

 

- Με την αναπαλαίωση της Πτέρυγας 9 θα λειτουργήσουν 24 κελιά πλήρως 

εξοπλισµένα.  Με την ανέγερση των πρόσθετων αναγκαίων χώρων η 

Πτέρυγα θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση των νεαρών κρατουµένων.  

 

- ∆ηµιουργία του Πολυδύναµου Ιατρικού Κέντρου το οποίο θα περιλαµβάνει 

δύο ανεξάρτητες ιατρικές µονάδες ως ακολούθως: 

 

α) Στη µία µονάδα θα παρέχεται Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη  και 

νοσηλεία στους ψυχασθενείς κρατούµενους   
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β) Στη δεύτερη µονάδα θα παρέχεται Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και 

νοσηλεία στους κρατούµενους χρήστες ναρκωτικών ουσιών 

 

-   Γενική αναπαλαίωση της υφιστάµενης διατηρητέας οικίας για σκοπούς 

επέκτασης του Κέντρου Εξωϊδρυµατικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης 

Κρατουµένων. 

 

-  Τον Ιούλιο 2007  έχει αποπερατωθεί η κατασκευή του νέου Επισκεπτηρίου 

της Κλειστής Φυλακής και η δηµιουργία 5 νέων γραφείων. 

Προγραµµατίζεται η δηµιουργία δύο αιθουσών για επισκέψεις δικηγόρων. 

 

-  Η κατασκευή του Φυλακίου εισόδου οχηµάτων / πεζών και η αίθουσα 

αναµονής επισκεπτών έχουν λειτουργήσει αρχές του 2007.      

   
(∆)  ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
 
Η ανέγερση του κτιρίου του Κρατικού Αρχείου κατάλληλα διαµορφωµένου 

σύµφωνα µε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και η δηµιουργία κατάλληλων 

συνθηκών για τη λειτουργία ενός σύγχρονου Κρατικού Αρχείου που να είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, έχει περιληφθεί στον 

Προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως για το έτος 

2008 µε πιστώσεις ύψους £1.000.000 για έναρξη των εργασιών ανέγερσης του 

κτιρίου.  

 

(Ε) ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
Τα ακόλουθα Έργα της ∆ικαστικής Εξουσίας έχουν προωθηθεί ως ακολούθως: 
 

(α) Έργα που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο υλοποίησης 

(i)     ∆ηµιουργία υπόγειου χώρου στάθµευσης στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο 
Λεµεσού 
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Η εκτέλεση του Έργου έχει αρχίσει και αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός 

του 2008. 

 

(β)Έργα που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης  

(i) Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου 

Ο σχεδιασµός προσθήκης πρώτου ορόφου στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο 

Πάφου βρίσκεται σε αρχικό στάδιο µελέτης.  

 

(ii) Νέο κτίριο για το Επαρχιακό ∆ικαστήριο  Λευκωσίας 
Έχει διοριστεί Κριτική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προτάσεις του 

Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού και ήδη συνέστησε Τεχνική Επιτροπή η οποία έχει 

ολοκληρώσει την ετοιµασία των Όρων Προκήρυξης του  ∆ιαγωνισµού.   

 

Ο Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός αναµένεται να προκηρυχθεί, αφού 

προηγουµένως γίνει µεταστέγαση των υφιστάµενων υποστατικών της 

Ειρηνευτικής ∆ύναµης και διεξαχθεί Ανασκαφική  Έρευνα από το Τµήµα 

Αρχαιοτήτων στο τεµάχιο όπου αναµένεται να ανεγερθεί το προτεινόµενο Έργο. 

Έχει ήδη εγκριθεί από το Γραφείο Προγραµµατισµού η διάθεση των αναγκαίων 

πιστώσεων για τη µεταστέγαση των υποστατικών της Ειρηνευτικής ∆ύναµης και 

αναµένεται η προκήρυξη των σχετικών προσφορών στις αρχές Μαρτίου 2008. 

 

2. Άλλες ∆ραστηριότητες 

Εξέταση ενστάσεων εναντίον σκοπούµενων απαλλοτριώσεων 

Η Υπουργική Επιτροπή,  (η οποία αποτελείται από τους Υπουργούς ∆ικαιοσύνης 

και ∆ηµοσίας Τάξεως (ως Πρόεδρο), Οικονοµικών, Εσωτερικών, Συγκοινωνιών 

και Έργων και Παιδείας και Πολιτισµού - ως αναπληρωτή για τις περιπτώσεις 

που µέλος της Υπουργικής Επιτροπής τυγχάνει να είναι και ο αρµόδιος 

Υπουργός-), στην οποία έχουν εκχωρηθεί από το Σεπτέµβριο του 1994 οι 

εξουσίες του Υπουργικού Συµβουλίου για εξέταση ενστάσεων εναντίον 

σκοπούµενων απαλλοτριώσεων και λήψη απόφασης για την έκδοση ή όχι 

διαταγµάτων απαλλοτρίωσης,  εξέτασε  εντός του 2007 αριθµό  ενστάσεων 

εναντίον 60 περίπου σκοπούµενων απαλλοτριώσεων. 
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Η. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ι. 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. 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. 

 

Βασικές Επιδιώξεις του Τµήµατος Φυλακών 

 

  Οι βασικές επιδιώξεις του Τµήµατος Φυλακών, για την εκπλήρωση της 

αποστολής του είναι: 
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 (α) Η τήρηση της πειθαρχίας και τάξης µέσα στο χώρο των Φυλακών µε το 

σεβασµό και την πιστή εφαρµογή των περί Φυλακών Νόµων και 

Κανονισµών.  

 

 (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 υλοποίηση του προγράµµατος αναβάθµισης και 

επέκτασης των κτιριακών του εγκαταστάσεων, την αναβάθµιση των 

σωφρονιστικών προγραµµάτων, και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

και εκπαίδευσης του προσωπικού. 

 

Κλειστή Φυλακή - Ανοικτή Φυλακή - Κέντρο Καθοδήγησης, Εξωιδρυµατικής 
Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουµένων. 
 

Η αποστολή και οι επιδιώξεις του Τµήµατος υλοποιούνται  στους  ειδικούς 

χώρους των Φυλακών όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στους περί Φυλακών 

Νόµους.  Ανάλογα  µε  τις  συνθήκες  και  τα  µέτρα  ασφάλειας  που    

εφαρµόζονται στον κάθε ειδικό χώρο κράτησης οι Φυλακές χωρίζονται  σε τρεις 

κατηγορίες: 

 

(α) Στην Κλειστή Φυλακή, η οποία περιλαµβάνει τους εντός των τειχών 

χώρους διαµονής, εργασίας και διακίνησης των κρατουµένων, όπου 

επικρατούν συνθήκες αυξηµένης ασφάλειας. 

 

(β) Στην Ανοικτή Φυλακή, η οποία περιλαµβάνει τους εκτός των τειχών, αλλά 

εντός της ευρύτερης περιοχής των Φυλακών χώρους διαµονής, εργασίας 

και διακίνησης των κρατουµένων όπου επικρατούν συνθήκες µειωµένης 

ασφάλειας. 
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 (γ) Στο Κέντρο Καθοδήγησης, Εξωϊδρυµατικής 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. 

 

Προγράµµατα και Υπηρεσίες 

 
Μέσα στα πλαίσια της σωφρονιστικής πολιτικής του Τµήµατος Φυλακών 

προσφέρονται στους κρατουµένους εκπαιδευτικά προγράµµατα,  στόχος των 

οποίων είναι η βελτίωση του µορφωτικού τους επιπέδου, η ανάπτυξη των 

επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων και η ενίσχυση των αντιστάσεων τους στις 

προκλήσεις και τους πειρασµούς που τους οδήγησαν στη Φυλακή. 

 

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 σύµφωνα µε τους περί Φυλακών 

Νόµους, καθώς και του επιδόµατος φιλοπονίας, απασχολούνται στην 

εργασία στην οποία κατατάσσονται από την Επιτροπή Κατάταξης. 

Εξαιρούνται οι κρατούµενοι οι οποίοι αδυνατούν να εργαστούν για λόγους 

υγείας, µετά από εισήγηση ιατρού των φυλακών ή για άλλους λόγους 

ύστερα από απόφαση του ∆ιευθυντή. 

 

  Για την επιλογή της εργασίας στην οποία κατατάσσεται ο κάθε 

κρατούµενος, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια  ώστε η εργασία 

αυτή να συνάδει µε την ειδικότητα, την ικανότητα και την προτίµηση του 

κρατούµενου, σε συνάρτηση µε τις δυνατότητες απασχόλησής του στη 

Φυλακή και τις ευκαιρίες απασχόλησης του στην ελεύθερη κοινωνία µετά 

την αποφυλάκισή του. 
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  Μέσα στο 2007 οι κρατούµενοι, µε την καθοδήγηση των εκπαιδευτών των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Τµήµατος ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων 

που φαίνονται πιο κάτω, συνολικής δαπάνης  £315.117,00: 

      

- Συντήρηση Πτερύγων 

- ∆ιεκπεραίωση εργασιών Κυβερνητικού Τυπογραφείου από τα 

Βιβλιοδετεία Φυλακών 

- Επιδιόρθωση στέγης του Μαγειρείου της Κλειστής Φυλακής. 

- Επιδιόρθωση των χώρων υγιεινής στις Πτέρυγες 5 και 8 

- Αποπεράτωση του νέου επισκεπτηρίου της Κλειστής Φυλακής και 

πέντε γραφείων. 

- Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, έλεγχος φωτισµού, µηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών, επιθεώρηση και 

προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

- Σκοπιά Περιπόλου. 

 

(β)   Εκπαίδευση – Μόρφωση 

  Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης που παρέχονται στους 

κρατούµενους προσαρµόζονται κατά κύριο λόγο στα ενδιαφέροντα τους. 

 

  Η ένταξη ενός κρατούµενου, σε ένα ή περισσότερα από τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα είναι εθελοντική. 

 

  Για το σκοπό αυτό έχει αποσπασθεί στις Φυλακές 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, καταρτίζει το ηµερήσιο πρόγραµµα, συντονίζει τη 

διδασκαλία των µαθηµάτων και φροντίζει για τη διοργάνωση 

επιµορφωτικών εκδηλώσεων, όπως διαλέξεις, προβολές κλπ.  Σηµαντική 

είναι επίσης η συµβολή ιδιωτικών φορέων στην υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις Φυλακές µε την αφιλοκερδή 

παραχώρηση του αναγκαίου διδακτικού προσωπικού. 
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 (γ) ∆ηµιουργική Ψυχαγωγία 

  Εντός του  2007  διοργανώθηκαν από το Τµήµα Φυλακών εκδηλώσεις 

που περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων, 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 καλλιτέχνες 

για ψυχαγωγία των κρατουµένων. ∆ιοργανώθηκαν επίσης εκπαιδευτικές 

και ψυχαγωγικές εκδροµές για τους κρατούµενους της Ανοικτής Φυλακής 

και τις γυναίκες κρατούµενες.  Το Τµήµα Φυλακών συµµετείχε σε εκθέσεις 

µε έργα κρατουµένων  για  φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Θεατρικός 

Όµιλος Φυλακών παρουσίασε θεατρικές παραστάσεις εντός και εκτός 

Φυλακών.  Για την υγιή απασχόληση και   άθληση  των κρατουµένων, οι  

αίθουσες γυµναστικής στην Κλειστή και την Ανοικτή Φυλακή και στην 

Πτέρυγα των Γυναικών είναι εξοπλισµένες µε όργανα γυµναστικής και 

λειτούργησαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2007 υπό την καθοδήγηση και 

επίβλεψη γυµναστών του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού. 

 

   Η ορχήστρα κρατουµένων ψυχαγώγησε κατά το 2007 τόσο τους 

κρατουµένους όσο και άτοµα που διαµένουν σε ευαγή και φιλανθρωπικά 

Ιδρύµατα. 

 

           Οι πιο πάνω εκδηλώσεις αποτελούν µέρος των προγραµµάτων 

δηµιουργικής και υγιούς ψυχαγωγίας και απασχόλησης των κρατουµένων 

στα πλαίσια της σωφρονιστικής πολιτικής των Φυλακών. 

  

 Υπηρεσίες 
 (α) Ιατρικές Υπηρεσίες 

  Οι ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους κρατούµενους  εµπίπτουν 

στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Φυλακών, µε βασικό σκοπό τη  διατήρηση της σωµατικής και ψυχικής 

υγείας των κρατουµένων αλλά και την  πρόληψη της εκδήλωσης ή  
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  µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών µεταξύ των κρατουµένων και του 

προσωπικού.  

   

  Παρατίθεται πιο κάτω το πρόγραµµα ιατρικής παρακολούθησης των 

κρατουµένων: 

 

  - Κατ’ αρχήν ιατρική εξέταση κάθε νέου κρατουµένου για να διαπιστωθεί 

κατά πόσον:    

 

       (i) είναι φορέας οποιασδήποτε µολυσµατικής ασθένειας (AIDS,  

Ηπατίτιδας,  σύφιλη, κλπ) µε τη συγκατάθεση του ιδίου του 

κρατουµένου. 

 

        (ii) πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια ή αναπηρία για την 

αντιµετώπιση της οποίας επιβάλλεται ειδική θεραπεία, ιδιαίτερη 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ειδική µεταχείριση ή απαλλαγή από 

την εργασία. 

 

- Παρουσίαση διαλέξεων στους κρατουµένους και το προσωπικό µέσα 

στα πλαίσια ενηµερωτικού προγράµµατος για τους τρόπους 

προστασίας και πρόληψης που αφορά τη µετάδοση µολυσµατικών 

ασθενειών. 

 

 Με βάση τις εισηγήσεις της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και της αρµόδιας 

Επιτροπής του Συµβουλίου της Ευρώπης  και  σε συνεργασία µε το 

Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει και την ευθύνη για την στελέχωση των 

Φυλακών µε το αναγκαίο Ιατρικό και Παραϊατρικό Προσωπικό και την 

Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των κρατουµένων στις Φυλακές, 

εξασφαλίστηκε απόσπαση σε καθηµερινή βάση  Ιατρικού Λειτουργού 

Γενικής Ιατρικής από τον Ιανουάριο του 2006.  Ευθύνη του Ιατρικού 

Λειτουργού είναι η εξέταση των κρατουµένων και ο έλεγχος της σωµατικής  
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και ψυχικής τους υγείας.  Το Τµήµα Φυλακών επισκέπτονται επίσης οι πιο 

κάτω ειδικοί ιατροί:  Οδοντίατρος δυο φορές την εβδοµάδα,  ∆ερµατολόγος 

µια φορά το µήνα, Επισκέπτρια Υγείας δύο φορές την εβδοµάδα, και ένας 

∆ιατροφολόγος µια φορά τον µήνα.  

 

 Το Ιατρείο στελεχώνεται σε 24ώρη βάση µε το αναγκαίο προσωπικό το 

οποίο προέρχεται είτε από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό των 

Φυλακών, είτε από προσοντούχο νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο είναι 

αποσπασµένο στις Φυλακές από το Τµήµα  Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (τρεις Νοσηλευτές 

Γενικής Παθολογίας), για τη χορήγηση στους κρατούµενους της 

φαρµακευτικής αγωγής που συνταγογραφούν ο  Ιατρικός Λειτουργός και ο 

Ψυχίατρος.   

 

 (β) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  

 Το 2007 η πολυθεµατική οµάδα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που 

υπηρετεί στο Τµήµα Φυλακών αποτελείτο από:  1 Ψυχίατρο, ο οποίος 

παρουσιάζεται τέσσερις ηµέρες την εβδοµάδα, 1 Κλινικό Ψυχολόγο σε 

καθηµερινή βάση, 1 ψυχολόγο τρεις φορές την εβδοµάδα, 2 

εργοθεραπευτές (και οι δύο µαζί καλύπτουν παρουσία ενός 

εργοθεραπευτή σε καθηµερινή βάση).  Επίσης υπηρετούν ένας ανώτερος 

νοσηλευτικός λειτουργός ψυχικής υγείας, και τρεις νοσηλευτές ψυχικής 

υγείας. 

 

Παρατίθενται πιο κάτω οι υπηρεσίες της πολυθεµατικής οµάδας: 

 

(i) ψυχιατρικές παρεµβάσεις σε κρατουµένους οι οποίες 

περιλαµβάνουν ψυχιατρικές εκτιµήσεις, θεραπευτικές παρεµβάσεις, 

θεραπείες, γνωµατεύσεις για δικανικούς σκοπούς, σύγκληση 

Ιατροσυµβουλίων, κλπ. 
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(ii) Ψυχολογικές παρεµβάσεις από Κλινικούς Ψυχολόγους που 

περιλαµβάνουν γνωµατεύσεις για δικανικούς σκοπούς, ψυχολογικές 

δοκιµασίες, αξιολογήσεις και θεραπευτικές παρεµβάσεις. 

(iii) Νοσηλευτικές παρεµβάσεις από ανώτερο νοσηλευτικό λειτουργό, 

όπως συµβουλευτική κρατουµένων, λήψη ιατρικού ιστορικού, 

προετοιµασία συναντήσεων του ψυχιάτρου µε κρατουµένους. 

(iv) Εργοθεραπευτικές παρεµβάσεις  

 

 (γ) Υπηρεσίες Επαγγελµατικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης 

  Ο κρατούµενος, και ιδιαίτερα ο βαρυποινίτης κρατούµενος, κατά την 

αποφυλάκιση του είναι φυσικό να αντιµετωπίζει προβλήµατα 

προσαρµογής στην ελεύθερη κοινωνία, ένεκα της µακρόχρονης 

παραµονής του στη φυλακή και της απουσίας του από την ελεύθερη 

αγορά εργασίας. 

 

  Συνεπώς πριν την αποφυλάκισή του χρειάζεται χρονική  περίοδος 

προσαρµογής στις συνθήκες της ελεύθερης κοινωνίας και παροχή 

στήριξης, για αντιµετώπιση των πρώτων δυσκολιών. 

 

  Η διαδικασία της σταδιακής προσαρµογής του κρατούµενου καλύπτει 

διάφορα στάδια και ανάλογα µε την κάθε περίπτωση περιλαµβάνει: 

 

  (i) επισκέψεις προς τον κρατούµενο από µέλη της οικογένειας του, 

καθώς και από το κοινωνικό και επαγγελµατικό του περιβάλλον. 

 

  (ii) παροχή στον κρατούµενο, µετά την έκτιση 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. 
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  (iii) την ένταξη του κρατούµενου στην Ανοικτή Φυλακή, γεγονός που του 

επιτρέπει να δέχεται περισσότερες επισκέψεις, να εξασφαλίζει 

περισσότερες  άδειες εξόδου, και να ζει σε συνθήκες µειωµένης 

ασφάλειας. 

 

  (iv) την ένταξη στο Κέντρο Καθοδήγησης Εξωϊδρυµατικής Απασχόλησης 

και Αποκατάστασης κρατουµένων, γεγονός που επιτρέπει στον 

κρατούµενο να εργάζεται στην ελεύθερη αγορά, εκτός των Φυλακών, 

να αµείβεται όπως κάθε εργαζόµενος και γενικότερα να ζει κάτω από 

συνθήκες ηµιελευθερίας. 

 

 (v) Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των δεσµών του κατάδικου µε 

την οικογένεια του, το κοινωνικό του περιβάλλον και για την 

επαγγελµατική του αποκατάσταση µετά την αποφυλάκιση, το 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως προώθησε στο 

Υπουργικό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2007, πρόταση για 

συµπερίληψη στους περί Φυλακών Νόµους του Μέτρου κράτησης µε 

κατ΄οίκον περιορισµό και ηλεκτρονική παρακολούθηση.  Η υιοθέτηση 

του µέτρου αυτού, θα παρέχει την ευκαιρία σε κατάδικους οι οποίοι 

είναι ενταγµένοι στο Κέντρο Καθοδήγησης και Εξωιδρυµατικής 

Απασχόλησης, το οποίο είναι το τελευταίο στάδιο κράτησης, να 

εκτίσουν το τελευταίο µέρους της ποινής τους κατ΄οίκον, µε 

ηλεκτρονική παρακολούθηση.  Το υπό αναφορά Νοµοσχέδιο, έχει 

κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα τεθεί ενώπιον της 

Επιτροπής Νοµικών µε την επαναλειτουργία του Σώµατος το Μάρτιο 

του 2008. 

Ασφάλεια και  Πειθαρχία 

 
Η υπόσταση µιας Φυλακής βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ασφάλεια, την καλή 

οργάνωση, την πειθαρχία και την τάξη. Γι’ αυτό και η λήψη προληπτικών αλλά 

και κατασταλτικών µέτρων για την αντιµετώπιση των καταστάσεων αυτών 

αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των  Φυλακών. 
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 Παράλληλα µε την αναβάθµιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, προωθείται 

και η τεχνολογική αναβάθµιση των συστηµάτων ασφαλείας. 

 

 Η λειτουργία της νέας Κεντρικής Εισόδου µε σύγχρονα συστήµατα 

ελέγχου των ηλεκτρικών θυρών, για την ασφαλή διακίνηση  των κρατουµένων 

αλλά και των επισκεπτών, η χρήση αψίδων ανίχνευσης µεταλλικών αντικειµένων 

για έλεγχο όλων ανεξαίρετα των εισερχοµένων στο Τµήµα, παρέχει 

αναβαθµισµένη ασφάλεια στους χώρους. 

 

 Με την εγκατάσταση σύγχρονων ακτινοδιαγνωστικών συσκευών για 

ανίχνευση ναρκωτικών / εκρηκτικών και αποσκευών / χειραποσκευών γίνεται πιο 

αποτελεσµατικά ο έλεγχος όλων των ειδών ένδυσης και άλλων αντικειµένων. 

 

Ναρκωτικά 
 Το 2006 το Τµήµα Φυλακών εγκατέστησε ανιχνευτή ναρκωτικών και 

εκρηκτικών ουσιών.  Ο εξοπλισµός αυτός έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης ακόµα 

και των πιο µικρών ποσοτήτων παράνοµων ουσιών.  Παράλληλα, µε την ψήφιση 

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της τροποποίησης των περί Φυλακών Νόµων 

αναφορικά µε τη διαδικασία διαπίστωσης χρήσης ελεγχόµενου φαρµάκου, 

τοξικών ή άλλων απαγορευµένων ουσιών, εφαρµόζεται, σε συνεργασία µε το 

Υπουργείο Υγείας, ο έλεγχος ούρων µε στιγµιαίες εξετάσεις στους κρατούµενους 

του Κέντρου Καθοδήγησης και Εξωϊδρυµατικής Απασχόλησης, της Ανοικτής 

Φυλακής και της Κλειστής Φυλακής.  

 

 Το 2007, το Τµήµα Φυλακών έχει παραλάβει και τέταρτο ανιχνευτικό 

σκύλο.  Οι σκύλοι µαζί µε µέλη του Προσωπικού Φυλακών έτυχαν της αναγκαίας 

εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας για 

ανίχνευση  ναρκωτικών ουσιών και έχουν ενταχθεί στον επιχειρησιακό τοµέα του 

Τµήµατος.   
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Τηλεφωνικές Συνδιαλέξεις 

 Από το 2006 έχουν εγκατασταθεί σ’ όλες τις πτέρυγες τηλεφωνικοί 

θάλαµοι µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κρατουµένων.  Ο έλεγχος των 

τηλεφωνικών συνδιαλέξεων έχει αναβαθµιστεί µε την εισαγωγή σύγχρονων 

µέσων. 

 

Παράνοµα Κινητά Τηλέφωνα  

 Για την  ανεύρεση παράνοµων κινητών τηλεφώνων εντός των χώρων των 

Φυλακών, τo Tµήµα παρέλαβε Ανιχνευτή κινητών τηλεφώνων. Τα αποτελέσµατα 

είναι πολύ ενθαρρυντικά, όµως για την οριστική επίλυση του προβλήµατος 

προωθούνται οι διαδικασίες για την αγορά και εγκατάσταση συστήµατος 

απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων. 

 

Αντικατάσταση Κλειστών Κυκλωµάτων Παρακολούθησης 
 Για την αναβάθµιση της ασφάλειας στους χώρους των Φυλακών άρχισε η  

διαδικασία  αντικατάστασης του υφιστάµενου  Κλειστού Κυκλώµατος 

Παρακολούθησης µε σύγχρονο εξοπλισµό και έχει τεθεί σε λειτουργία εντός του 

2007. 

  

Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώµατος Παρακολούθησης  στην Ανοικτή 
Φυλακή 
 
Για αποτροπή αποδράσεων από την Ανοικτή Φυλακή και αύξηση των µέτρων 

ασφάλειας του χώρου έχει ολοκληρωθεί εντός του 2007 η εγκατάσταση Κλειστού 

Κυκλώµατος Παρακολούθησης και τέθηκε σε λειτουργία. 

 

Γραφείο Κρίσεως 

Για αντιµετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης έχει συσταθεί Γραφείο 

Κρίσεως στο Κέντρο Ελέγχου των Φυλακών. 
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Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήµατος Ασφαλείας στις Πτέρυγες  
3, 5 και 8 

Το 2008 αναµένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Νέου 

Ηλεκτρονικού Συστήµατος Ασφαλείας στις Πτέρυγες 3, 5 και 8.  Ήδη έχουν 

προκηρυχθεί οι προσφορές από το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών. 

 

Αναλυτικό σύστηµα 

 Έχει τοποθετηθεί από τις 7.11.2007 το νέο Ηλεκτρονικό Σύστηµα 

Ασφάλειας (Analytic) εντός της εσωτερικής νεκρής ζώνης (ο χώρος µεταξύ των 

κτιρίων και του εξωτερικού τείχους) στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων 

της Παλιάς Κλειστής Φυλακής (Πτέρυγα 4 και συγκρότηµα των Πτερύγων 1 και 2) 

το οποίο έχει τη δυνατότητα εντοπισµού οποιασδήποτε κίνησης εντός του 

συγκεκριµένου χώρου.  Το σύστηµα αναµένεται να εγκατασταθεί σε όλη την 

εσωτερική Νεκρή Ζώνη, ολόκληρης της Φυλακής. 

 

Αναπτυξιακά Έργα 
Το αναπτυξιακό πρόγραµµα των Φυλακών περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο Ζ της 

Ετήσιας Έκθεσης Αναπτυξιακά Έργα – Προγράµµατα. 

 

Στελέχωση του Τµήµατος Φυλακών 

 

Για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών στελέχωσης του Τµήµατος, το 

Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη και απασχόληση 124 έκτακτων 

δεσµοφυλάκων  για το 2007 ως ακολούθως: 

  

 72 ∆εσµοφυλάκων έναντι ισάριθµων κενών µόνιµων θέσεων 

∆εσµοφύλακα και Αρχιδεσµοφύλακα 

 32 ∆εσµοφυλάκων έναντι ισάριθµων θέσεων που είχαν εγκριθεί για 

πρόσληψη πολιτικού προσωπικού. 
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 20 ∆εσµοφυλάκων  έναντι πρόσθετων αναγκών, για αντικατάσταση των 

16 εκπαιδευόµενων ∆εσµοφυλάκων και των 4 εκπαιδευτών µελών του 

προσωπικού του Τµήµατος Φυλακών, σύµφωνα µε το αναλυτικό 

πρόγραµµα εκπαίδευσης. 

 

Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2008 θα προσληφθούν: 

 

- 2 Ανώτεροι Λειτουργοί Φυλακών 

- 2 Αρχιδεσµοφύλακες 

- 78 µόνιµοι ∆εσµοφύλακες 

 

Εκπαίδευση προσωπικού 

 
Η Σχολή ∆εσµοφυλάκων άρχισε τη λειτουργία της από 1.6.2007, µετά την 

πρόσληψη 20 νέων πρόσθετων θέσεων εκτάκτων ∆εσµοφυλάκων για 

αντικατάσταση των µελών του Προσωπικού που αποσπάται από τα συνήθη 

καθήκοντα του για σκοπούς εκπαίδευσης. 

 

 Στις δύο αίθουσες εκπαίδευσης της Σχολής έχουν πραγµατοποιηθεί κατά 

το 2007 τα πιο κάτω εκπαιδευτικά προγράµµατα: 

- Πρόγραµµα εκπαίδευσης των 31 νεοπροσληφθέντων  εκτάκτων 

∆εσµοφυλάκων 

- Επτά δεκαπενθήµερα εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία 

παρακολούθησαν µόνιµα µέλη του Προσωπικού  

- Πρόγραµµα εκπαίδευσης «Καθοδηγητών» το οποίο 

παρακολούθησαν 11 µόνιµα µέλη του Προσωπικού 

- Πρόγραµµα εκπαίδευσης «Βιβλιοδεσίας» διάρκειας 60 ωρών, το 

οποίο παρακολούθησαν 5 µόνιµα µέλη του Προσωπικού 

- Πρόγραµµα εκπαίδευσης «∆ιαµεσολάβησης» διάρκειας 40 ωρών, 

το οποίο παρακολούθησαν 25 µέλη του Προσωπικού 
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- Πέντε µονοήµερα εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία 

παρακολούθησαν µέλη της Αστυνοµικής ∆ύναµης Κύπρου. 

- ∆ύο τριήµερα εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία 

παρακολούθησαν µέλη της Αστυνοµικής ∆ύναµης Κύπρου που 

υπηρετούν στα Αστυνοµικά Κρατητήρια 

-  Πρόγραµµα εκπαίδευσης για τα 37 µέλη του Προσωπικού που 

εργάζονται στο Κέντρο Ελέγχου του Τµήµατος, για χειρισµό των 

νέων συστηµάτων. 

 

Μέλη του Προσωπικού Φυλακών συµµετείχαν σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, σεµινάρια και εργαστήρια που διοργανώθηκαν από την 

Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου, την Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το 

Κέντρο Παραγωγικότητας και Ιδιωτικούς Οργανισµούς.  

 

Επίσης, ∆εσµοφύλακες και άλλο προσωπικό που υπηρετεί στο Τµήµα 

Φυλακών συµµετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, συνέδρια και σεµινάρια 

στο εξωτερικό.            

  

Στατιστικά στοιχεία 

Στους Πίνακες που ακολουθούν περιέχονται στατιστικά στοιχεία σε σχέση µε: 

 - τις εισδοχές και τις απολύσεις κρατουµένων στις Φυλακές το 2007 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 

 - τους υπότροπους κρατουµένους (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 

 - τον αριθµό κρατουµένων που απασχολούνται σε κάθε εργαστήριο των 

Φυλακών (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) 

 - τον αριθµό των κρατουµένων που παρακολούθησαν εκπαιδευτικά 

µαθήµατα (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Εισδοχές καταδίκων - Υποδίκων κατά το 2007 
 

 Α Ν ∆ Ρ Ε Σ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  

 Ε/κύπριοι Τ/κύπριοι Αλλοδαποί Ε/κύπριες Τ/κύπριες Αλλοδαπές ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑ∆ΙΚΟΙ 338 7 840 18 1 77 1281 

 

ΥΠΟ∆ΙΚΟΙ 227 9 784 13 - 74 1107 

 

ΟΛΙΚΟΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

565 16 1624 31 1 151 2388 

Απολύσεις καταδίκων κατά το 2007 
 

Α Ν ∆ Ρ Ε Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  

21+ 21- 21+ 21- ΣΥΝΟΛΟ 

 

1094 82 89 6 1271 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
Συγκριτικός πίνακας υπότροπων καταδίκων σε σχέση µε τον ολικό 

αριθµό των νέων καταδίκων, τα εννέα τελευταία χρόνια 
 

 ΟΛΙΚΟΣ Υ Π Ο Τ Ρ Ο Π Ο Ι 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΙΚΟΣ  ΑΝΩ ΤΩΝ 21 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΩΝ ΑΡΙΘΡΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 
  ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ      

        

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 

        

2006 1336 208 15,56 206 15,41 2 0,14 

        

2007 1281 186 14,52 184 14,36 2 0,16 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
Κατάδικοι που εργάζονταν καθηµερινά στα Εργαστήρια Φυλακών 

κατά τη διάρκεια του 2007 

 

1. Καθαριστές Εργαστηρίων 6 

2. Βαφείο 19 

3. Σιδηρουργείο 16 

4. Βιβλιοδετείο 50 

5. Ξυλουργείο 18 

6. Οικοδοµικές Εργασίες 14 

7. Κουρείο 7 

8 Ηλεκτρολογικές Εργασίες 6 

13. Πλυντήριο 12 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 
Μαθήµατα που παρακολούθησαν οι κατάδικοι  

κατά τη διάρκεια του 2007 

 

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

1.  Αγγλικά χαµηλού επιπέδου 19 

2.  Αγγλικά προχωρηµένου επιπέδου -- 

3.  Ελληνικά (για Αλλοδαπούς) 13 

4.  Ελληνικά (για Αναλφάβητους) 2 

5.  Χειροτεχνία (Για Γυναίκες) 8 

6.  Ψυχολογία  7 

7.  Μαγειρική 18 

8.  Πρώτες Βοήθειες 14 

9.  Εργαστήρια Χαλκογραφίας 16 

10.  Ζωγραφική (Για Άνδρες) 9 

11.  Κοπτική- Ραπτική (Για Γυναίκες) 7 

12.  Γραφικές Τέχνες 7 

13.  Ψύξη - Θέρµανση - Κλιµατισµός 5 

14.  Αγωγή Υγείας 23 

15.  Ψηφιδωτό (Χειροτεχνία) 5 
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Ι. ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
 Προσθήκες 
 

Κατά το 2007 το Κρατικό Αρχείο παρέλαβε από κυβερνητικά τµήµατα 

 αρχεία που καταλαµβάνουν 543,03 µέτρα µήκους ραφιών.  Πλήρης 

 περιγραφή των παραλαβών φαίνεται στο Παράρτηµα Ι.  Τα εν λόγω 

 αρχεία κυµαίνονται χρονολογικά µεταξύ των ετών 1893-2005. 
 

 Αποθήκευση Αρχείων - Αρχειοφυλάκια 
 

Η ποσότητα των αρχείων που τώρα φυλάσσονται στα αρχειοφυλάκια 

 ανέρχεται σε 7.243,70 µέτρα µήκους ραφιών. 

 

Το Κρατικό Αρχείο µέχρι το τέλος του 2006 ήταν σε θέση να  αποθηκεύει 

αρχεία µέχρι 8,190 µµ. ραφιών, σε 4 αρχειοφυλάκια στη Λευκωσία τα 

οποία είχαν καταστεί πλήρη. 

 

 Τον Απρίλιο του 2007 τοποθετήθηκαν πρόσθετα ράφια στο 

 αρχειοφυλάκιο της οδού Ιθάκης, µε δυνατότητα αποθήκευσης 96,00 

 µµ. ραφιών, αυξάνοντας έτσι τη συνολική δυνατότητα αποθήκευσης 

 του Κρατικού Αρχείου στα 8,286 µµ. ραφιών. 

 
 Τον Νοέµβριο του 2007 ενοικιάστηκε πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 

 µε εµβαδό 795 τ.µ. στην οδό Λαοδικείας 17, στο Στρόβολο, αυξάνοντας 

 έτσι τη συνολική δυνατότητα αποθήκευσης του Κρατικού Αρχείου στα 

 9,081 µµ. ραφιών.  Στις 10/12/07, το εν λόγω 5ο αρχειοφυλάκιο του 

 Κρατικού Αρχείου άρχισε να λειτουργεί µε τη µετακόµιση 2863 

 κιβωτίων από το αρχειοφυλάκιο της οδού Κένεντυ.  Συγκεκριµένα  µεταξύ 

10/12/07 και 13/12/07 µεταφέρθηκαν 2235 κιβώτια µε  ατοµικούς φακέλους 

αιτητών για απόκτηση βρετανικής υπηκοότητας  και διαβατηρίου του 

Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και  Μετανάστευσης και 628 κιβώτια 

µε διοικητικούς φακέλους των ετών 1985-1986 του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 
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 Ασφάλεια Αρχείων 
 

 Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθµιση της ασφάλειας 

 του Κρατικού Αρχείου αποπερατώθηκαν οι εργασίες που 

 αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της ασφάλειας του αρχειοφυλακίου  στην 

οδό Ιθάκης και οι οποίες είχαν διατυπωθεί σε έκθεση της  αστυνοµίας.  
 

 Στέγαση 
 Το θέµα της ανέγερσης του κτιρίου του Κρατικού Αρχείου περιλαµβάνεται 

στο Κεφάλαιο Ζ της Ετήσιας Έκθεσης – Αναπτυξιακά Έργα – 

Προγράµµατα. 
  

 Αναγνωστήριο 
 

 Ο αριθµός των επισκέψεων των ερευνητών που χρησιµοποίησαν το 

 αναγνωστήριο ανήλθε στις 732.  Μεταξύ άλλων περιλαµβάνονται 

 φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, δηµόσιοι υπάλληλοι, δήµοι, 

 τραπεζικοί, ιατροί, αρχαιολόγοι και άλλοι πολίτες.  Ο αριθµός των 

 αρχείων καθώς και των µικροταινιών που παρουσιάστηκαν στο 

 αναγνωστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 8(1) του περί Κρατικού 

 Αρχείου Νόµου του 1991, ανήλθε σε 3.297 και 33 αντιστοίχως.  

 Συγκριτικός πίνακας µε στοιχεία του αναγνωστηρίου για τα έτη  2006 

και 2007 φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

  

 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς για τα πληρωτέα τέλη, τα έσοδα του 

 Αναγνωστηρίου ανήλθαν σε £1223,80, από τις οποίες οι £1186,20 

 εισπράχθηκαν για φωτοτυπίες, οι £28,80 για ανατυπώσεις  µικροταινιών, 

£2,80 για τηλεφωνικά αιτήµατα και £6,00 για  επικύρωση αρχείων. 

 

 Το Σεπτέµβριο του 2007, το Κρατικό Αρχείο ενηµέρωσε το ερευνητικό 

 κοινό του Αναγνωστηρίου για την εισαγωγή του Ευρώ, µέσω της 

 σχετικής ιστοσελίδας και των τροποποιηµένων εντύπων του   
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Αναγνωστηρίου.  Επίσης διατέθηκε σχετικό ενηµερωτικό υλικό στο  χώρο 

του Αναγνωστηρίου για τα πιο πάνω καθώς και για τις αλλαγές  στα 

εισπρακτέα τέλη.  Αναρτήθηκαν σχετικές αφίσες στα σηµεία 

 εξυπηρέτησης του κοινού. 

 

 Εκδοτική Υπηρεσία 
 

 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 
 

 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. 

 

 Προσωρινή Επιστροφή Αρχείων 
 

 Επιστράφηκαν προσωρινά 836 αρχεία στα τµήµατα από τα οποία 

 µεταφέρθηκαν, µε βάση το άρθρο 7(5).  Τα 621 αρχεία έχουν ήδη 

 επιστραφεί στο Κρατικό Αρχείο, ενώ 215 αναµένονται. Επίσης 

 επιστράφηκαν στο Κρατικό Αρχείο 136 αρχεία από τις επιτάξεις του 

 2006, 4 αρχεία από τις επιτάξεις του 2005, 106 αρχεία από τις επιτάξεις 

 του 2004 καθώς και 1 αρχείο από τις επιτάξεις του 2003. 
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 Φωτοαναπαραγωγική Υπηρεσία 
 
 Για τις ανάγκες των ερευνητών εκδόθηκαν γύρω στα 5.647 

 φωτοαντίγραφα και 144 ανατυπώσεις µικροταινιών. 

 

 Εργαστήριο Συντήρησης 
 
 Τον Ιανουάριο του 2007, δόθηκαν από το Εργαστήριο Συντήρησης  ειδικά 

γάντια για χρήση από το ερευνητικό κοινό στο Αναγνωστήριο του  Κρατικού 

Αρχείου καθώς και από το προσωπικό, στα πλαίσια της  Προληπτικής 

Συντήρησης Αρχείων. 

 

 Κατά το 2007, το Εργαστήριο Συντήρησης εµπλουτίστηκε µε κιβώτια 

 συντήρησης.  Επίσης έχουν κατασκευαστεί µε κατάλληλα υλικά 

 συντήρησης 3296 καλύµµατα φακέλων, 745 θήκες και 2870 πλαστικά 

 προστατευτικά για σκοπούς προληπτικής συντήρησης των αρχείων.   

 

 Έχουν επίσης κατασκευαστεί 880 αρχειακά κιβώτια Νο.1, χωρίς 

 οξύτητα καθώς και 3 κιβώτια Νο.2.  Περαιτέρω  κατασκευάστηκαν 1935 

 πρόχειρα αρχειακά κιβώτια ενώ έχουν δοθεί 925 για να 

 κατασκευαστούν από τα ίδια τα κυβερνητικά τµήµατα.  Όλα 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. 

 
 Έχουν συντηρηθεί 24 φάκελοι της Αρχιγραµµατείας, σύνολο 550 

 φύλλα. Επίσης συντηρήθηκαν 3 χάρτες από το φάκελο 

 SA1/1623/1920. 
 

 Επίσης έχουν συντηρηθεί 621 φύλλα από τη συλλογή του 

 Kτηµατολογίου (LRS1). 
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 Έχει συντηρηθεί ένας φάκελος της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, 

 σύνολο 2 φύλλα (PSC:2/78, P2061).   

 

 Έχουν συντηρηθεί 13 φάκελοι High Commissioner Dispatches, σύνολο 

 25 φύλλα (G5/34, G5/36, G5/38, G5/39, G5/43, G5/45, G5/52, G5/69, 

 G5/72, G5/73, G5/76, G5/77, G5/80). 

 

 Έχει συντηρηθεί ένας φάκελος του Τµήµατος Αρχείου, Πληθυσµού και 

 Μετανάστευσης, σύνολο 25 φύλλα (BN1/382607) 

 

Έχουν συντηρηθεί 1 Blue Book των ετών 1886-1887, σύνολο 320  φύλλα 

(V5/2) και 1 Blue Book  των ετών 1891-1892, σύνολο 474 φύλλα  (V5/7). 

 

Έχει συντηρηθεί το Μητρώο του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου    

Κύπρου, ΑΞΙΚ 1/9, “Μητρώο Μέσου Επιπέδου”, χρονολογίας 1977- 1988, 

σύνολο 32 φύλλα. 

 

 Έχει συντηρηθεί ένα βιβλίο της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης 

 Κύπρου µε τίτλο “Πρακτικά Επιτροπής ∆ιορισµών και Μεταθέσεων” 

 Ε10/31, σύνολο 307 φύλλα και άρχισε η συντήρηση του βιβλίου 

 “Attendance Statistics”, 1930-1931, E19/9, σύνολο 236 φύλλα από τα 

 482. 

 

 Έχει συντηρηθεί το “Inventory Register Public Records Office”, σύνολο 

 22 φύλλα, καθώς και ένας χάρτης της Κύπρου, “Folio Nο.2074, 

 Cyprus”. 

 

 Μηχανογράφηση - Αυτοµατοποίηση Γραφείου 
 

 Συνεχίστηκαν µε εντατικούς ρυθµούς οι εργασίες στο Εργαστήριο 

 Ψηφιοποίησης για ψηφιοποίηση αρχειακών συλλογών, µέσω µεγάλου  
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επαγγελµατικού σαρωτή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης 

εύθραυστων αρχείων χωρίς την πρόκληση οποιασδήποτε  καταπόνησης ή 

έκθεση σε βλαπτική ακτινοβολία ή θερµότητα, καθώς  και στο Εργαστήριο 

Μικροφωτογράφησης µέσω του καινούριου  εξοπλισµού που αποκτήθηκε 

πρόσφατα.  Στοιχεία της ψηφιοποίησης  και µικροφωτογράφησης των αρχείων 

φαίνονται στο Παράρτηµα V. 

 

Εφαρµόστηκε σε πλήρη κλίµακα και µε επιτυχία το Σύστηµα  Αυτοµατοποίησης 

Γραφείου στο Κρατικό Αρχείο κατά την οποία οι  διοικητικές εργασίες 

πραγµατοποιούνται πλέον µέσω ηλεκτρονικών  αρχείων, µε ταυτόχρονη 

αντικατάσταση του χειρογραφικού/παραδοσιακού συστήµατος διοικητικής 

λειτουργίας του Κρατικού  Αρχείου (Paperless Office). 

 

Σε συνεργασία µε τους Τµηµατικούς Λειτουργούς Αρχείων του  Προεδρικού 

Μεγάρου, της Βουλής των Αντιπροσώπων και του  Κρατικού Αρχείου, 

καθορίστηκαν οι Πίνακες ∆ιάθεσης των  Ηλεκτρονικών Αρχείων του Συστήµατος 

Αυτοµατοποίησης Γραφείου µε  βάση τους οποίους θα µεταφέρονται τα 

ηλεκτρονικά αρχεία στο  Κρατικό Αρχείο ή θα καταστρέφονται. 

 

Εντός του 2008 αναµένεται η πλήρης εφαρµογή του ΣΑΓ στο Κρατικό Αρχείο που 

θα περιλαµβάνει την έναρξη µεταφοράς και διαφύλαξης των πρώτων 

ηλεκτρονικών αρχείων των τµηµάτων που είναι συνδεδεµένα µε το ΣΑΓ. 

 

Το Σύστηµα Αυτοµατοποίησης Γραφείου, για το σχεδιασµό του οποίου 

συµµετείχε το Κρατικό Αρχείο ως ένα από τα τρία κυβερνητικά τµήµατα  που 

αποτέλεσαν την οµάδα σχεδιασµού, βραβεύτηκε από την ΟΕΒ σε  ειδική τελετή 

που έλαβε χώρα στις 11 Ιουνίου 2007. 
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Ενόψει της αποφασιστικής συµβολής του Κρατικού Αρχείου στο  σχεδιασµό 

και τις δοκιµές της διαδυκτιακής έκδοσης του ΣΑΓ, καθώς  και του γεγονότος 

ότι το Κρατικό Αρχείο είναι ένα από τα πρώτα  τµήµατα στα οποία εφαρµόστηκε 

µε επιτυχία το νέο σύστηµα, ζητήθηκε  από το Κρατικό Αρχείο να ετοιµαστούν 

κάποια κείµενα για τα  πλεονεκτήµατα και την µέχρι τώρα εµπειρία από το 

ΣΑΓ, τα οποία στην  συνέχεια αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 

Υπηρεσιών  Πληροφορικής. 

 

Τον Αύγουστο του 2007, κινηµατογραφήθηκε ταινία µικρού µήκους στα γραφεία 

του Κρατικού Αρχείου, όπου η Έφορος Κρατικού Αρχείου  αναφέρθηκε στα 

οφέλη που το ΣΑΓ µπορεί να προσφέρει στον τοµέα  της Ιστορικής Έρευνας 

αλλά και γενικότερα.  Η εν λόγω ταινία, η οποία  περιλάµβανε και τις 

εµπειρίες των άλλων τµηµάτων που εφάρµοσαν το  ΣΑΓ, παρουσιάστηκε σε 

ειδική δηµοσιογραφική διάσκεψη του  Υπουργού Οικονοµικών για το ΣΑΓ που 

έλαβε χώρα στις 7/9/07. 

 

Εκπαίδευση - Επισκέψεις 
 

Τον Ιούνιο του 2007 έγινε παρουσίαση από την Έφορο Κρατικού  Αρχείου 

σχετικά µε το Κρατικό Αρχείο στον Όµιλο Ροταριανών, που  πραγµατοποιήθηκε 

στο Ξενοδοχείο “Hilton Park”. 

 

Από τον Ιούλιο µέχρι το Σεπτέµβριο του 2007, η Χαρούλα Αναστασίου, φοιτήτρια 

του Ιονίου Πανεπιστήµιου, έκανε την πρακτική της άσκηση  στο Κρατικό Αρχείο, 

η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης του  Ιονίου Πανεπιστηµίου. 
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Προβολή 
 

Το Κρατικό Αρχείο, σε συνεργασία µε το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, εµπλούτισε 

το Ηµερολόγιο 2008, που διανέµεται σ’ όλους τους  δηµόσιους υπαλλήλους, µε 

αντίγραφα χαρτονοµισµάτων και κερµάτων  σε κυκλοφορία στην Κύπρο το 

1951, 1961, τα πρωτότυπα των οποίων  φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο καθώς 

και των νέων χαρτονοµισµάτων και κερµάτων του ευρώ που θα κυκλοφορήσουν 

στην Κύπρο το 2008.  Τα εν λόγω αντίγραφα φαίνονται στο Παράρτηµα VI. 

 

Στις 21 Αυγούστου του 2007, µετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας  Αποδήµων 

του Υπουργού Εξωτερικών, το Κρατικό Αρχείο παρευρέθηκε στον ΙΕ’ Παγκόσµιο 

Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων και διένειµε στους Προέδρους των Οµοσπονδιών 

Αποδήµων το δίγλωσσο έντυπο που  εξέδωσε το Κρατικό Αρχείο µε τίτλο “ Οι 

απαρχές της βρετανικής  διακυβέρνησης στη νήσο Κύπρο - Ανέκδοτα Έγγραφα 

του 1878” / “The  beginnings of the British occupation of the island of Cyprus - 

Unpublished Documents of 1878”, για σκοπούς εµπλουτισµού των  βιβλιοθηκών 

των Ελληνικών παροικιών σ΄ όλο τον κόσµο. 

 

Στις 10 Οκτωβρίου του 2007, το Κρατικό Αρχείο, υπό την αιγίδα του Υπουργού 

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, παρουσίασε το  δίγλωσσο έντυπο που 

εξέδωσε το Κρατικό Αρχείο µε τίτλο “ Οι  απαρχές της βρετανικής διακυβέρνησης 

στη νήσο Κύπρο - Ανέκδοτα  Έγγραφα του 1878” / “The beginnings of the 

British occupation of the  island of Cyprus - Unpublished Documents of 1878”, 

σε εκδήλωση που  πραγµατοποιήθηκε στην Πύλη Αµµοχώστου.  Η έκδοση 

παρουσιάστηκε από τον ∆ρ. Πέτρο Παπαπολυβίου, Επίκουρο Καθηγητή του 

Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστηµίου Κύπρου.  Ακολούθησαν 

οµιλίες από την ΕΚΑ και την κα Έρση ∆ηµητριάδου, Ιστορικό Ερευνήτρια.  Στην 

εκδήλωση έγινε, επίσης, έκθεση πρωτότυπου αρχειακού υλικού από συλλογές 

που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο. 
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Στις 17 Νοεµβρίου του 2007, το Κρατικό Αρχείο σε συνεργασία µε το Σύλλογο 

Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών Γυµνασίων Αµµοχώστου  παρουσίασε στην 

Πύλη Αµµοχώστου, υπό την αιγίδα του Υπουργού  ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας 

Τάξεως, το “Λεύκωµα Φωτογραφιών  Ελληνικού Γυµνασίου Αµµοχώστου”.  Η 

έκδοση παρουσιάστηκε  από τον κ. Λέλλο ∆ηµητρίαδη, απόφοιτο του 

Ελληνικού Γυµνασίου  Αµµοχώστου.  Ακολούθησαν οµιλίες από την ΕΚΑ, 

τον κ. Ανδρέα  Μάτση, εκ µέρους του κ. Αλέξη Γαλανού, ∆ηµάρχου 

Αµµοχώστου, τον  κ. Μιχάλη Κλεοβούλου, Πρόεδρο του Συλλόγου και τον κ. 

Γιαννάκη  Σολωµού, ∆ιευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.  Στην 

εκδήλωση έγινε έκθεση πρωτότυπου αρχειακού υλικού µε θέµα την  κατεχόµενη 

Αµµόχωστο, από συλλογές που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο. 

 

Έκθεση Αρχείων  
 

Το Νοέµβριο του 2007, το Κρατικό Αρχείο, συµµετείχε, µε έκθεση αρχειακού 

υλικού σχετικά µε το Παρθεναγωγείο και το Γυµνάσιο  Ριζοκαρπάσου στην 

επετειακή εκδήλωση για τα ενενηντάχρονα του  Γυµνασίου Ριζοκαρπάσου 1917-

2007, που πραγµατοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας. 
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        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  
ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΑ 

ΜΗΚΟΥΣ 
ΡΑΦΙΩΝ 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (ΠΜ): 
 
27 Box Files (2003) 
 

 
 

 2,50 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ: 
 
Αρχεία Ερευνητικών Επιτροπών ΑΗΚ και Τµήµατος Γεωργίας 
 

 
 

 3,44 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
 
1007 Προσφυγές (1991-1995) 
1628 Προσωπικοί φάκελοι Ελληνοκύπριων και 
         Τουρκοκύπριων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
 

 
 

12,39 
25,50 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΕΥ): 
 
90 φάκελοι αξιολόγησης καθηγητών σηµαίνοντων προσώπων 
      (1963-1999) 
150 τόµοι Πρακτικών Συνεδριών της ΕΕΥ (1965-1996) 
 

 
 

 0,83 
 

 3,64 

EΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (DON): 
 
1959 αιτήσεις απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς 
         (1991-2005) 
290 φάκελοι (1965 – 1992) (παλαιό θεµατικό σύστηµα                  } 
       αρχειοθέτησης)                                                                         } 
20 φάκελοι (1964 – 1987) (χρονολογικό σύστηµα αρχειοθέτησης) } 
4  φάκελοι (Μελλοντική µεταφορά 2001)                                         } 
2 φάκελοι (Μελλοντική µεταφορά 2002)                                          } 
1 φάκελος (Μελλοντική µεταφορά 2003)                                         } 
215 φάκελοι Επαρχιακού Επόπτη (1934-1996) 
4 προσωπικοί φάκελοι Επάρχων 
 

 
 

 8,84 
 
 
 
 

 6,64 
 
 

 3,02 
 0,10 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ: 
 
2 φάκελοι (1964 – 1965) (Συλλογή Εθνικής Φρουράς) 
5 φάκελοι (1984 – 1996) (Μελλοντική µεταφορά 2006) 
 

 
 

 0,20 
 0,31 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ANR): 
 
114 φάκελοι (1971 - 1987) (Μελλοντική µεταφορά 2006) 
70 φάκελοι (1972 - 1988) (Μελλοντική µεταφορά 2007) 
217 φάκελοι (1959 - 2002) (Υδατοπροµήθεια κατεχόµενων χωριών) 
331 φάκελοι (1989) (χρονολογικό σύστηµα αρχειοθέτησης) 

 
 
 

  3,32 
  1,87 
  1,25 
  5,30 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 
 
129 φάκελοι (1952 - 2001) (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης) 
100 φάκελοι (1957 - 1997) (Μελλοντική µεταφορά 2006) 
 

 
 

  5,72 
  3,00 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 
 
1728 φάκελοι (1959 - 2001) (εµπιστευτικό αρχείο) 
 

 
 

45,00 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 
 
3 φάκελοι (1975) (Μελλοντική µεταφορά 2006) 
7 φάκελοι (1975 – 1977) (Μελλοντική µεταφορά 2007) 
 

 
 

  0,10 
  0,52 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ: 
 
748 φάκελοι (1959,1961) (χρονολογικό σύστηµα αρχειοθέτησης) 
 

 
 

17,47 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: 
 
253 φάκελοι (1983 - 2004) (παλαιό θεµατικό σύστηµα αρχειοθέτησης 
 

 
 

  5,71 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΞΙΚ): 
 
10 µητρώα (1966 - 1988)  
 

 
 

  0,10 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 
 
9 φάκελοι (1952, 1955 - 1957) (ποινικοί Α∆Ε Λεµεσού) 
 

 
 

  0,20 
    

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ: 
 
26 φάκελοι (1994 - 2000) (Μελλοντική µεταφορά 2006) 
61 φάκελοι (1991 - 2000) (Μελλοντική µεταφορά 2007) 

 
 

  1,04 
  1,87 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (PB): 
 
1 φάκελος (1984) (Μελλοντική µεταφορά 2007)  
 

 
 

  0,03 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΤΠ): 
 
1886 φάκελοι (1964 - 2002) (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης) 

 
 

50,60 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 
 
11 (1893 - 1952) (10 µητρώα και 1 βιβλίο tapu ∆αλιού)  
 

 
 

   0,47 
 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
145 φάκελοι (1972 - 1999) (παλαιό θεµατικό σύστηµα  
       αρχειοθέτησης) 

 
 

   4,36 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: 
 
828 φάκελοι (1949,1951,1954,1955-1963,1965-1968,1970-1989)  
       (χρονολογικό σύστηµα αρχειοθέτησης) 
 
 

 
 

 35,10 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ: 
 
81 φάκελοι (1977, 1979, 1981, 1983, 1990, 1997) (χρονολογικό  
     σύστηµα αρχειοθέτησης) 
 

 
 

  2,49 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:  
 
34 φάκελοι (1962 - 2002) (∆ηµοτικά Σχολεία Αµµοχώστου) 
152 φάκελοι (1959 - 2003) (∆ηµοτικά Σχολεία Πάφου) 
 

 
 

  1,17 
  3,22 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ: 
 
3 φάκελοι (1973 - 1985) (Μελλοντική µεταφορά 2005)   } 
43 φάκελοι (1971 - 1972) (Μελλοντική µεταφορά 2006) } 
 

 
 

  1,56 
 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: 
 
4 φάκελοι (1936-1938, 1983) (Μελλοντική µεταφορά 2005) 
66 φάκελοι (1936 - 1993) (Μελλοντική µεταφορά 2006) 
56 φάκελοι (1936 - 1993) (Μελλοντική µεταφορά 2007) 
 
 

 
 

  0,31 
  2,28 
  2,28 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: 
 
75160 προσωπικοί φάκελοι (1960 - 1968)  
 

 
 

 183,46 
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ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΩΝ: 
 
37 φάκελοι (Μελλοντική µεταφορά 2007) 

 
 

  1,98 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (RCS): 
 
1 φάκελος (1988 - 1989) (τοποθετήθηκε σε υπάρχον κιβώτιο) 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ: 
 
13 φάκελοι (1967 - 1994) (Μελλοντική µεταφορά 2004) 
16 φάκελοι (1975 - 1995) (Μελλοντική µεταφορά 2005) 
 
 

 
 

  0,62 
  0,62 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ: 
 
1 φάκελος (1949) (Μελλοντική µεταφορά 2007) 

 
 

  0,10 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ: 
 
412 φάκελοι (1927 - 1959) (χρονολογικό σύστηµα αρχειοθέτησης) 
88 υδρογραφικοί χάρτες Ελλάδας 
2 χάρτες Τροόδους (1946) 
230 παλαιοί χάρτες Κύπρου 
 

 
 

  5,20 

Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής: 
 
23 φάκελοι (1980-1992) (Μελλοντική µεταφορά 2005) 
 

 
 

  0,62 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  
 
26 φάκελοι (1991-1995) (Μελλοντική µεταφορά 2005) 
 

 
 

  0,93 

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 
 
157 φάκελοι (1980 - 1995) (Μελλοντική µεταφορά 2005) 
5 φάκελοι (1990 - 1996) (Μελλοντική µεταφορά 2006) 
494 φάκελοι (1999 - 2002) (Σχεδίου Συµβουλευτικών Υπηρεσιών) 
 

 
 

  5,00 
  0,10 
  4,00 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 
 
1154 φάκελοι (1963 - 1999) (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης) 
 

 
 

50,22 

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 
 
102 φάκελοι (1960 - 1997) (Κ.Υ.,S., Προσφυγές) 

 
 

  3,43 
 

 



 

  

130 
 
 

Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ: 
 
139 φάκελοι (1992-2007) (Κ.Υ.,S.) 
 

 
 

 12,00 

ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΕΣ: 
 
Γράµµατα, κάρτες από Λούλλα Κιζουρίδου 
10 κασέττες από Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη 
 

 
 

  0,10 
  0,10 

ΕΝΤΥΠΑ V: 
 
636 έντυπα 

 
 

 10,80 
 
                                                ΣΥΝΟΛΟ 

 
543,03 
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         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006 
 

2007 

 
Αριθµός ερευνητών 
 

 
109 

 
116 

 
Αριθµός επισκέψεων 
 

 
504 

 
732 

 
Αριθµός αρχείων που ερευνήθηκαν 
 

 
2.212 

 
3297 

 
Αριθµός µικροταινιών που ερευνήθηκαν 
 

 
79 

 
33 

 
Αριθµός αρχείων για κινηµατογράφηση 
 

 
------ 

 
------ 

 
Αριθµός τηλεφωνικών αιτηµάτων 
 

 
1 

 
4 

 
Αριθµός ταχυδροµικών αιτηµάτων 
 

 
------ 

 
------- 

 
Αριθµός φωτοτυπιών 
 

 
7.481 

 
5647 

 
 
Αριθµός ανατυπώσεων µικροταινιών 
 

 
151 

 
144 

 
Παρουσίαση φακέλων ως τεκµήρια στο ∆ικαστήριο 
 

 
------ 

 
------ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 
Α/Α Προέλευση/Τίτλος Τάξης Κώδικας Τάξης Αριθµός 

Κιβωτίων 
Αποθηκευτικός 

Χώρος σε 
µέτρα 

Παρατηρήσεις 

 1. 
 
 

Προεδρικό Μέγαρο - 
∆ιάφορα Έγγραφα 

ΠΜ1/1 1  0,12  

 2. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - 
Πρακτικά Συνεδριών 
 

ΕΕΥ2/1-151 35 4,15  

 3. 
 
 

Υπουργείο Άµυνας -  
Προπαρασκευαστικά Έγγραφα του 
Συντάγµατος 
 

ΠΕΣ1/34   Τοποθετήθηκε σε υπάρχον κιβώτιο 

 4. 
 
 

Υπουργείο Εσωτερικών -   
Εµπιστευτικό Αρχείο 
 

ΥΠΕΣ2/1-55 4 0,48  

 5. 
 
 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού - 
Προσωπικοί Φάκελοι Καθηγητών 

Ε23/601   Τοποθετήθηκε σε υπάρχον κιβώτιο 

 6. 
 
 

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο 
Κύπρου - Μητρώα Φοιτητών 

ΑΞΙΚ1/1-10 2 0,10  

 7. 
 
 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού -  Φάκελοι Σχεδίου 
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 
 

ΑνΑ∆1/1-414 95 11,40  

 8. 
 
 

Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και 
Μετανάστευσης -  Προσωπικοί φάκελοι 
αιτητών για απόκτηση βρετανικής 
υπηκοότητας 

ΒΝ1/191274-191435 8 0,96  

 9. 
 
 

Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και 
Μετανάστευσης -  Αιτήσεις για 
απόκτηση βρετανικής υπηκοότητας 

ΒΝ2/19691-26980 56 6,72 . 
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                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 
Α/Α Τίτλος Τάξης Κώδικας Τάξης Αριθµός 

Κιβωτίων 
Αποθηκευτικός 
Χώρος σε µέτρα 

Παρατηρήσεις 

10. Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων - 
Αρχιτεκτονικά Σχέδια 

PWD3/175 χάρτες   Περισσότερες πληροφορίες θα 
δοθούν µετά την ολοκλήρωση 
της κωδικοποίησης 

11. 
 

Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας - Φάκελοι 
Πλοίων 
 

RCS/6024/1   Τοποθετήθηκε σε υπάρχον 
κιβώτιο 

12. 
 

Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών - 
Φάκελοι Αλληλογραφίας 
 

PS1/2482-3040 156 18,51  

13. 
 

Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 
- Φάκελοι Αλληλογραφίας 
 

LRS1/15476-16459 28 3,32  

14. 
 

Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 
- Χάρτες 
 

LRS4/1    

15. 
 

Τµήµα Φυλακών - SS: Post 1960 
Personal files 
 

SS/219,221,222 κιβώτια 3 0,31  

16. 
 

Τµήµα Φυλακών - LS: Personal files 
 

LS/1-52  κιβώτια 52 6,17  

17. Τµήµα Φυλακών - UC: Personal files 
 

UC/1-16  κιβώτια 16 1,90  

18. Έντυπα 
 

V3/833-844 1 0,12  

19. Έντυπα 
 

V7/98-99 1 0,12  

20. Έντυπα 
 

V18/200-207 3 0,36  

21. Έντυπα 
 

V22/77-152 33 3,96  
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                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 
 
 
 
Α/Α Τίτλος Τάξης Κώδικας Τάξης Αριθµός 

Κιβωτίων 
Αποθηκευτικός 

Χώρος σε 
µέτρα 

Παρατηρήσεις 

22. Έντυπα V25/141-370 
 

41 4,92  

23. 
 

Έντυπα 
 

V27/314-317   Τοποθετήθηκαν σε υπάρχον κιβώτιο 

24. 
 

Έντυπα 
 

V30/960-1000 7 0,84  

25. 
 

Έντυπα 
 

V34/2143-2179 1 0,12  

26. 
 

Έντυπα 
 

V40/1630-1647 2 0,24  

27. 
 

Έντυπα 
 

V53/1366-1375 1 0,12  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 
Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 

Φακέλων 
Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός Χώρος 
σε µέτρα 

Παρατηρήσεις 

1 
 
 

Προεδρικό Μέγαρο Μ 27 2003 2,50 Box Files µε πρωτότυπους υπογραµµένους 
Νόµους. 
Αναµένεται κωδικοποίηση 

2 
 

Γραφείο Επιτρόπου Νοµοθεσίας Μ   3,44 Αρχεία Ερευνητικών Επιτροπών ΑΗΚ και 
Τµήµατος Γεωργίας.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

3 Γενικό Λογιστήριο Κ 1014 1960-1999 5,50 Φάκελοι Ταµείου ∆ηµοσίων ∆ανείων 
4 Γενικό Λογιστήριο Κ 680 1964-2001 21,89 Φάκελοι Αρχείου Προσφορών 
5 Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Μ 1007 1991-1995 12,39 Προσφυγές.  Αναµένεται κωδικοποίηση 
6 Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Μ 1628  25,50 Προσωπικοί φάκελοι ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, 

Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων 
7 Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Κ   12,00 Γραπτά υποψηφίων από εξετάσεις 

Συµβουλευτικών Επιτροπών για πλήρωση 
κενών θέσεων 

8 Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Κ  1995-2005 4,00 Γραπτά εξετάσεων Ε∆Υ για εξακρίβωση της 
Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

9 Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Μ 90 1963-1999 0,83 Φάκελοι αξιολόγησης καθηγητών 
σηµαίνοντων προσώπων.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

10 Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κ 285 1985-1997 3,40 Φάκελοι αξιολόγησης Καθηγητών 
11 Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Μ 150 1965-1996 3,64 Τόµοι Πρακτικών Συνεδριών της ΕΕΥ 
12 Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κ 54 1993-1998 0,60 Μελλοντική καταστροφή 2006 
13 Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κ 12 1996-1997 0,15 Μελλοντική καταστροφή 2007 
14 
 

Νοµική Υπηρεσία Κ  2007 0,80 Επιπλέον αντίγραφα υλικού για προσωπική 
χρήση των λειτουργών 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 
Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 

Φακέλων 
Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε µέτρα 

Παρατηρήσεις 

15 Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Μ 1959 1991-2005 8,84 Αιτήσεις απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από 
αλλοδαπούς.  Αναµένεται κωδικοποίηση 

16 
 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Μ 290 1965-1992 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Παλαιό θεµατικό 
σύστηµα αρχειοθέτησης.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

17 Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Μ 20 1964-1987 

 
 
 
 
 
6,64 

∆ιοικητικοί φάκελοι.  Χρονολογικό σύστηµα 
αρχειοθέτησης.  Αναµένεται κωδικοποίηση 

18 
 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Μ 4   Μελλοντική µεταφορά 2001.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

19 Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Μ 2   Μελλοντική µεταφορά 2002.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

20 Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Μ 1   Μελλοντική µεταφορά 2003.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

21 
 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Μ 215 1934-1996 3,02 Φάκελοι Επαρχιακού Επόπτη. 
Αναµένεται κωδικοποίηση 

22 Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Μ 4  0,10 Προσωπικοί φάκελοι Επάρχων 
23 
 

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Κ 1944 1962-2002 10,00 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Παλαιό θεµατικό 
σύστηµα αρχειοθέτησης 

24 Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Κ 78   Φάκελοι αδειών 
25 Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Κ 67   Προσωπικοί φάκελοι 
26 Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Κ 31 1967-1993 10,00 ∆ιοικητικοί Φάκελοι.  Χρονολογικό σύστηµα 

αρχειοθέτησης 
27 Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Κ 38 1985-1996  Φάκελοι Συµβουλίου Βελτιώσεως  
28 Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας Κ 36 1967-1996  Φάκελοι Επαρχιακού Επόπτη 
29 Υπουργείο Άµυνας Μ 2 1964-1965 0,20 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Συλλογή Εθνικής 

Φρουράς.  Αναµένεται κωδικοποίηση 
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                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 
Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 

Φακέλων 
Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε 

µέτρα 

Παρατηρήσεις 

30 
 

Υπουργείο Άµυνας Κ 34 1964-1967 0,41 ∆ιοικητικοί Φάκελοι.  Συλλογή Εθνικής 
Φρουράς 

31 Υπουργείο Άµυνας Μ 5 1984-1996 0,31 Μελλοντική µεταφορά 2006.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

32 Υπουργείο Άµυνας Κ 29 1983-1991 0,20 Μελλοντική καταστροφή 2006 
33 
 

Υπουργείο Άµυνας Κ 1 1995-1996 0,03 Φάκελοι Συλλογής “S”.  Αριθµητικό 
σύστηµα αρχειοθέτησης 

34 Υπουργείο Άµυνας Κ 43 2005 0,26 Αντίγραφα Ηµερήσιας ∆ιάταξης και 
Πρακτικών Συνεδριάσεων Υπουργικού 
Συµβουλίου 

35 Υπουργείο Άµυνας Κ 80 2006-2007 0,60 Αντίγραφα Ηµερήσιας ∆ιάταξης του 
Υπουργικού Συµβουλίου 

36 
 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

Μ 114 1971-1987 3,32 Μελλοντική µεταφορά 2006.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

37 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

Κ 142 1971-1987 2,00 Μελλοντική καταστροφή 2006 
 

38 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

Μ 70 1972-1988 1,87 Μελλοντική µεταφορά 2007.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση. 

39 
 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

Κ 86 1971-1988 2,00 Μελλοντική καταστροφή 2007 
 

40 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

Μ 217 1959-2002 1,25 Φάκελοι Υδατοπροµήθειας κατεχόµενων 
χωριών.  Αναµένεται κωδικοποίηση 

41 
 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

Κ 549 1999-2003 4,00 Φάκελοι Υδατοπροµήθειας κατεχόµενων 
χωριών 

42 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

Μ 331 1989 5,30 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Χρονολογικό 
σύστηµα αρχειοθέτησης.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
 
Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 

Φακέλων 
Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε µέτρα 

Παρατηρήσεις 

43 
 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

Κ 139 1989 4,00 ∆ιοικητικοί φάκελοι. 
 

44 
 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως Κ  2007 1,50 Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και 
αντίγραφα αποσπασµάτων εφηµερίδας 

45 Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως Κ  8 1960 0,50 Μελλοντική καταστροφή 2005 
46 
 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως Κ 25 1962-1963 0,75 Εµπιστευτικό αρχείο.  Θέµατα Αστυνοµίας  

47 
 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως Κ 57 1959-1962 
1964, 1966-1969 
1972, 1974, 1975 
1979-1984 

11,00 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Χρονολογικό 
σύστηµα αρχειοθέτησης 
 

48 
 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Μ 129 1952-2001 5,72 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Αριθµητικό σύστηµα 
αρχειοθέτησης.  Αναµένεται κωδικοποίηση 

49 Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Κ 1085 1960-1998 15,00 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Αριθµητικό σύστηµα 
αρχειοθέτησης 

50 
 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Μ 100 1957-1997 3,00 Μελλοντική µεταφορά 2006.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

51 
 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Κ 190 1965-1998 5,00 Μελλοντική καταστροφή 2006 
 

52 Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Κ 45 2002 2,50 Αντίγραφα Πρακτικών Συνεδριάσεων 
Υπουργικού Συµβουλίου 

53 Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού Κ 107 1991-1997 2,40 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Αλφαριθµητικό 
σύστηµα αρχειοθέτησης Εµπορικού 
Κέντρου Παρισιού  

54 
 

Υπουργείο Εξωτερικών Κ 67 1991-2003 2,00 ∆ιοικητικοί Φάκελοι.  Μόνιµη 
Αντιπροσωπεία της Κύπρου στη Βιέννη 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
 
Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 

Φακέλων 
Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε 

µέτρα 

Παρατηρήσεις 

55 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Κ 15 1961-1963 
1965-1968 
1974 

0,30 Φάκελοι “W” - Υπηρεσία Κοινωνικής 
Ευηµερίας 
 

56 Υπουργείο Εσωτερικών Μ 1728 1959-2001 45,00 Εµπιστευτικοί φάκελοι.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

57 Υπουργείο Οικονοµικών Μ 3 1975 0,10 Μελλοντική µεταφορά 2006.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

58 Υπουργείο Οικονοµικών Μ 7 1975-1977 0,52 Μελλοντική µεταφορά 2007.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

59 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κ  2005 1,00 Τρίτα Αντίγραφα 
60 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κ 853 2005 2,50 Αιτήσεις για πρόσληψη εκτάκτων 

επιµελητών στα σχολεία 
61 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Μ 748 1959, 1961 17,47 ∆ιοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστηµα 

αρχειοθέτησης.  Αναµένεται κωδικοποίηση 
62 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κ 383 1961 4,00 ∆ιοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστηµα 

αρχειοθέτησης 
63 Υπουργείο Υγείας Μ 253 1983-2004 5,71 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Παλαιό θεµατικό 

σύστηµα αρχειοθέτησης.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

64 Υπουργείο Υγείας Κ 205026  2003-8/2005 75,00 Αιτήσεις για έκδοση κάρτας νοσηλείας 
65 Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου Μ 10 1966-1988 0,10 Μητρώα Φοιτητών 
66 Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου Κ  2002-2003 1,00 Τρίτα Αντίγραφα 
67 Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου Κ 38 1984-1993 0,97 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Παλαιό θεµατικό 

σύστηµα αρχειοθέτησης 
68 Αστυνοµία Μ 9 1952, 

1955-1957 
0,20 Ποινικοί φάκελοι Α∆Ε Λεµεσού.  

Αναµένεται κωδικοποίηση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 
Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 

Φακέλων 
Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε 

µέτρα 

Παρατηρήσεις 

69 Αστυνοµία Κ 79964 1959-2005 521,60 Φάκελοι, βιβλία, έντυπα, αιτήσεις και 
λογιστικά αρχεία 

70 Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας Κ 225 1984-2000 Βιβλία εγγραφής ασθενών Ακτινολογικού 
Τµήµατος 

71 Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας Κ 156 1996-2003 

 
 
25,00 Βιβλία εγγραφής εξωτερικών ασθενών 

για αναλύσεις 
72 Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας Κ  1997-2003  Αντίγραφα αναλύσεων Χηµείου 
73 Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας Κ  1996,1997, 

2000,2001 
1,50 Daily census patients 

74 Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας K 30 1988-1994 1,50 Βιβλία καταγραφής εξωτερικών ασθενών 
(Med.176) 

75 Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας Κ 800 1995-1996 10,00 
 

Μικρά βιβλιαράκια εγγραφής εξωτερικών 
ασθενών 

76 Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας Κ  1984-1987 1,50 Πιστοποιητικά Κοινοτάρχη (Med 50) 
77 Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας Κ  1984-1997 25,00 Προσωπικοί φάκελοι ασθενών χωρίς 

βεβαρηµένο ιατρικό ιστορικό που δεν 
επισκέφθηκαν το Νοσοκοµείο από το 
1997 και οι φάκελοι είναι κατεστραµµένοι 

78 Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας Κ   15,00 Προσωπικοί φάκελοι ασθενών που 
απεβίωσαν (πέρασαν 20 χρόνια από το 
θάνατό τους, οι φάκελοι είναι 
κατεστραµµένοι) 

79 Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού Κ 93318 
 

2001 20,00 Έντυπα καταγραφής ασθενών των 
Πρώτων Βοηθειών 

80 Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού Κ  1977-2004 10,00 Ιατρικά Πιστοποιητικά (Med 234G και 
Med 234E) 

81 Νοσοκοµείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ Κ  1993-2004 30,00 Λογιστικά αρχεία 
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                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
 

Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 
Φακέλων 

Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε µέτρα 

Παρατηρήσεις 

82 Νοσοκοµείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ Κ 7536 1987-1996 25,00 Προσωπικοί φάκελοι ασθενών που δεν έχουν 
βεβαρηµένο ιστορικό 

83 Νοσοκοµείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ Κ  2001-2003 26,00 Αντίγραφα αποτελεσµάτων αναλύσεων χηµείου 
84 Γενικό Χηµείο Μ 26 1994-2000 1,04 Μελλοντική µεταφορά 2006.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 
85 Γενικό Χηµείο Κ 5 1988-1996 0,20 Μελλοντική καταστροφή 2006 
86 Γενικό Χηµείο Μ 61 1991-2000 1,87 Μελλοντική µεταφορά 2007.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 
87 Γενικό Χηµείο Κ  1990-2001 0,75 Λογιστικά αρχεία 
88 Γενικό Χηµείο Κ 53 2004-2006 1,00 Φάκελοι ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
89 Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων Έργων 

Λάρνακας 
Κ 650 1996-2000 3,00 Αντίγραφα φακέλων λογιστηρίου 

90 Γραφείο Μηχανικού Αερολιµένα Λάρνακας Κ 89  2,00 ∆ιπλότυπα 
91 Γραφείο Προγραµµατισµού Μ 1 1984 0,03 Μελλοντική µεταφορά 2007.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 
92 Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Μ 1886 1964-2002 50,60 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Αριθµητικό σύστηµα 

αρχειοθέτησης.  Αναµένεται κωδικοποίηση 
93 Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Κ 2195 1962-2006 48,00 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Αριθµητικό σύστηµα 

αρχειοθέτησης. 
94 Επαρχιακό Γραφείο Αναδασµού Λάρνακας Κ 1 1986-1996 0,03 Μελλοντική καταστροφή 2006 
95 Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λάρνακας-

Αµµοχώστου 
Κ  1975-1/2000 19,50 Κάρτες εγγραφής ανέργων 

96 Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λεµεσού Κ 120000 1977-2003 30,00 Αιτήσεις για σχέδια, πιστοποιητικά έρευνας, 
αντίγραφα τίτλων και πιστά αντίγραφα εγγράφων 

97 Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Λευκωσίας Μ 11 1893-1952 0,47 10 κτηµατικά µητρώα εγγραφής και 1 βιβλίο tapu του 
∆αλιού 
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Φακέλων 

Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε 

µέτρα 

Παρατηρήσεις 

98 Επαρχιακό Τελωνείο Λευκωσίας Κ 18124 1999-2000 102,00 Τελωνειακοί φάκελοι και καταστάσεις 
99 Επαρχιακό Τελωνείο Λεµεσού Κ  1999-2000 70,00 Τελωνειακά έντυπα και καταστάσεις 
100 Επαρχιακό Τελωνείο Λάρνακας Κ 43377 1990-2004 380,00 Τελωνειακοί φάκελοι, έντυπα και µητρώα 
101 Επαρχιακό Τελωνείο Πάφου Κ 1730 1998-1999 4,60 Τελωνειακοί φάκελοι 
102 Κρατικό Αρχείο Κ  2003 1,00 Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
103 Κρατικό Αρχείο Κ 66 2003-2004 0,02 Πιστοποιητικά Ταχυδρόµησης 

Κυβερνητικής Αλληλογραφίας 
104 Κρατικό Αρχείο Κ   0,20 Άδεια έντυπα Form 32A 
105 Κρατικό Αρχείο Κ   0,31 Χειρόγραφα Καταλογοποίησης  της 

συλλογής ΒΝ211-12100 
106 Κρατικό Αρχείο Κ  2002-2006 0,77 Τηλεφωνικοί Κατάλογοι 
107 Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών 
Κ 500 2007 3,50 Έγγραφα εργασίας, αντίγραφα µελών 

108 Μετεωρολογική Υπηρεσία Μ 145 1972-1999 4,36 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Παλαιό θεµατικό 
σύστηµα αρχειοθέτησης.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

109 Μετεωρολογική Υπηρεσία Κ 56 1971-1996  
4,00 

∆ιοικητικοί φάκελοι.  Παλαιό θεµατικό 
σύστηµα αρχειοθέτησης 

110 Μετεωρολογική Υπηρεσία Κ 12 1962-1990  ∆ιοικητικοί φάκελοι Met.  Αριθµητικό 
σύστηµα αρχειοθέτησης. 

111 Μετεωρολογική Υπηρεσία Κ 17 1967-2004 0,50 Φάκελοι αδειών 
112 Πολιτική Αεροπορία Μ 828 1949,1951,1954,1955-

1963,1965-1968, 
1970-1989 

35,10 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Χρονολογικό σύστηµα 
αρχειοθέτησης.  Αναµένεται κωδικοποίηση 

113 Πολιτική Αεροπορία Κ 1470 1955-1970, 
1972-1991 

30,00 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Χρονολογικό σύστηµα 
αρχειοθέτησης 

114 Πολιτιστικές Υπηρεσίες Κ 29 1999-2005 1,50 Τρίτα Αντίγραφα 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 
Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 

Φακέλων 
Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε 

µέτρα 

Παρατηρήσεις 

115 Υπηρεσία Κυπριακής Οικοτεχνίας-Χειροτεχνίας Μ 81 1977,1979,1981, 
1983,1990,1997 

2,49 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Χρονολογικό σύστηµα 
αρχειοθέτησης.  Αναµένεται κωδικοποίηση 

116 Υπηρεσία Κυπριακής Οικοτεχνίας-Χειροτεχνίας Κ 263 1977-1979,1981, 
1983,1985,1987, 
1989,1991,1992, 
1994,1995,1997 

 
 
 
5,00 

∆ιοικητικοί φάκελοι.  Χρονολογικό σύστηµα 
αρχειοθέτησης 

117 Υπηρεσία Κυπριακής Οικοτεχνίας-Χειροτεχνίας Κ 8 2000-2003  ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Παλαιό θεµατικό σύστηµα 
αρχειοθέτησης 

118 Υπηρεσία Κυπριακής Οικοτεχνίας-Χειροτεχνίας Κ 25 1976-2002  Φάκελοι αδειών 
119 Στατιστική Υπηρεσία Κ 69000 

 
2000 20,00 Ερωτηµατολόγια Απογραφής Επιχειρήσεων 

2000 
120 Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Λευκωσίας Κ 455 1995-1996 2,30 Φάκελοι Επιδόµατος Ενοικίου 
121 Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Λευκωσίας Κ  2001 1,00 Μηνιαίες Καταστάσεις Πληρωµών και Έντυπα 

Αλλαγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
122 Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Λευκωσίας Κ  2005-2006 1,00 Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
123 Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Λευκωσίας Κ  2001-2002 4,00 Ξεκαθαρισµένες επιταγές 
124 Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Λεµεσού-Πάφου Κ  1989-1996 3,00 Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
125 Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Λεµεσού-Πάφου Κ  1989-1996 3,50 Μηνιαίες καταστάσεις Πληρωµών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Λεµεσού) 
126 Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Λεµεσού-Πάφου Κ 1020 1989-1996 6,10 Φάκελοι Επιδόµατος Ενοικίου Λεµεσού 
127 Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Λεµεσού-Πάφου Κ  1989-1996 1,50 Μηνιαίες καταστάσεις Πληρωµής 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Πάφου) 
128 Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Λεµεσού-Πάφου Κ 394 1989-1996 3,05 Φάκελοι Επιδόµατος Ενοικίου Πάφου 
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Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 
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Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε µέτρα 

Παρατηρήσεις 

129 Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού 

Μ 34 1962-2002 1,17 ∆ηµοτικά Σχολεία Αµµοχώστου 
 

130 Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισµού 

Μ 152 1959-2003 3,22 ∆ηµοτικά Σχολεία Πάφου 
 

131 Τµήµα Αναδασµού Μ 3 1973-1985 Μελλοντική µεταφορά 2005.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

132 Τµήµα Αναδασµού Μ 43 1971-1972  

 
 
1,56 Μελλοντική µεταφορά 2006.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 
133 Τµήµα Αναδασµού Κ 3 1978  

1,50 
Μελλοντική καταστροφή 2005 

134 Τµήµα Αναδασµού Κ 23 1971-1972  Μελλοντική καταστροφή 2006 
135 Τµήµα Αρχαιοτήτων Μ 4 1936-1938 

1983 
0,31 Μελλοντική µεταφορά 2005.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 
136 Τµήµα Αρχαιοτήτων Μ 66 1936-1993 2,28 Μελλοντική µεταφορά 2006.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 
137 Τµήµα Αρχαιοτήτων Μ 56 1936-1993 2,28 Μελλοντική µεταφορά 2007.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 

138 Τµήµα Αρχαιοτήτων Κ 15 1935-1968  
 

Μελλοντική καταστροφή 2005 

139 Τµήµα Αρχαιοτήτων Κ 17 1935-1992 2,00 Μελλοντική καταστροφή 2006 
140 Τµήµα Αρχαιοτήτων Κ 17 1935-1992  Μελλοντική καταστροφή 2007 
141 Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης Μ 75160 1960-1968 183,46 Προσωπικοί φάκελοι 
142 Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης Κ 9 1977 0,50 Μελλοντική καταστροφή 2007 
143 Τµήµα ∆ασών Κ 12  0,50 Μελλοντική καταστροφή 2006 
144 Τµήµα ∆ασών Μ 37  1,98 Μελλοντική µεταφορά 2007.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 
145 Τµήµα ∆ασών Κ 28  0,60 Μελλοντική καταστροφή 2007 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 
Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 

Φακέλων 
Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε µέτρα 

Παρατηρήσεις 

146 Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας Μ 1 1988-1989  Φάκελος Πλοίου RCS.  Τοποθετήθηκε σε 
υπάρχον κιβώτιο 

147 Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων Μ 13 1967-1994 0,62 Μελλοντική µεταφορά 2004.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

148 Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων Μ 16 1975-1995 0,62 Μελλοντική µεταφορά 2005.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

149 Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου 
Παραλήπτη 

Μ 1 1949 0,10 Μελλοντική µεταφορά 2007.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

150 Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών Κ 1007 1959,1960,1966, 
1970,1973, 
1975-1997 

 
 
5,00 

∆ιοικητικοί φάκελοι.  Χρονολογικό σύστηµα 
αρχειοθέτησης 

151 Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών Κ 23 1975  Φάκελοι Εθνικής Φρουράς 
152 Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών Κ 899 1977-1991, 

1993-1995 
5,00 Φάκελοι Προσφορών 

153 Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας Μ 412 1927-1959 5,20 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Χρονολογικό σύστηµα 
αρχειοθέτησης.  Αναµένεται κωδικοποίηση 

154 Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας Μ 88   Υδρογραφικοί χάρτες Ελλάδας.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

155 Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας Μ 2 1946  Χάρτες Τροόδους.  Αναµένεται κωδικοποίηση 
156 Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας Μ 230   Παλαιές εκδόσεις χαρτών της Κύπρου 

ακατάλληλες για χρήση 
157 Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας Κ 16024  50,00 Παλαιές εκδόσεις χαρτών της Κύπρου 

ακατάλληλες για χρήση 
158 Τµήµα Τελωνείων - Αρχιτελωνείο Κ 13  1,00 Μελλοντική Καταστροφή 2006 
159 Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας Κ 57 1967-1982 1,70 Cyprus Law Reports 
160 Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής Μ 23 1980-1992 0,62 Μελλοντική µεταφορά 2005.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 
161 Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής Κ 83 1981-1987 2,50 Μελλοντική καταστροφή 2007 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 
Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 

Φακέλων 
Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε 

µέτρα 

Παρατηρήσεις 

162 Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κ  2000-2001 32,00 Εξαργυρωµένες επιταγές 
163 Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κ 12000  1987-2002 12,00 Αιτήσεις για επίδοµα τέκνου 
164 Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Κ  2004-2006 3,50 Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
165 Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Κ 41 1966-2002 1,50 Φάκελοι αδειών 
166 Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Κ  1998-2005 1,50 Τρίτα Αντίγραφα 
167 Φαρµακευτικές Υπηρεσίες Μ 26 1991-1995 0,93 Μελλοντική µεταφορά 2005.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 
168 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Μ 157 1980-1995 5,00 Μελλοντική µεταφορά 2005.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 
169 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Μ 5 1990-1996 0,10 Μελλοντική µεταφορά 2006.  Αναµένεται 

κωδικοποίηση 
170 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Μ 494 1999-2002 4,00 Φάκελοι Σχεδίου Συµβουλευτικών 

Υπηρεσιών 
171 Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου Κ 5039 1988-1999 124,00 Μικρές προσφορές για αγορές υλικών της 

ΑΗΚ 
172 Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου Κ 12877 1965-2006 6,00 Έντυπα και καταστάσεις ΑΗΚ περιφέρειας 

Λευκωσίας 
173 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Κ  2003-2004  Έντυπα αιτήσεων υποψηφίων για διορισµό 
174 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Κ  2000-2002 1,00 Έντυπα γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για 

διορισµό 
175 Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού Μ 1154 1963-1999 50,22 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Αριθµητικό σύστηµα 

αρχειοθέτησης.  Αναµένεται κωδικοποίηση 
176 Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού Κ 655 1968-1998 28,28 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Αριθµητικό σύστηµα 

αρχειοθέτησης.  Αναµένεται κωδικοποίηση 
177 Συµβούλιο Αποχετεύσεως Λεµεσού-

Αµαθούντας 
Κ  1992-1997 16,25 ∆εύτερα αντίγραφα, προσχέδια, προσφορές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 

 
Α/Α Προέλευση Μ/Κ* Αριθµός 

Φακέλων 
Χρονολογική 
Περίοδος 

Αποθηκευτικός 
Χώρος σε 

µέτρα 

Παρατηρήσεις 

178 
 

Συµβούλιο Αποχετεύσεως Λεµεσού-
Αµαθούντας 

Κ  2006 4,65 Έγγραφα λογιστηρίου, αντίγραφα 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης του Συµβουλίου 

179 Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
 

Μ 102 1960-1997 3,43 ∆ιοικητικοί φάκελοι (Κ.Υ.,S, Προσφυγές) 
πρώην Επιτροπής Υποτροφιών 

180 
 

Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Κ 630 1962-1997 14,00 ∆ιοικητικοί φάκελοι  (K.Y.,S) πρώην 
Επιτροπής Υποτροφιών. 

181 Κεντρική Τράπεζα Κ  1983-2006 142,50 Τραπεζικά Αρχεία 
 

182 Ίδρυµα Τεχνολογίας Κύπρου Μ 139 1992-2007 12,00 ∆ιοικητικοί φάκελοι.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 
 

183 Αρχεία από Ιδιώτες 
Λούλλα Κιζουρίδου 

Μ 1  0,10 Γράµµατα, κάρτες και άλλα.  Αναµένεται 
κωδικοποίηση 

184 Αρχεία από Ιδιώτες 
Μιχαλάκης Τριανταφιλλίδης 

Μ 1  0,10 11 κασέτες µε οµιλίες.  Αναµένεται 
αποµαγνητοφώνηση και κωδικοποίηση 

 

 
 
 
 
 Σηµ.: *    Μ  =   Μεταφορά 
      Κ   =  Καταστροφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 
 
 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
 

 
Α/Α 

 
Τίτλος Τάξης Κώδικας Τάξης Σύνολο 

Φωτογραφιών 
1. Secretariat Archives:  

Subject Index 1885 
 

SA9/7 248 

2. Secretariat Archives:  
Subject Index 1886 
 

SA9/8 343 

3. Secretariat Archives:  
Subject Index 1886 
 

SA9/9 266 

4. Secretariat Archives:  
Subject Index 1887 
 

SA9/10 274 

5. Secretariat Archives:  
Subject Index 1887 
 

SA9/11 213 

6. Secretariat Archives:  
Subject Index 1888 
 

SA9/12 287 

7. Secretariat Archives:  
Subject Index 1888 
 

SA9/13 212 

8. Secretariat Archives:  
Subject Index 1889 
 

SA9/14 305 

9. Secretariat Archives:  
Subject Index 1889 
 

SA9/15 233 

10. Secretariat Archives:  
Subject Index 1890 
 

SA9/16 292 

11. Secretariat Archives:  
Subject Index 1890 
 

SA9/17 223 

12. Secretariat Archives:  
Subject Index 1891 
 

SA9/18 268 
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ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ  
 

13. Monograph: The Criminal 
Activities of the 
Hassanpoulia by M. Ch. 
Kareklas M.B.E. και 
Cyprus Police Force 
 

V30/978, CPF3/392A, 
CPF3/465A, CPF3/622 

491 

14. Αρχεία Ανώτερου 
Ξενοδοχειακού 
Ινστιτούτου 
 

ΑΞΙΚ1/1-10 
 

121 

15. Κυανοί Βίβλοι (Blue 
Books) και Υπουργείο 
Προεδρίας 
 

V5/1,2,3,5,16,26,36,46,57 
και PR1/443  

125 

16. Κυανή Βίβλος (Blue Book) V5/2 179 
 

ΣΥΝΟΛΟ 4080 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
 
 

Αριθµός 
Μικροταινιών 

 

Τίτλος Τάξης Κώδικας Τάξης Σύνολο 
Φωτογραφιών 

 9 Secretariat Archives 
Occupation: Documents 
1878 
 

SAO2/700-873 1887551 
 
 

10 DITTO SAO2/874-989 500 
 

11 Secretariat Archives 
Occupation: Documents 
1879 
 

SAO3/1-70 584 

12 DITTO SAO3/71-114 569 

13 DITTO SAO3/115-180 525 

14 DITTO SAO3/181-260 566 

15 DITTO SAO3/261-322 566 

16 DITTO SAO3/322A- 
          382B 

569 

17 DITTO SAO3/383-431 556 

18 DITTO SAO3/432-496A 534 

19 DITTO SAO3/497-561B 562 

20 DITTO SAO3/562-619 563 

21 DITTO SAO3/620-666 572 

22 DITTO SAO3/667-740 566 
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         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
 
 
 
Αριθµός 

Μικροταινιών 
 

Τίτλος Τάξης Κώδικας Τάξης Σύνολο 
Φωτογραφιών 

23 Secretariat Archives 
Occupation: Documents 
1879 
 

SAO3/741-796A 567 

24 DITTO SAO3/797-861 558 

25 DITTO 
 

SAO3/862-914A 563 

26 DITTO SAO3/915-974 568 

27 DITTO SAO3/975-1029B 557 

28 DITTO SAO3/1030-1093 568 

29 DITTO SAO3/1094-1149 565 

30 DITTO SAO3/1150-1217A 
 

562 

 ΣΥΝΟΛΟ  12288 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρτονοµίσµατα και νοµίσµατα που χρησιµοποιήθηκαν ως ένθετο στο Κυβερνητικό Ηµερολόγιο 2008 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
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Κ.  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ KΥΠΡΟΥ 

 
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

Η Κυπριακή Αστυνοµία ιδρύθηκε σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Άρθρου 130 του 

Συντάγµατος. Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες της καθορίζονται στον 

περί Αστυνοµίας Νόµο (Ν.73(Ι)/2004).  Με βάση το άρθρο 6 του Νόµου, η Αστυνοµία 

έχει αρµοδιότητα 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. 

 
Οι οργανικές θέσεις στην Αστυνοµία και στην Πυροσβεστική για το έτος 2007 ήταν ως 
ακολούθως: 
 

Οργανικές Θέσεις Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής για το 2007 
 Αστυνοµία Πυροσβεστική 
Αρχηγός 1 - 
Υπαρχηγός 1 - 
Βοηθοί Αρχηγοί 4 - 
Ανώτεροι Αστυνόµοι 14 1 
Αστυνόµοι Α’ και Β’ 29 3 
Ανώτεροι Υπαστυνόµοι 62 9 
Ανώτεροι Υπαστυνόµοι Μαχητές 36 2 
Υπαστυνόµοι 172 31 
Υπαστυνόµοι Μαχητές 68 1 
Λοχίες 556 72 
Λοχίες Μαχητές 89 5 
Αστυφύλακες 3220 528 
Εξειδικευµένες θέσεις 87 - 

ΣΥΝΟΛΟ 4339 652 
 
Πέραν των πιο πάνω οργανικών θέσεων, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 

υπηρετούσαν στην Αστυνοµία, 99 Τακτικοί Ειδικοί Αστυφύλακες και 729 Έκτακτοι 

Ειδικοί Αστυφύλακες.  Στους 729 Ειδικούς Αστυφύλακες περιλαµβάνονται 483 

εγκριµένες θέσεις, και 245 Ειδικοί Αστυφύλακες που υπηρετούν σε Οργανισµούς 

Κοινής Ωφελείας, ως ακολούθως: 
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Υπηρεσία Αριθµός Ειδικών 
Αστυφυλάκων 

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου 37 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 40 
∆ιυλιστήριο 5 
Χρηµατιστήριο 6 
Ανώτατο ∆ικαστήριο 5 
Υπουργείο Εργασίας &  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

2 

Υπουργείο Εξωτερικών 14 
Υπουργείο Εσωτερικών 4 
Υπουργείο Οικονοµικών 13 
Βρετανική Ύπατη Αρµοστεία 5 
Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας 100 
Κτίριο Βουλής 5 
Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
& Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

1 

Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 8 
 
Ο συνολικός αριθµός των γυναικών αστυνοµικών (κανονικά µέλη) και των γυναικών 

πυροσβεστών, ανέρχεται στις 995, ενώ ο αριθµός των γυναικών εξειδικευµένων 

µελών της Αστυνοµίας, ανέρχεται στις  10 (συνολικό ποσοστό 21% της ολικής 

αριθµητικής δύναµης της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής). 

 
Προσλήψεις 
 
Κατά το έτος 2007, προσλήφθηκαν στην Αστυνοµία 227 άτοµα ως ακολούθως: 
 
 Αστυνοµία Πυροσβεστική Ειδ. 

Αστυν. 
Εξειδικευµένο 
Προσωπικό 

Γενικό 
Σύνολο 

Άνδρες  69 1 44 15 129 
Γυναίκες 57 3 38 4 98 
Σύνολο 122 4 82 19 227 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 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 Αρχηγός της Αστυνοµίας, ο Υπαρχηγός και οι τέσσερις Βοηθοί Αρχηγοί αποτελούν 

την Ανωτάτη Ηγεσία της Αστυνοµίας. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
 
Η Κυπριακή Αστυνοµία, αναγνωρίζοντας τη σηµασία του Στρατηγικού Σχεδιασµού 

για αποτελεσµατική αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, εκπόνησε εντός του 

2007, Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2008-2011 στο οποίο περιλαµβάνονται οι 

Στρατηγικοί Στόχοι, µε όραµα µια «Αστυνοµία Ανθρώπινη και Υπερήφανη».  

 

Στα πλαίσια αυτά, η Κυπριακή Αστυνοµία καθόρισε τους ακόλουθους Στρατηγικούς 

Στόχους: Αξία στον πολίτη, Αύξηση του αισθήµατος ασφάλειας του πολίτη, Στήριξη 

των µελών / Ανάπτυξη Επαγγελµατισµού/ Εξύψωση του Ηθικού, Αξιοποίηση 

ανθρώπινου δυναµικού / Οργανωτικός εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση 

υλικοτεχνικής υποδοµής. 

 
∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
 
Το Αρχηγείο αποτελείται από Τµήµατα, ∆ιευθύνσεις, Υπηρεσίες και Μονάδες ως 

ακολούθως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄): 
 
ΤΜΗΜΑΤΑ 
 
Τµήµα Α'  - ∆ιοίκηση: 

 
Το Τµήµα Α΄ είναι το καθ' ύλην αρµόδιο Τµήµα για διοικητικής φύσεως θέµατα και 

προσδιορίζει την πολιτική και στρατηγική που εφαρµόζεται στον κάθε τοµέα. 

 
Γραφείο Επιχειρήσεων  
 
Αποστολή του Γραφείου Επιχειρήσεων είναι η σύνταξη και ο χειρισµός Σχεδίων 

Ενέργειας του Αρχηγείου της Αστυνοµίας που προκύπτουν από τυχόν πολεµική 

σύρραξη, τροµοκρατικές ενέργειες. Συντάσσει και χειρίζεται ∆ιαταγές Επιχειρήσεων 

που αφορούν αφίξεις Επισήµων, Συνέδρια, ∆ιασκέψεις, καθώς και Αθλητικές 

Συναντήσεις υψηλού κινδύνου και εκτελεί χρέη Αξιωµατικού Συνδέσµου µεταξύ 

Αρχηγείου Αστυνοµίας, Ειρηνευτικής ∆ύναµης των Ηνωµένων Εθνών και ξένων 

Πρεσβειών στην Κύπρο, καθώς και µε εκπροσώπους των Κυβερνητικών Τµηµάτων / 

Υπηρεσιών. 
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Κατά το 2007 το Γραφείο Επιχειρήσεων χειρίστηκε µεταξύ άλλων το θέµα των 

διακινήσεων από και προς τις κατεχόµενες περιοχές από τα σηµεία διέλευσης Αγίου 

∆οµετίου, Λήδρα Πάλας, Αστροµερίτη-Ζώδιας, Περγάµου και Στροβιλιών.   

 
∆ιακινήσεις προσώπων ∆ιακινήσεις οχηµάτων 

Ε/Κ Τ/Κ ΣΥΝΟΛΟ Οχήµατα Ε/Κ Οχήµατα Τ/Κ ΣΥΝΟΛΟ 
601.351 1.116.990 1.718.341 443.821 630.000 1.073.821

 
Γραφείο Οικήσεως και Ευηµερίας 
 
To Γραφείο Οικήσεως είναι αρµόδιο για την ετοιµασία του προϋπολογισµού σε ότι 

αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες της Αστυνοµίας.  Παράλληλα ασχολείται µε τον 

προγραµµατισµό και  την παρακολούθηση των εργασιών για την ανέγερση νέων 

κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνοµίας και συντήρηση των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων. Κατ΄ επέκταση έχει την ευθύνη για τον έλεγχο υλοποίησης των 

εγκεκριµένων δαπανών στον προϋπολογισµό.  Το αναπτυξιακό πρόγραµµα της 

Αστυνοµίας περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο 25 της Ετήσιας Έκθεσης – Αναπτυξιακά 

Έργα – Προγράµµατα. 

 

Γραφείο Ασφαλείας Αρχηγείου 
Το γραφείο είναι επιφορτισµένο µε την Ασφάλεια του Αρχηγείου Αστυνοµίας. 

 
Φιλαρµονική Αστυνοµίας 
 
Αποστολή της Φιλαρµονικής είναι η µουσική παρουσία σε κοινωνικές, πολιτιστικές 

και θρησκευτικές εκδηλώσεις.  Παράλληλα παιανίζει κατά την επίδοση 

διαπιστευτηρίων και στις επισκέψεις επισήµων από ξένες χώρες στο Προεδρικό 

Μέγαρο. 

 
Κέντρο Ελέγχου Μηνυµάτων (Κ.Ε.Μ.) 
 
Το Κέντρο Ελέγχου Μηνυµάτων (Κ.Ε.Μ.) Αρχηγείου λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Υπό 

την ευθύνη του Κ.Ε.Μ., λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, καθώς επίσης και η Γραµµή 

του Πολίτη (1460), η οποία εγκαταστάθηκε για τη βελτίωση και αναβάθµιση των 

σχέσεων Αστυνοµίας - κοινού. 
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Μουσείο Αστυνοµίας 
 
Το Μουσείο Αστυνοµίας ιδρύθηκε το 1933 αρχικά ως Εγκληµατολογικό Μουσείο, από 

τον τότε Βρετανό Αρχηγό Αστυνοµίας της αποικιοκρατικής κυβέρνησης. To 2004 

µεταστεγάστηκε σε ένα ειδικά διαµορφωµένο χώρο στο Αρχηγείο Αστυνοµίας.  

Αποστολή του Μουσείου είναι η διατήρηση της ιστορίας της Αστυνοµίας µε την 

έκθεση αξιόλογων και ασυνήθιστων αντικειµένων και τεκµηρίων ποινικών 

υποθέσεων. 

  

Τµήµα Β΄  -  Τροχαία, Μεταφορές: 
 
Η κύρια αποστολή του Τµήµατος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνοµίας είναι η εφαρµογή 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ο καθηµερινός τροχονοµικός έλεγχος σε 

εικοσιτετράωρη βάση, τόσο στους αυτοκινητόδροµους όσο και στο υπόλοιπο οδικό 

δίκτυο.  Σε συνεργασία µε τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας  καταβάλλεται κάθε 

δυνατή προσπάθεια για πρόληψη και µείωση των τροχαίων δυστυχηµάτων.   

 

Σύµφωνα µε τα τελικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια του 2007 τα τροχαία δυστυχήµατα 

ανέρχονταν στα 2282 σε σύγκριση µε το 2006 όπου καταγράφηκαν 2673. 

Παρατηρείται µια µείωση της τάξης του 14.63%.  Παράλληλα, κατά το 2007 ,τα 

θύµατα ανέρχονται στα 2208 σε σύγκριση µε το 2006 όπου αυτά ανέρχονταν στα 

2675, σηµειώνοντας µια µείωση της τάξης του 17.45% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε και ΣΤ). 

 

Εκστρατείες 
 
Κατά το έτος 2007, το Τµήµα Τροχαίας σε συνεργασία µε τους Επαρχιακούς 

Κλάδους Τροχαίας διοργάνωσε εκστρατείες πρόληψης και µείωσης των 

δυστυχηµάτων κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, 

των Θεοφανίων, της Καθαράς ∆ευτέρας, του Πάσχα και του ∆εκαπενταύγουστου. 
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Μηχανικός Έλεγχος 
 

Κατά το υπό επισκόπηση έτος ελέγχθηκαν 509 µηχανοκίνητα οχήµατα, από τα οποία 

210 οχήµατα είχαν µετατροπές και κατασχέθηκαν, ενώ 221 οδηγοί οχηµάτων 

καταγγέλθηκαν για άλλες τροχαίες παραβάσεις.   

 

Σύστηµα Φωτοεπισήµανσης 

 

Κατά  την  περίοδο  1  Ιανουαρίου  2007  και  µέχρι  21  Σεπτεµβρίου 2007, που  

αναστάληκε, το Σύστηµα Φωτοεπισήµανσης επεξεργάστηκε 73.371 έγκυρες 

παραβάσεις. 

 

Σχολή Οδηγών 
  

Κατά τη διάρκεια του 2007 διεξήχθησαν συνολικά 78 εκπαιδευτικές σειρές 

µαθηµάτων σε διάφορες κατηγορίες οχηµάτων.  Αυτές παρακολουθήσαν 276 µέλη 

της Αστυνοµίας, από τα οποία πέτυχαν 272, όπου και τους εκδόθηκε υπηρεσιακή 

άδεια οδηγού. 

 

Επιπλέον των πιο πάνω σειρών, έγινε µια εκπαιδευτική σειρά για δικυκλιστές τις 

οποίες παρακολούθησαν 15 Στρατονόµοι. 

 

Γραφείο Προηγουµένων Καταδικών 

 

Κατά το υπό επισκόπηση έτος, καταχωρήθηκαν στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

19527 Καταδίκες ∆ικαστηρίου για τροχαίες παραβάσεις.  Παράλληλα, 

καταχωρήθηκαν 3177 Καταδίκες ∆ικαστηρίου για τροχαίες παραβάσεις στις οποίες 

επιβλήθηκε στέρηση της Άδειας Οδήγησης, ενώ 4374 Καταδίκες ∆ικαστηρίου 

αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευµατωδών ποτών, πρόκληση θανάτου 

και αλόγιστη και επικίνδυνη οδήγηση.  Κατά την ίδια περίοδο καταχωρήθηκαν 20 

Φάκελοι Υποθέσεων που αφορούσαν τροχαίες παραβάσεις ανηλίκων και 665 (Αστ. 

43Γ) έλεγχοι από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, ως επίσης και 88 υποθέσεις που  
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αφορούσαν αναστολή και άρση Άδειας Οδήγησης µετά από απόφαση του Εφόρου 

Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Στο αναφερόµενο γραφείο αποτάθηκαν 4.949 πρόσωπα 

για απόκτηση Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου.  Από το σύνολο των 

αιτητών δόθηκε πιστοποιητικό σε 4919 άτοµα ενώ σε 30 άτοµα δεν δόθηκε λόγω του 

ότι είχαν διαπράξει τροχαίο ή ποινικό αδίκηµα κατά παράβαση του Νόµου Περί 

Επαγγελµατικής Άδειας Οδηγού.  

 

Παράλληλα, εκδόθηκε πιστοποιητικό αξιοπιστίας για 722 πρόσωπα, πιστοποιητικό 

καλού χαρακτήρα µε σκοπό τη λειτουργία γραφείων ενοικίασης µηχανοκινήτων 

δικύκλων ή τρίκυκλων οχηµάτων σε 32 πρόσωπα, ενώ έγινε έγινε έλεγχος για 

έκδοση πιστοποιητικού καλού χαρακτήρα για 337 άτοµα. 

 

Επίσης, κατά το έτος 2007 καταχωρήθηκαν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 395 

πρόσωπα (αλλοδαποί) που βρίσκονταν στην Κύπρο για ενηµέρωση του σχετικού 

Αρχείου. 

 

Καθηµερινώς γίνεται ενηµέρωση συναδέλφων για στοιχεία οδηγών ή οχηµάτων για 

τους οποίους εκκρεµούν υποθέσεις εναντίον τους.  Για τα στοιχεία αυτά γίνεται 

αναζήτηση από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 

 

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
 

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του 

Αρχηγείου Αστυνοµίας, είναι µια προσοµοίωση οδικού αστικού δικτύου, σκοπός του 

είναι η εκπαίδευση προσώπων όλων των ηλικιών, κυρίως µαθητών και γενικά 

νεαρών προσώπων, ως προς τον ορθό τρόπο χρησιµοποίησης  του οδικού  δικτύου.  
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Τµήµα Γ΄   -    Έγκληµα, Εισαγγελία: 
 
Κατάσταση εγκλήµατος 

 

 Τα αδικήµατα σοβαρής µορφής που καταγγέλθηκαν το 2007 ανέρχονται σε 7564  

παρουσιάζοντας µείωση 4,53% σε σύγκριση µε το 2006 (7923) και µείωση 4,46,% σε 

σύγκριση µε το 2005 (7241).  Το ποσοστό ανίχνευσης,  το 2006 ανερχόταν στο 

48,06% ενώ το 2007 αυξήθηκε στο 52,58%. 

 

 Οι υποθέσεις φόνων έχουν µειωθεί από 14 το 2006 σε 11 το 2007, ενώ οι βιασµοί 

έχουν µειωθεί σηµαντικά από 29 το 2006 σε 20 το 2007. 

 

 Σηµαντικά ήταν και τα αδικήµατα κατά περιουσίας.  Κατά το επισκόπηση έτος η 

κατηγορία για απόπειρες καταστροφής περιουσίας µε εκρηκτικές ύλες παρουσιάζει 

αύξηση από 36 το 2006 σε 40 το 2007, οι διαρρήξεις µειώθηκαν από 3068 το 2006 

σε 2650 το 2007, ενώ οι κλοπές αυξήθηκαν από 1607 σε 1673 και οι υποθέσεις 

ληστειών µειώθηκαν από 80 το 2006 σε 74 το 2007. 

 

 Στις 2042 υποθέσεις ανέρχονται τα υπόλοιπα σοβαρά αδικήµατα, σε σύγκριση µε το 

2006 όπου αυτά ανέρχονταν στις 2290.  

 

 2005 2006 2007
(α) Αδικήµατα εναντίον προσώπων 
 (Ι)   Φόνοι 16 14 11
 (ΙΙ)  Απόπειρες φόνου 15 12 12
 (ΙΙΙ) Πρόκληση Βαριάς Σωµατικής Βλάβης 100 105 108
 (IV) Τραυµατισµοί και ανάλογες πράξεις 31 30 31
 Σύνολο 162 161 162
(β)       Αδικήµατα εναντίον περιουσίας 
 (Ι)   ∆ιαρρήξεις 2828 3082 2650
 (ΙΙ)  Κλοπές 1205 1618 1673
 (ΙΙΙ) Εµπρησµοί  173 135 167
 (ΙV)Καταστροφή περιουσίας µε εκρηκτικές 

ύλες                                                            
50 36 40

 Σύνολο 4256 4871 4530
(γ) Αδικήµατα κατά της ηθικής 107 115 88
(δ) Αδικήµατα ναρκωτικών 612 654 875
(ε) Αδικήµατα από ανηλίκους 257 364 239
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Κατά το 2007, το ΤΑΕ(Ε) Αρχηγείου ανέλαβε τη διερεύνηση 231 υποθέσεων καθώς 

επίσης και 76 άλλων υποθέσεων, οι οποίες παρέµειναν σε εκκρεµότητα από το 

προηγούµενο έτος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 

 
Αρχείο Πυροβόλων και µη Πυροβόλων Όπλων 
 
Μέχρι τις 05/11/2007 το Αρχείο Πυροβόλων και µη Πυροβόλων Όπλων εξέδωσε 

διάφορες συναφείς. 

 
 
Γραφείο ∆ιερεύνησης Οικονοµικού Εγκλήµατος 
 
Κατά το έτος 2007 το Γραφείο ∆ιερεύνησης Οικονοµικού Εγκλήµατος έλαβε προς 

διερεύνηση 381 Ποινικές υποθέσεις από τις οποίες 293 διερευνήθηκαν ενώ οι 

υπόλοιπες βρίσκονται υπό διερεύνηση.   

 

Παράλληλα, κατά το ίδιο έτος βρίσκονταν υπό διερεύνηση υποθέσεις όπως 

ενδεχόµενες παραβάσεις (Άρθρα 67 και 68) του Περί Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 

Νόµων ή και άλλων αδικηµάτων που σχετίζονται µε τα χρηµατιστηριακά γεγονότα 

του 1999-2000 σε σχέση µε εµπορικές τράπεζες και ενδεχόµενη διάπραξη ποινικών 

αδικηµάτων από πρόσωπα που σχετίζονται µε το Συµβούλιο Εµπορίας Κυπριακών 

Πατατών.  

 
Κλάδος Αστυνοµικών Σκύλων 
 
Κατά το 2007 ο Κλάδος διέθεσε παγκύπρια 49 σκύλους µε διάφορες ειδικότητες  

ως ακολούθως: 

- 20  σκύλους για ανεύρεση εκρηκτικών (ένας εκ των οποίων έχει ειδικότητα και 
ως ιχνηλάτης). 

 
21  σκύλους για ανεύρεση ναρκωτικών. 
 
Πέντε  σκύλους για καθήκοντα ασφάλειας. 
 
Ένα  σκύλο για ιχνηλασία. 
 
∆ύο λυκόσκυλα τα οποία θα εκπαιδευτούν Ιχνηλάτες. 
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Οι Σκύλοι του Κλάδου χρησιµοποιήθηκαν κατά το ίδιο έτος ως ακολούθως: 
 
(α) εκρηκτικές ύλες: 1239 κλήσεις για ανεύρεση και 2870  περιπτώσεις για 

σκοπούς πρόληψης 
 
(β) ναρκωτικά: 175 περιπτώσεις για ανεύρεση και 2935 περιπτώσεις για σκοπούς 

πρόληψης  
 
(γ) ιχνηλάτες: δέκα περιπτώσεις 
 
(δ) καθήκοντα ασφαλείας στα γήπεδα: έξι περιπτώσεις  
 
(ε) επιδείξεις: 14 περιπτώσεις  
 
 
Κλάδος Πυροτεχνουργών 

 
 Το προσωπικό του Αρχηγείου και των Επαρχιακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων 

δραστηριοποιήθηκε ως ακολούθως: 
 

Εξέταση σκηνών εκρήξεων 41

Σκηνές εκρήξεων (κροτίδες) 12

Ποινικές υποθέσεις 113

Καταστροφή εκρηκτικών αντικειµένων 65

Εξέταση υπόπτων αντικειµένων 73

Έρευνες σε διάφορους χώρους 230

Έρευνες σε διάφορους χώρους που αφορούν διαταγές 
επιχειρήσεων 

744

Αδρανοποιήσεις εκρηκτικών µηχανισµών 7

Έλεγχος αποθηκών λατοµείων 1

Έλεγχοι αδειούχων προσώπων µεταφοράς και χρήσης Ε.Υ 

υψηλής ισχύος 

85

Έλεγχοι αδειούχων κατασκευαστών κυνηγετικών φυσιγγίων και 
καταστηµάτων κυνηγετικών ειδών 

280

Εξέταση τεκµηρίων 350

  

Παράλληλα, µέλη του Κλάδου έδωσαν 132 ∆ιαλέξεις σε συναφή θέµατα και έλαβαν 

µέρος σε ασκήσεις και επιδείξεις µέσα στα πλαίσια της ένταξης µας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, των εκδηλώσεων σύσφιξης των σχέσεων Αστυνοµίας-Κοινού καθώς και 

ασκήσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των λιµανιών και των αεροδροµίων. 
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 Γραφείο Πρόληψης Εγκλήµατος  
 

Το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήµατος δραστηριοποιήθηκε σε όλους τους τοµείς των 

αρµοδιοτήτων του και ειδικά στη διαφώτιση του κοινού για λήψη µέτρων προστασίας 

της περιουσίας του, θέµατα βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Κοινοτική 

Αστυνόµευση και θέµατα ασφάλειας κτιρίων που στεγάζονται Κρατικές Υπηρεσίες, 

Υπουργεία, Οργανισµοί Κοινής Ωφελείας και Αστυνοµικές Υπηρεσίες και Τµήµατα.   

 

Το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήµατος βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε 

συνεχή επικοινωνία µε οργανωµένα σύνολα για συνεργασία σε θέµατα πρόληψης 

εγκλήµατος. 

 

Τα µέλη του Γραφείου πραγµατοποίησαν συσκέψεις και ελέγχους στους 

Αστυνοµικούς Σταθµούς που λειτουργεί η Κοινοτική Αστυνόµευση, στοχεύοντας στην 

καλύτερη δυνατή προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες σε θέµατα όπως 

διαφώτιση, πρόληψη αλλά και πάταξη του εγκλήµατος. 

 
Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) 
 

Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν από µέλη του Γ.Σ.Π, σε 48 περιπτώσεις 

παγκύπρια έγινε έρευνα σε υποστατικά / οχήµατα / άτοµα, κατά τις οποίες 

διαπιστώθηκε ότι υπήρχε χρήση ή και διακίνηση ναρκωτικών. 

 

Το Γραφείο ασχολήθηκε επίσης µε τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούσαν 

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, Παράνοµους Αλλοδαπούς, Ληστεία, Κλοπή 

Πνευµατικής Ιδιοκτησίας . 
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Οι οµάδες παρακολούθησης του Γ.Σ.Π. είχαν κάτω από την επιτήρηση και 

παρακολούθηση τους εγκληµατικά στοιχεία και ύποπτα πρόσωπα σε όλη την Κύπρο 

ενώ σε συνεργασία µε άλλες Υπηρεσίες, έλαβαν µέρος σε επιχειρήσεις µε σκοπό την 

καταπολέµηση και καταστολή του εγκλήµατος, έλεγχο νυχτερινών κέντρων και 

χώρων όπου συχνάζουν εγκληµατικά στοιχεία. 

 
Γραφείο Καταπολέµησης Εµπορίας Προσώπων 
 
Τα µέλη του Γραφείου Καταπολέµησης Εµπορίας Προσώπων χειρίστηκαν συνολικά 

57 υποθέσεις που αφορούσαν τα πιο κάτω αδικήµατα: 

 
Αριθµός Υπόθεση 

 
10 Αποζείν από κέρδη πορνείας 
4 Μαστροπεία και Αποζείν από κέρδη πορνείας 

32 Σεξουαλική Εκµετάλλευση Ενηλίκων κ.α 
11 Μαστροπεία, Αποζείν από κέρδη πορνείας, Άσεµνες Πράξεις, 

∆ιατήρηση Οίκου Ανοχής κ.α. συναφή αδικήµατα 
 
 
 

Χώρα Καταγωγής Θυµάτων  
 

ΧΩΡΑ ΑΡ. 
Ουκρανία 8 
Μολδαβία 8 
Φιλιππίνες 12 
Ρουµανία 1 
Ουγγαρία 4 
Ρωσία 5 
Βουλγαρία 1 
∆οµινικανή ∆ηµοκρατία 4 
Μαρόκο 4 
Παραγουάη  2 
Βιετνάµ 2 
Λευκορωσία 1 
Κολοµβία 1 
Αγγλία 1 

ΣΥΝΟΛΟ 54 
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Καταγγελίες σχετικά µε αδικήµατα Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης Ενηλίκων 

Προσώπων – Μαστροπείας – ∆ιατήρησης Οίκου Ανοχής  
 

– Αποζείν από κέρδη Πορνείας  και άλλα συναφή αδικήµατα (κατά Επαρχία) 
 

 
Α/Α ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡ. 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΑΡ. 

ΚΑΤ/ΜΕΝΩΝ 
1 Λεµεσός 11 20 
2 Λευκωσία 22 45 
3 Λάρνακα 9 16 
4 Πάφος 9 20 
5 Αµµόχωστος 3 4 
 ΣΥΝΟΛΟ 54 105 

 
 

Υποθέσεις Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης Ανηλίκων  
 

Αποτέλεσµα υποθέσεων Αρ. Υποθέσεων 
Υπό εκδίκαση  7 
Καταδίκη 4 
Υπό εξέταση 5 
Αναστολή ποινικής ∆ίωξης 1 

ΣΥΝΟΛΟ 17 
 
 
Εισαγγελία 
 
Κατά το έτος 2007 διαβιβάστηκαν στο Τµήµα Γ΄ Αρχηγείου συνολικά 5418 υποθέσεις 
για µελέτη των φακέλων δικογραφίας.   

 
 
Γραφείο Χειρισµού Θεµάτων Πρόληψης / καταπολέµησης της Βίας στην 
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων 
 

 Κατά το 2007 µελετήθηκε το περιεχόµενο 219 ποινικών φακέλων που αφορούσαν 

αδικήµατα βίας στην οικογένεια και σύµφωνα µε την υπάρχουσα σ΄ αυτούς µαρτυρία 

και µε επιπρόσθετα στοιχεία που αντλήθηκαν από άλλες πηγές, έγιναν οι ανάλογες 

εισηγήσεις για την παραπέρα πορεία των υποθέσεων. Επιπρόσθετα, το Γραφείο 

συνεργάστηκε µε τους εξεταστές των υποθέσεων, µε Οικογενειακούς Συµβούλους, µε  
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 Λειτουργούς του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, µε άλλους 

συναρµόδιους κρατικούς και µη λειτουργούς, καθώς επίσης και µε θύµατα για 

διεκπεραίωση των περιστατικών. Προς τούτο καταγράφηκαν 510 τηλεφωνήµατα από 

και προς τους πιο πάνω (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆).  

 
Γραφείο Αντιµετώπισης Νεανικής Παραβατικότητας 
 
Τα µέλη του Γραφείου, εντός του 2007, έδωσαν έµφαση στην εκπαίδευση µελών της 

Αστυνοµίας καθώς και µελών άλλων Υπηρεσιών (συνολικά 30 πρόσωπα) µε τη 

διοργάνωση τριήµερου σεµιναρίου µε τη συµµετοχή  εµπειρογνωµόνων από την 

Αγγλία, Ελλάδα και το Πανεπιστήµιο Κύπρου. 

 
Γραφείο Καταπολέµησης Αδικηµάτων Κλοπής Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και 
Παράνοµων Στοιχηµάτων 
 
Το Γραφείο συνέχισε κατά το 2007 να συλλέγει και αξιοποιεί πληροφορίες που έχουν 

σχέση µε τα αδικήµατα που αφορούν την περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και 

Παράνοµων Στοιχηµάτων Νοµοθεσία, καθώς επίσης και µε την πάταξη της ευρείας 

κυκλοφορίας αντιγραφών εντύπων και ηλεκτρονικών ψηφιακών δίσκων. 

                            
Γραφείο Καταπολέµησης Τροµοκρατίας  
 
Το Γραφείο Καταπολέµησης Τροµοκρατίας κατά το έτος 2007, ασχολήθηκε µε τα 
ακόλουθα ζητήµατα: 
 
− Καθηµερινή παρακολούθηση των θεµάτων που αφορούν την Τροµοκρατία σε 

∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, και ετοιµασία Καθηµερινού ∆ελτίου  Αναφοράς 

για ενηµέρωση της Ηγεσίας της Αστυνοµίας. 

− Καταχώρηση τροµοκρατικών επιθέσεων, τροµοκρατών, τροµοκρατικών 

οργανώσεων και πληροφοριών στη Βάση ∆εδοµένων του Γραφείου 

Καταπολέµησης Τροµοκρατίας. 

− Συνεργασία µε άλλες χώρες και ανταπόκριση σε αιτήµατα ξένων υπηρεσιών. 

− Συµµετοχή σε επιχειρησιακά θέµατα που αφορούν την Τροµοκρατία. 
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Γραφείο Καταπολέµησης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 
 
 Από την ηµεροµηνία σύστασης και λειτουργίας του γραφείου στις 20/09/2007 και 

µέχρι το τέλος του έτους καταγγέλθηκαν ή / και διαβιβάστηκαν για διερεύνηση 43 

υποθέσεις από τις οποίες οι 5 αφορούσαν παιδική πορνογραφία, και 20 υποθέσεις 

παράνοµης πρόσβασης / παρέµβασης σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.  Επίσης οι 

τεχνικοί του γραφείου εξέτασαν τεκµήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν 

σχέση µε υποθέσεις διαδικτύου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
 
Τµήµα ∆΄  -   Επιστηµονική και Τεχνική Υποστήριξη: 
 
Το Τµήµα είναι υπεύθυνο για εφαρµογή της πολιτικής και των µέτρων που αφορούν 

την εκπόνηση σχεδίων και την υλοποίηση προγραµµάτων για την τεχνολογική 

αναβάθµιση της Αστυνοµίας. Παράλληλα έχει την ευθύνη για την παροχή 

Επιστηµονικής και Τεχνικής Υποστήριξης και εποπτεία συντήρησης/λειτουργικότητας 

των πλωτών και Πτητικών Μέσων και του Τεχνικού εξοπλισµού και µέσων άλλων 

Τµηµάτων και Υπηρεσιών της Αστυνοµίας. 

 
Στο Τµήµα ∆’ υπάγονται οι ακόλουθοι κλάδοι/γραφεία: 

 
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 και συγκροτείται από έξι γραφεία  τα 

οποία εξειδικεύονται στους τοµείς: Ασύρµατο δίκτυο και συσκευές ανίχνευσης 

αλκοόλης, Τηλεφωνικό δίκτυο, Ηλεκτρονικά µέσα, Γενικές εγκαταστάσεις 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, Αρχείο κλάδου τηλεπικοινωνιών, Αποθήκη υλικών 

και αρχείο συσκευών ασυρµάτων. 

 
Μηχανουργείο 
 
Το προσωπικό του Μηχανουργείου έχει την ευθύνη συντήρησης του µηχανοκίνητου 

στόλου της Αστυνοµίας.  
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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 καθώς 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. 

 
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 2007 ο Κλάδος ∆ηµοσίων Συµβάσεων µερίµνησε για την προκήρυξη 92 
διαγωνισµών που αφορούν την προµήθεια διαφόρων εξοπλισµών καθώς και 

υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών της Αστυνοµίας η συνολική αξία των οποίων 

ανέρχεται στα £6.200.00.00 περίπου. 

 
Γραφείο Μεταφορών 
 
Το Γραφείο Μεταφορών, το οποίο στεγάζεται στο Μηχανουργείο Αστυνοµίας έχει την 

ευθύνη διαχείρισης όλου του µηχανοκίνητου στόλου της Αστυνοµίας. 

 

Το Γραφείο Μεταφορών διαχειρίστηκε και φέτος το Μηχανοκίνητο στόλο της 

Αστυνοµίας ο οποίος αποτελείται σήµερα από 1155 οχήµατα διάφορων τύπων. Κατά 

τη διάρκεια του 2007 αγοράστηκαν 40 δίκυκλα σκούτερ τύπου KYMCO, 25 οχήµατα 

σαλούν τύπου Mazda 3 2000cc και ένα ανυψωτικό µηχάνηµα. Επιπρόσθετα, έχουν 

τροχοδροµηθεί οι διαδικασίες για αγορά 75 οχηµάτων 4Χ4 τύπου Pajero  και 62 

οχηµάτων σαλούν 2500cc τύπου ΚΙΑ. Παράλληλα αναβαθµίστηκαν τα 3 γερανοφόρα 

της Αστυνοµίας και ακινητοποιήθηκαν  135 οχήµατα.  
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Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνοµίας – Α.Π.Α. 
 

Κατά το 2007, η Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνοµίας συνέχισε την προσφορά της και τις 

πολύπλευρες δραστηριότητές της µε το ελικόπτερο B412SP «ΑΠΟΛΛΩΝ» (CP2) το 

οποίο πραγµατοποίησε 299 πτήσεις για συνήθεις περιπολίες και αποστολές – 

επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο µε συνολικό αριθµό ωρών πτήσεως 

444.5.  

 
Συγκεκριµένα, κατά το υπό επισκόπηση έτος, το ελικόπτερο ΑΠΟΛΛΩΝ που ήταν και 

το µόνο διαθέσιµο πτητικό µέσο της Πτέρυγας κατά το 2007, εκτέλεσε τα πιο κάτω: 

 
∆ραστηριότητες Αριθµός

 
Έρευνα και ∆ιάσωση  3 
Έρευνα για εντοπισµό ελλείποντος προσώπου στις περιοχές 
Κόσιης, Τρούλλων, νοτίως Λάρνακας και Ασγάτας 

5 

Έρευνα για εντοπισµό λαθροµεταναστών στις περιοχές: 
Βρυσούλες, Φρέναρoς, Πισσούρι καθώς και ανοικτά της 
Λάρνακας 

3 

Κατάσβεση πυρκαγιάς στις περιοχές Ακάµα, Συκόπετρας, 
Σαϊτά, Καλού Χωριού Λεµεσού, Καλαβασού, Μαθηκολώνης, 
Ασγάτας, Λεύκας και Ορκόντα, Μοσφιλωτής, Γιόλου, Πόλης 
Χρυσοχούς, Μοναγρίου, Ποταµίτισσας, Λατσιών, Πάφου, 
Οράς και Λάνιας 

20 

Μεταφορά τραυµατιών / ασθενών σε διάφορα Νοσοκοµεία 
της νήσου  

10 

Έρευνα µετά από ληστεία Αλεθρικού  1 
 
 
Τµήµα Μελετών & Ανάπτυξης    (Τ.Μ. & Α) 
 
Το Γραφείο Μελετών του Τµήµατος Μελετών και Ανάπτυξης Αρχηγείου υπέβαλε 

διάφορες εισηγήσεις για τη βελτίωση της υπηρεσίας τόσο σε διοικητικά όσο και 

επιχειρησιακά θέµατα.   

 

Επιµελήθηκε επίσης εκδόσεις όπως η Ετήσια Έκθεση της Αστυνοµίας για το έτος 

2007,και η αναθεωρηµένη έκδοση του Χάρτη ∆ικαιωµάτων του Πολίτη στα Ελληνικά, 

αλλά και µετάφραση του στα Αγγλικά για δηµοσίευση του στην Ιστοσελίδα της  
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Αστυνοµίας. Επίσης επιµελήθηκε την έκδοση του Χάρτη ∆ικαιωµάτων του Παιδιού ο 

οποίος περιέχει χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών.  

Ετοίµασε ψηφιακό δίσκο (CD) ο οποίος δόθηκε σε εκδήλωση του Τµήµατος Τροχαίας 

Αρχηγείου, και θα αποσταλεί επίσης σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία παγκύπρια.  

Παράλληλα, άρχισε την επιµέλεια του Χάρτη ∆ικαιωµάτων του Εφήβου ο οποίος θα 

περιέχει χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές για παιδιά ηλικίας 13 -18 ετών. 

 
Tο Γραφείο Στατιστικής, µέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της Αστυνοµίας για 

πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήµατος, συνέχισε τη συλλογή και τήρηση σχετικής 

βάσης δεδοµένων και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που 

αφορούν µεταξύ άλλων το έγκληµα, τα τροχαία δυστυχήµατα, τα ναρκωτικά, τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, τη βία στην οικογένεια, τη νεανική παραβατικότητα. Επίσης, 

ασχολήθηκε µε τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν το 

προσωπικό της Αστυνοµίας, την τροχαία και την κατάσταση του σοβαρού 

εγκλήµατος. 

 
Το Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης Αρχηγείου είναι επίσης αρµόδιο για την 

καταχώρηση των αφιξοαναχωρήσεων των αλλοδαπών µέσω των αεροδροµίων 

Λάρνακας και Πάφου. Κατά το έτος 2007, µέλη του Γραφείου Καταχώρησης 

Αφιξοαναχωρήσεων (Data Entry) καταχώρησαν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  

351,794  αφίξεις και  327,004 αναχωρήσεις αλλοδαπών. 

 
Επίσης, το Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης έχει την ευθύνη για τη διευθέτηση 

αποστολής µελών της Αστυνοµίας σε Εκπαιδεύσεις / Συνέδρια στο Εξωτερικό (εκτός 

αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  Κατά το έτος 2007, διευθετήθηκαν 105 

συµµετοχές 42 Σεµινάρια. 

 
Το Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης  αποτελείται από τα πιο κάτω :  
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Αρχείο  
 
Ασχολείται µε τη διεκπεραίωση της συνήθους αλληλογραφίας του Τµήµατος, καθώς 

και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για όλη την Αστυνοµία. Επίσης έχει την ευθύνη 

για τη διευθέτηση Υποτροφιών / Εκπαίδευσης / Συνεδρίων / Σεµιναρίων στο 

εξωτερικό (πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης), και χειρισµό των εξόδων φιλοξενίας. 

 
Γραφείο Μελετών   
 

Κύρια ενασχόληση του είναι οι µελέτες, η επιστηµονική έρευνα, η εκπόνηση και 

παρακολούθηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αστυνοµίας. Επίσης 

υποβάλλει και αξιολογεί εισηγήσεις για την υιοθέτηση νέων αστυνοµικών πρακτικών, 

περιλαµβανοµένων και αυτών της εκπαίδευσης,  

 
Γραφείο Στατιστικής   
 
Tο Γραφείο Στατιστικής της Αστυνοµίας είναι το αρµόδιο γραφείο στην Αστυνοµία για 

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. 

 
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 και εφαρµόζει µηχανογραφηµένα 

προγράµµατα.  Παράλληλα µεριµνά για τη λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση 

υφιστάµενου εξοπλισµού και λογισµικών προγραµµάτων, επιβλέπει το 

µηχανογραφηµένο σύστηµα σε 24ωρη βάση, εκπαιδεύει, και υποστηρίζει τεχνικά τις 

ανακριτικές οµάδες του Τµήµατος Ανιχνεύσεως Εγκληµάτων. 
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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 το έτος 2007, ο Κλάδος πέτυχε την ανάπτυξη συστήµατος για σύνδεση και 

χρήση του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν (C.SIS) καθώς 

και του Εθνικού Συστήµατος (N.SIS) ενώ παράλληλα ανάπτυξε συναφή 

προγράµµατα όπως για τα Πυροβόλα Όπλα, Αποθήκες, Αυτοµατοποίηση Γραφείου, 

το Σύστηµα Προσωπικού κ.α.   

 
∆ιευθύνσεις: 
 
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης – ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας (∆.Ε.Ε. 
& ∆.Α.Σ.) 

 
Η ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας, η οποία 

συστάθηκε και λειτουργεί από το ∆εκέµβριο του 2003 στο Αρχηγείο Αστυνοµίας,  

είναι υπεύθυνη για το συντονισµό και την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου από 

την Αστυνοµία Κύπρου. 

 
Συγκεκριµένα, η ∆ιεύθυνση χειρίζεται όλα τα θέµατα πολιτικής που εµπίπτουν στον 

τοµέα «∆ικαιοσύνη & Εσωτερικές Υποθέσεις», καθώς επίσης θέµατα που απορρέουν 

από τη µελλοντική εφαρµογή του κεκτηµένου Schengen. Επιπρόσθετα, στις 

αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης υπάγονται και οι αποσπάσεις µελών της Υπηρεσίας 

στο εξωτερικό (Αξιωµατικοί Σύνδεσµοι και συµµετοχή σε Ευρωπαϊκές Αστυνοµικές 

Αποστολές). 
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Το 2007, η ∆ιεύθυνση συµµετείχε στις αξιολογήσεις Schengen της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, καθώς και σε αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από Επιτροπές 

Εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επαναληπτική επίσκεψη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης  Schengen για την Αξιολόγηση της Κύπρου για την 

Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Αξιολόγηση της Κύπρου για την 

πρακτική εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης και των διαδικασιών 

παράδοσης µεταξύ των Κρατών. 

 

Ετοίµασε επίσης αναθεωρηµένο Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ Αστυνοµίας και 

Τµήµατος Τελωνείων, βάσει σχετικής Σύστασης του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το οποίο υπογράφτηκε το Νοέµβριο του 2007. 

 

Μέλη της ∆ιεύθυνσης συµµετέχουν σε διάφορες οµάδες  εργασίας και  στις 

Επιτροπές Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αντιπροσωπεύοντας την Αστυνοµία της Κύπρου σε διπλωµατικές αποστολές ως 

αξιωµατικοί σύνδεσµοι µε την Interpol και την Europol και συµµετέχουν σε 

ευρωπαϊκές αστυνοµικές αποστολές. 

 
Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης 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. 

 
Εθνικό Γραφείο ∆ιεθνούς Αστυνοµίας (INTERPOL)  
 
Το Εθνικό Γραφείο ∆ιεθνούς Αστυνοµίας καταχώρησε στη βάση δεδοµένων της 

INTERPOL, 620 κλεµµένα ή χαµένα Κυπριακά διαβατήρια µετά από καταγγελίες που 

έγιναν στους κατά τόπους Αστυνοµικούς Σταθµούς ή στις Πρεσβείες της ∆ηµοκρατίας 

στο εξωτερικό καθώς και  268 κλεµµένα αυτοκίνητα που δεν έχουν εντοπιστεί µέχρι 

σήµερα. 
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Κατά την ίδια περίοδο παραλήφθηκαν 116 αιτήµατα δικαστικής αρωγής και 16 

συµπληρωµατικά.  Σε 17 περιπτώσεις ήλθαν στην Κύπρο ανακριτές από τις 

αντίστοιχες χώρες για διενέργεια εξετάσεων αναφορικά µε τις διερευνώµενες 

υποθέσεις ενώ υποβλήθηκαν από δικής µας πλευράς 41 αιτήµατα νοµικής αρωγής. 

Σε 7 περιπτώσεις µετέβηκαν στο εξωτερικό Κύπριοι ανακριτές  για διενέργεια 

εξετάσεων αναφορικά µε τις διερευνώµενες υποθέσεις. 

 
Κατά το 2007, η ∆ιεύθυνση διευθέτησε την απόσπαση µέλους της Αστυνοµίας στην 

Πρεσβεία της ∆ηµοκρατίας στην Αθήνα. 

 

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. 

 
Γραφείο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
 
Χειρίζεται θέµατα που αφορούν την Αστυνοµία και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και 

υλοποιεί διάφορα συναφή προγράµµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

 
Εθνικό Γραφείο Ευρωπαϊκής Αστυνοµίας (EUROPOL) 
 
Αποτελεί το σύνδεσµο της Κύπρου µε τη EUROPOL και τις εθνικές µονάδες των 

άλλων Κρατών – Μελών. Ασκεί τις αρµοδιότητες που καθορίζονται από τις διατάξεις 

της Σύµβασης για την ίδρυση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αστυνοµίας. 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 παραλήφθηκαν 3067 µηνύµατα από την 

EUROPOL.  Η Κύπρος απέστειλε 1272 µηνύµατα, τα οποία περιλαµβάνουν 

αναφορές, εκθέσεις, προσχέδια αποφάσεων, έγγραφα συζητήσεων στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της EUROPOL.  
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Κατά τον ίδιο χρόνο, έτυχαν χειρισµού 298 υποθέσεις, µε τις οποίες ζητούνται από 

άλλες χώρες ή την EUROPOL να γίνουν εξετάσεις στην Κύπρο.  Παράλληλα, 

σχηµατίστηκαν 223 υποθέσεις µε τις οποίες ζήτησε η Κύπρος εξετάσεις από άλλες 

χώρες ή την EUROPOL.  Παράλληλα σχηµατίστηκαν 10 επιπρόσθετοι γενικοί 

φάκελοι.  Τα κυριότερα θέµατα που αφορούσαν τις υποθέσεις αυτές ήταν η 

πλαστογραφία (π.χ. διαβατηρίων), η παραχάραξη του Ευρώ, η παράνοµη 

µετανάστευση, τα ναρκωτικά.   

 
Γραφείο Αστυνοµικής Συνεργασίας 
 
Το Γραφείο ασχολείται µε την προώθηση αιτηµάτων νοµικής αρωγής από και προς 

τις Κυπριακές αρχές µε βάση οποιαδήποτε σύµβαση ή διµερή συµφωνία. 

 
 
Συντονιστικό Γραφείο Οµάδων Εργασίας 
 
Αποστολή του Γραφείου είναι η προετοιµασία και ο συντονισµός των συµµετοχών 

των µελών της Αστυνοµίας σε συναντήσεις του εξωτερικού που έχουν σχέση µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Εθνικό Γραφείο SIRENE 
 
Το Γραφείο SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries), 

αποτελεί την Κεντρική Αρχή, η οποία θα προβαίνει στην ανταλλαγή 

συµπληρωµατικών πληροφοριών µεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης σε σχέση µε καταζητούµενα πρόσωπα, βάσει του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος 

Σύλληψης (Ε.Ε.Σ.), ανεπιθύµητους αλλοδαπούς, ελλείποντα πρόσωπα, µάρτυρες, 

πρόσωπα, τα οποία καλούνται να εµφανιστούν ενώπιον των δικαστικών αρχών για 

να καταθέσουν ως προς τα γεγονότα για τα οποία διώκονται, πρόσωπα, µε σκοπό 

την ανακοίνωση µίας καταδικαστικής απόφασης ή επίδοση κλήσης, προκειµένου να 

εκτίσουν ποινή φυλάκισης, διακριτικό/ειδικό έλεγχο προσώπων και αντικειµένων, 

αναζητούµενα ή κλοπιµαία αντικείµενα όπως οχήµατα, ρυµουλκούµενα οχήµατα, 

πυροβόλα όπλα, κενά έγγραφα, έγγραφα ταυτότητας και τραπεζογραµµάτια.  
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Επίσης, το Γραφείο SIRENE, µε βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε 

αρ.63.895 και ηµερ. 22/6/2006, έχει καθοριστεί ως η Κεντρική Αρχή της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας για την εφαρµογή των άρθρων 39, 40 και 46 της Σύµβασης Εφαρµογής 

της Συµφωνίας Schengen. 

 
Υπηρεσίες: 
 
Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (Υ.Α.& Μ) 
 

 H Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης έχει ως αποκλειστική αρµοδιότητα την 

εφαρµογή του Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµου και Κανονισµών 

(Κεφ.105 & Κ.∆.Π. 242/72), σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την 

πλήρη ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβερνητική πολιτική για την 

ανάπτυξη του τουρισµού.  

 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, ασκεί έλεγχο των αλλοδαπών κατά την είσοδο και παραµονή 

τους στο έδαφος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, διαβατηριακό έλεγχο των 

αφιξοαναχωρούντων προσώπων από και προς το έδαφος της ∆ηµοκρατίας, εγγραφή 

και έλεγχο των Αλλοδαπών, εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται σχετικά µε 

αλλοδαπούς και αφορούν άδειες εισόδου, παραµονής, εργασίας, φοίτησης, µόνιµης 

διαµονής κλπ.. Επίσης ασχολείται µε θέµατα που αφορούν ηµεδαπούς Κύπριους, 

την εξέταση της γνησιότητας πολιτικών γάµων µεταξύ Κυπρίων και Αλλοδαπών και 

µε την υποβολή αναφορών για αλλοδαπούς προς το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και 

Μετανάστευσης, όπου επιβάλλεται. Η τήρηση, ο έλεγχος και η ενηµέρωση του 

καταλόγου απαγορευµένων προσώπων (STOP LIST), αποτελεί επίσης µέρος της 

αποστολής που έχει να επιτελέσει η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για 

την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης και της παράνοµης εργοδότησης.  

 
Λόγω των αυξηµένων ελέγχων θαλάσσης που εκτελεί η Λιµενική και Ναυτική 

Αστυνοµία, οι λαθροµετανάστες και τα κυκλώµατα διακίνησης τους στράφηκαν προς 

την Τουρκία δια µέσου της οποίας φθάνουν στις κατεχόµενες περιοχές µέσω των 

κλειστών λιµανιών Αµµοχώστου, Κερύνειας και του παράνοµου αεροδροµίου 

Τύµπου αλλά και παράνοµα δια µέσου άλλων σηµείων εισόδου. Από εκεί µέσω της  
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Γραµµής Κατάπαυσης του Πυρός, εισέρχονται παράνοµα στις ελεύθερες περιοχές.  Η 

πλειοψηφία δε των λαθροµεταναστών αιτείται άσυλο. 

 
 Οι λαθροµετανάστες φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί από 6046 το 2006 σε 77801 λόγω 

ακριβώς της πολιτικής αυτής κατάστασης, µε κύριες χώρες προέλευσης αυτών την 

Συρία, τη ∆υτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, την Τουρκία, το Ιράκ, το Ιράν, τη 

Γεωργία και το Πακιστάν.  Όσον αφορά τους Αιτητές Ασύλου για το 2006 ήταν 3668 

ενώ κατά το έτος 2007, ο αριθµός έφθασε στους 5163. Ένας µεγάλος αριθµός των 

Αιτητών Ασύλου προέρχεται από χώρες όπως το Πακιστάν, η Μπαγκλαντές, η Συρία 

, η Γεωργία, το Ιράν, το Ιράκ, η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος, η Ινδία, η Κίνα, η Νιγηρία και 

η Σρι-Λάνκα. 

 
Υπηρεσία Καταπολέµησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) 
 
Η αποστολή της Υπηρεσίας Καταπολέµησης Ναρκωτικών είναι η προστασία της 

κοινωνίας από τα ναρκωτικά και τις ψυχότροπες ουσίες.  

 
Η Υ.ΚΑ.Ν. εφαρµόζει την πολιτική του Κράτους που καθορίζεται 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, 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. 

 
Στην Υ.ΚΑ.Ν. Αρχηγείου λειτουργεί σε 24ωρη βάση η Ανοικτή Τηλεφωνική Γραµµή 

Άµεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας (τηλ. 1498), µέσω της οποίας παρέχεται η  

                                            
1 Οι αριθµοί που αναφέρονται καταγράφτηκαν σύµφωνα µε την τελευταία απόφαση σε συνεργασία µε το Αρχείο 
Πληθυσµού & Μετανάστευσης, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως 
και άλλους εκπροσώπους της Αστυνοµίας σε ότι αφορά την καταγραφή στοιχείων για τη λαθροµετανάστευση. Ο 
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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, 

παραπέµπονται σε θεραπευτικά προγράµµατα ή άλλες αρµόδιες υπηρεσίες.   

 
Με στόχο την οικοδόµηση της πρόληψης και προστασίας του κοινωνικού συνόλου 

και ειδικότερα της νεολαίας από τις εξαρτησιογόνες ουσίες, το 2007 διοργανώθηκαν 

218 διαλέξεις, εργαστήρια και συζητήσεις, τα οποία παρακολούθησαν 9336 άτοµα 

διαφόρων ηλικιών. Για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις, εκδόθηκε / διανεµήθηκε 

ενηµερωτικό υλικό µε αντιναρκωτικά µηνύµατα και έγινε προβολή της ανοικτής 

τηλεφωνικής γραµµής 1498 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ζ και Η). 

 
Υπηρεσία Εγκληµατολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.): 

 
Η αποστολή της Υπηρεσίας Εγκληµατολογικών Ερευνών συνίσταται στην 

επιστηµονική εξέταση τεκµηρίων και σκηνών εγκληµάτων και η παρουσίαση 

µαρτυρίας ενώπιον του ∆ικαστηρίου. 

Την Υπηρεσία Εγκληµατολογικών Ερευνών  αποτελούν τα ακόλουθα Τµήµατα: 
  
 
Αρχείο 
 
∆ιεκπεραίωση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας. 
 
Γραφείο ∆ιαβίβασης Τεκµηρίων 
 
Το Γραφείο ∆ιαβίβασης Τεκµηρίων, διαβίβασε στο Κυβερνητικό Χηµείο 1343 
υποθέσεις που αφορούσαν 3121 τεκµήρια για εξέταση. Στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

διαβιβάστηκαν 29 υποθέσεις και 29 υποθέσεις στο Ιστοπαθολογικό Τµήµα του 

Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας.  Μικρός αριθµός υποθέσεων διαβιβάστηκε στο 

Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, στο Σύνδεσµο Τοξοβολίας, στο Τµήµα Τηλεπικοινωνιών 

Αρχηγείου, και στο Τµήµα Μελετών & Ανάπτυξης Αρχηγείου, ενώ παράλληλα  

                                                                                                                                        
αριθµός περιλαµβάνει συλληφθέντες λαθροµετανάστες overstay, αιτητές ασύλου από κατεχόµενα και 
λαθροµετανάστες που αποχώρησαν από µόνοι τους. 
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διαβίβασε 3.482 υποθέσεις που αφορούσαν 12.724 τεκµήρια στο Ινστιτούτο 

Νευρολογίας & Γενετικής για εξέταση µε τη µέθοδο DNA. 

 
Εγκληµατολογικό Εργαστήριο 
 
Το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη Βαλλιστική εξέταση πυροβόλων όπλων, και την 

εξέταση πυροµαχικών/ καλύκων/βολίδων κλπ.  Επιπλέον, διενεργεί και σύγκριση 

ιχνών εργαλείων σκηνής εγκλήµατος/δυστυχήµατος µε εργαλεία που πιθανόν να 

χρησιµοποιήθηκαν στη διάπραξη του εγκλήµατος/δυστυχήµατος, πραγµατοποιούνται 

εξετάσεις τεµαχίων τεκµηρίων, εξετάζει κέρµατα και χαρτονοµίσµατα, καθώς και 

αριθµοί που απαλείφθηκαν ή αλλοιώθηκαν από µεταλλική ή άλλη επιφάνεια όπλων.  

 
Οι Εµπειρογνώµονες του Εγκληµατολογικού Εργαστηρίου επισκέφθηκαν για 

εξετάσεις 41 σκηνές σοβαρών εγκληµάτων, ενώ το Εργαστήριο έτυχε διαπίστευσης 

σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO 17025. 

 
Εργαστήριο ∆ιερεύνησης 
 
Το προσωπικό του Εργαστηρίου ∆ιερεύνησης επισκέπτεται όλες τις ιδιαίτερα 

σοβαρές σκηνές εγκληµάτων σε όλη την Κύπρο, για σκοπούς εξερεύνησης, 

εντοπισµού, σήµανσης και συσκευασίας τεκµηρίων.  Επιπρόσθετα, διενεργεί 

δακτυλοσκοπική εξέταση τόσο της σκηνής όσο και των εντοπιζόµενων τεκµηρίων, 

αλλά και εξειδικευµένη δακτυλοσκοπική εξέταση τεκµηρίων σε παγκύπρια βάση. 

 
Τα µέλη του Εργαστηρίου ∆ιερεύνησης εξέτασαν 3962 τεκµήρια σε 225  

δακτυλοσκοπικές υποθέσεις µε τη χρήση χηµικών µέσων και πηγών φωτισµού.  

Παράλληλα, επισκέφτηκαν και εξέτασαν 118 σοβαρές υποθέσεις, όπως φόνους, 

εµπρησµούς, ληστείες, εκρήξεις βοµβών, κ.τ.λ. και συνέλεξαν 1496 τεκµήρια. 

 
Φωτογραφικό Εργαστήριο 
 
Το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη φωτογράφηση ή/και βιντεογράφηση σκηνών 

εγκληµάτων, εργατικών ατυχηµάτων ή  οποιασδήποτε  άλλης  αστυνοµικής  

δραστηριότητας, αστυνοµικών τεκµηρίων στις σκηνές ή στο Εργαστήριο, καθώς και 

φωτογράφηση µελών της Αστυνοµίας για σκοπούς έκδοσης αστυνοµικών δελτίων 

ταυτότητας.  Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν την εµφάνιση όλων των  
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ταινιών της Αστυνοµίας και εκτύπωση φωτογραφιών σε παγκύπρια βάση και την 

ανάλυση, επεξεργασία και ενίσχυση εικόνας βιντεογράφησης  ή φωτογράφησης που 

µπορεί να προέρχεται από βίντεο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή. 

 
Το φωτογραφικό εργαστήριο ετοιµάζει επίσης σκίτσα προσώπων µε την βοήθεια 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, και διενεργεί ψηφιακή αρχειοθέτηση και εντοπισµό 

προσώπων µε βάση την φωτογραφία τους ή τα προσωπικά τους δεδοµένα. 

 

Την ίδια περίοδο, το Εργαστήριο έτυχε διαπίστευσης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

ISO 17025. 

 
Εργαστήριο Γραφολογίας 

 

 Το Εργαστήριο Γραφολογίας είναι υπεύθυνο για την εξέταση χειρόγραφων εγγράφων 

µε µελάνι, για τα οποία αµφισβητείται η ταυτότητα του γράψαντος ή υπογράψαντος 

προσώπου, επανεµφάνιση σβησµένης γραφής ή γραφής που καλύφτηκε    µε 

διορθωτικό υγρό, µε τη χρήση ειδικών φωτισµών και εξειδικευµένης φωτογράφησης, 

καθώς και διαχωρισµό διαφορετικών τύπων µελανιών σε γραφή / υπογραφή, µε τη 

χρήση ειδικής συσκευής (PROJECTIΝA).  Επίσης ασχολείται µε την εµφάνιση 

αποτυπωµάτων γραφής (Indentations), µε τη χρήση συστήµατος ηλεκτροστατικής 

ανίχνευσης εγγράφων ("ESDA" ELECTROSTATIC DETECTION APPARATUS), και 

την εξέταση δακτυλογραφηµένων εγγράφων, µε σκοπό τον καθορισµό 

συγκεκριµένης  γραφοµηχανής που χρησιµοποιήθηκε ή εκτυπωµένων εγγράφων για 

προσδιορισµό του τρόπου εκτύπωσης ή αναπαραγωγής τους. 

 

Τα µέλη του Εργαστηρίου Γραφολογίας, κατά το έτος 2007, εξέτασαν 16604 τεκµήρια 

που αντιστοιχούν σε 617 υποθέσεις πλαστογραφίας. Οι κυριότερες υποθέσεις 

αφορούσαν Επιταγές, Συµβόλαια, ∆ελτία Πώλησης και Τιµολόγια. Κατά το έτος 2007 

το Εργαστήριο έτυχε διαπίστευσης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO 17025. 
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Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας 
 
Το Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας είναι υπεύθυνο για 

την εξέταση τεκµηρίων των οποίων αµφισβητείται η γνησιότητα τους όπως 

∆ιαβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα, θεωρήσεις εισόδου (Ευρωπαϊκή θεώρηση 

τύπου SCHENGEN και θεωρήσεις άλλων χωρών), σφραγίδες εισόδου / εξόδου από 

το έδαφος της ∆ηµοκρατίας, ανάγλυφες σφραγίδες ή αποτυπώµατα σφραγίδων 

µελάνης, εκτυπώσεις ασφαλείας (ανάγλυφη, λιθογραφική, µεταξοτυπία κ.λ.π.), 

Πιστωτικές Κάρτες, Ταξιδιωτικές επιταγές, Ταυτότητες, Οµολογίες, Λαχεία κλπ. 

 

Στο Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας,  κατά το έτος 2007, 

εξετάστηκαν συνολικά 1243 τεκµήρια τα οποία αντιστοιχούν σε 333 υποθέσεις 
πλαστογραφίας. Οι περισσότερες από τις υπό αναφορά υποθέσεις αφορούσαν 

Ταξιδιωτικά Έγγραφα και περιλάµβαναν ∆ιαβατήρια και ∆ελτία Ταυτότητας. Το 

προσωπικό του Εργαστηρίου εξέτασε επίσης ανεπίσηµα 105 υποθέσεις που 

αφορούσαν ∆ιαβατήρια, Ταυτότητες και άλλα Έντυπα Ασφαλείας, διαφόρων χωρών.  

 

Σε 121 περιπτώσεις το Εργαστήριο ετοίµασε και απέστειλε φωτογραφικό υλικό προς 

την Europol Κύπρου σχετικά µε υποθέσεις πλαστογραφίας Ευρωπαϊκών 

Ταξιδιωτικών Εγγράφων, ενώ σε 8 περιπτώσεις ανταποκρίθηκε σε απάντηση 

ερωτηµατολογίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συµµετείχε  στην Επιτροπή για την 

ετοιµασία των προδιαγραφών των στοιχείων Ασφαλείας των Νέων Ηλεκτρονικών 

∆ιαβατηρίων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 

Κατά το ίδιο έτος το Εργαστήριο ενηµέρωνε το σύστηµα False and Authentic 

Documents on Line (F.A.D.O.), µε διάφορα Έντυπα Ασφαλείας, ενώ παράλληλα 

έτυχε διαπίστευσης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO 17025. 

 

∆ικανικό Εργαστήριο 
 
Το ∆ικανικό Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για εξετάσεις ινών, ξεσµάτων µπογιάς, 

θραυσµάτων γυαλιού και άλλων µικροϊχνών, ανίχνευση τριχών, βιολογικών υγρών  
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(αίµα, σπέρµα), διαχωρισµό ανθρώπινου / ζωικού αίµατος, διαχωρισµό ανθρώπινης / 

ζωικής τρίχας, και χηµική επανεµφάνιση των εργοστασιακών αρχικών αριθµών του 

σκελετού ή της µηχανής µηχανοκίνητων οχηµάτων. 

 

Παράλληλα, τα µέλη του επισκέπτονται σοβαρές σκηνές εγκληµάτων για 

εξειδικευµένες δειγµατοληψίες, παρέχουν συµβουλές προς όλα τα µέλη της 

Αστυνοµίας αναφορικά µε δειγµατοληψίες και συσκευασία τεκµηρίων, ετοιµάζουν 

ειδικά κιβώτια (sampling kits) µιας χρήσης, για σκοπούς δειγµατοληψίας από 

υπόπτους και σκηνές εγκληµάτων, κυρίως σε περιπτώσεις εκρήξεων. 

 
 Κατά το έτος 2007, στο ∆ικανικό Εργαστήριο της Υπηρεσίας Εγκληµατολογικών 

Ερευνών εξετάστηκαν συνολικά 233 τεκµήρια, τα οποία αφορούσαν 121  υποθέσεις. 

 

 Επιπρόσθετα, µέλη του εργαστηρίου διενήργησαν δειγµατοληψίες για υπολείµµατα 

εκπυρσοκρότησης όπλου από κάλυκες σε δυο υποθέσεις ρίψης πυροβολισµών. 

 

 Το ∆ικανικό Εργαστήριο έλαβε επίσης µέρος σε διεργαστηριακούς ελέγχους 

σύγκρισης ινών, ξεσµάτων µπογιάς, θραυσµάτων γυαλιού και µελανιού σε δείγµατα 

που αποστάλθηκαν από τις αντίστοιχες Οµάδες Εργασίας του ENFSI για έλεγχο της 

ποιότητας αποτελεσµάτων των Εργαστηρίων των χωρών - µελών του Οργανισµού.  

 

Παράλληλα, το προσωπικό του ∆ικανικού Εργαστηρίου ασχολήθηκε µε θέµατα που 

άπτονται των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Εργαστηρίων της ∆ικανικής 

Επιστήµης (ENFSI), της οµάδας ENFSI Competence Assurance Project Group 

(CAP) και των Οµάδων Εργασίας του εν λόγω Οργανισµού από την Υπηρεσία 

Εγκληµατολογικών Ερευνών. 

  
 Το ∆ικανικό Εργαστήριο έχει διαπιστευτεί από τον ΕΣΥ∆ (Ελληνικός Φορέας 

∆ιαπίστευσης).  
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Κλάδος ∆ακτυλοσκοπίας 
 
Ο Κλάδος ∆ακτυλοσκόπησης φέρει την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου των 

παραλαµβανόµενων από τις Επαρχίες αποτυπωµάτων, τη µόνιµη καταχώριση τους 

στο σύστηµα και τη σύγκριση τους µε τα λανθάνοντα αποτυπώµατα, που 

ανευρίσκονται στις σκηνές εγκληµάτων. 

 
Στον Κλάδο ∆ακτυλοσκόπησης  έχει εγκατασταθεί το Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα 

Αναγνώρισης ∆ακτυλικών Αποτυπωµάτων (ΑΣΑ∆Α), µε υποσταθµούς στις Επαρχίες 

Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αµµοχώστου.  Μέσω των υποσταθµών 

αυτών αποστέλλονται στο Αρχηγείο Αστυνοµίας τόσο τα δακτυλικά αποτυπώµατα 

υπόπτων όσο και εκείνα των ενοίκων, καθώς επίσης τα αποτυπώµατα που 

εντοπίζονται στις σκηνές εγκληµάτων (λανθάνοντα).   

 
Κατά το έτος 2007 τα µέλη του Εργαστηρίου ∆ακτυλοσκοπίας παρέλαβαν από τις 

Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Επαρχιών και τις Βρετανικές Βάσεις 680 υποθέσεις που 

αφορούσαν δακτυλοσκοπική εξέταση σκηνών εγκληµάτων, οι οποίες περιείχαν 1650 

λανθάνοντα αποτυπώµατα, τα οποία αφού καταχωρήθηκαν και επεξεργάστηκαν, 

αναγνωρίστηκαν 182 ύποπτοι και 126 πρόσωπα µε ελεύθερη διακίνηση.   

 
Παραλήφθηκαν 6330 έντυπα δακτυλικών και παλαµικών αποτυπωµάτων από τις 

Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις, τις Βρετανικές Βάσεις, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης και 193 από την INTERPOL – EUROPOL, τα οποία αφού έτυχαν 

επεξεργασίας,  καταχωρήθηκαν στο σύστηµα Α.Σ.Α.∆.Α.  

 
Τα µέλη του  Εργαστηρίου ∆ακτυλοσκοπίας έχουν επεξεργαστεί και στη συνέχεια  

αρχειοθετήσει  στο σύστηµα Α.Σ.Α.∆.Α., 10467 έντυπα δακτυλικών και παλαµικών 

αποτυπωµάτων, καθώς επίσης και 7349 παλαµικά δελτία. Επιπλέον, έχουν 

καταχωρηθεί στο σύστηµα τα προσωπικά στοιχεία 10113 καταδικασθέντων ατόµων 

και 417 έντυπα δακτυλικών και παλαµικών αποτυπωµάτων έχουν σαρωθεί και σταλεί 

στην  EURODAC. 
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Υπηρεσία Επιθεωρήσεων & Ελέγχου (Υ.Ε.& E.): 
 
Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεως 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 

κατά τη διάρκεια του έτους 2007  πραγµατοποίησε 122 απροειδοποίητους ελέγχους / 

επιθεωρήσεις σε Τµήµατα, ∆ιευθύνσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες, για την διακρίβωση 

των µεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης των αστυνοµικών καθηκόντων, την 

συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις, ευθύνες και καθήκοντα των µελών και την 

επισήµανση ελλείψεων, αδυναµιών, παρατυπιών.  Με βάση τις εκθέσεις, 

παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Υπηρεσίας µελετούνται και λαµβάνονται τα 

αναγκαία διορθωτικά µέτρα. Επιπρόσθετα προωθούνται προς επίλυση τα διάφορα 

προβλήµατα που παρουσιάζονται µε στόχο την βελτίωση του έργου της Αστυνοµίας. 

 
Επιπρόσθετα διενήργησε 84 επιθεωρήσεις / ελέγχους σε διάφορα Τµήµατα, 

∆ιευθύνσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες αναφορικά µε την καταστροφή εγγράφων µετά 

από έγκριση από την Τµηµατικό Λειτουργό Αρχείου.  

 
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.): 
 
Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απευθείας υπόλογη στον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας για θέµατα που σχετίζονται µε τη συλλογή, την αξιολόγηση 

πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια του Κράτους.   

 
Μονάδες:  
 
Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου (Α.Α.Κ.) 

 
Αποστολή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας Κύπρου (Α.Α.Κ.) είναι η εκπαίδευση και 

επιµόρφωση σε όλα τα µέλη της Αστυνοµίας Κύπρου και δραστηριοποιείται σε τρία 

επίπεδα:   

  

1. Συστηµατική εκπαίδευση των ∆οκίµων Αστυνοµικών  

2. Εκπαίδευση και επιµόρφωση όλων των µελών της Αστυνοµίας σε διοικητικά και 

επιχειρησιακά αστυνοµικά θέµατα, και  
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3. ∆ιοργάνωση εντατικών τµηµάτων εκµάθησης ξένων γλωσσών  (Αγγλική, 

Ρωσική, Αραβική, Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική) ανάλογα µε τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας. 

 

Μέσα στα πλαίσια της αποστολής της, η Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου έχει την 

ευθύνη να προβαίνει σε τροποποιήσεις Αστυνοµικών ∆ιατάξεων, Εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, περιλαµβανοµένων Πρακτικών Εφαρµογών και Επεισοδίων, και 

όλων των Νόµων και Κανονισµών που αφορούν την Αστυνοµία σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε δηµοσιεύσεις στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, και να 

ενηµερώνει σχετικά τα µέλη της Αστυνοµίας. 

 

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συµµετέχει στις 

δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Ακαδηµίας. 

 

Μηχανοκίνητη Μονάδα Άµεσης ∆ράσης (Μ.Μ.Α.∆.) 
 

Η Μονάδα δηµιουργήθηκε µε απόφαση του Αρχηγού Αστυνοµίας, στις 9 Οκτωβρίου 

1978, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Αστυνοµίας Νόµου Ν.73(Ι)/2004. Αποστολή 

της Μ.Μ.Α.∆. είναι η αντιµετώπιση οργανωµένων πράξεων βίας και τροµοκρατίας, η 

διάσωση και παροχή βοήθειας σε πρόσωπα που κινδυνεύουν από θεοµηνίες, 

αεροπορικά, ναυτικά ή χερσαία ατυχήµατα. Επιπλέον έχει την ευθύνη για την 

ασφάλεια εγκαταστάσεων ζωτικής σηµασίας και ξένων προσωπικοτήτων. 

 
Εντός του 2007, η Μ.Μ.Α.∆ ενίσχυσε επιχειρησιακά τις Επαρχιακές Αστυνοµικές 

∆ιευθύνσεις ως ακολούθως:   

 Αρ. Περιπτώσεων 
Μηχανοκίνητα περίπολα 430 

Ποδοσφαιρικοί ή Καλαθοσφαιρικοί αγώνες 61 

Κατεπείγοντα επεισόδια 74 

Εκδήλωση διαµαρτυρίας των κατοίκων των Λυµπιών 1 

Ενεργοποίηση συστηµάτων συναγερµού 2 

Ανεύρεση καταζητούµενων προσώπων 2 

Ανεύρεση ελλειπόντων προσώπων 5 
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Επιπρόσθετα, η Μονάδα συµµετείχε σε έξι επιχειρήσεις σχετικά µε τον περί 

Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµο και έλεγχο Πρακτορείων Στοιχηµάτων, σε εννέα 

περιπτώσεις  για απέλαση παράνοµων αλλοδαπών στο εξωτερικό, ενώ σε µία 

περίπτωση βοήθησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην κατάσβεση πυρκαγιών. 

 

Σηµαντική ήταν επίσης η εξασφάλιση των χώρων επισκέψεων / δροµολογίων 

διακίνησης του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε 210 περιπτώσεις, αλλά και 

η ασφάλεια / συνοδεία ξένων προσωπικοτήτων που επισκέφθηκαν την Κύπρο σε 30 

περιπτώσεις. 

 

Ανέλαβε σε 67 περιπτώσεις την µεταφορά υποδίκων/καταδίκων από τους χώρους 

κράτησης τους στα ∆ικαστήρια/ Κεντρικές Φυλακές / Νοσοκοµεία ή για ανάκριση. 

Κατά τον ίδιο χρόνο εξασφάλισε µε στατικές φρουρές τα Παραρτήµατα «Α», «Β» και 

«Γ» των Κεντρικών Φυλακών καθώς και δωµάτιο ξενοδοχείου στην Λευκωσία που 

χρησιµοποιείτο ως  Παράρτηµα των Κεντρικών Φυλακών (Πρόγραµµα Προστασίας 

Μαρτύρων) αλλά και τα Αστυνοµικά Κρατητήρια (Κεντρικές Φυλακές). 

 

Κατά το υπό επισκόπηση έτος, εξασφάλισε επίσης µε στατικό φρουρό την 

Αµερικάνικη Πρεσβεία, το Cash Center της Group 4, και την Κεντρική Πύλη της 

Μονάδας, ενώ ενεργό ρόλο διαδραµάτισε και στην εξυπηρέτηση της Κεντρικής 

Τράπεζας για τις ασφαλείς διακινήσεις των χρηµαταποστολών σε 98 περιπτώσεις.  

 

Καθήκοντα ασφαλείας εκτέλεσαν µέλη της Μονάδας σε µια περίπτωση σε Βρετανικά 

πλοία κατά την φορτοεκφόρτωση  στρατιωτικού υλικού στο Νέο Λιµάνι Λ/σού και την 

µεταφορά του στις Βρετανικές Βάσεις. 

 

Κατά το 2007, επανασυστάθηκε στη Μονάδα το Κλιµάκιο Πάταξης της Λαθροθηρίας 

µε σκοπό την καθοδήγηση των κυνηγών αλλά και την διεκπεραίωση ελέγχων σχετικά 

µε την τήρηση των εγγράφων όπως προβλέπονται από τη νοµοθεσία, καθώς και 

ελέγχων οχηµάτων κυνηγών κατά την αφιξοαναχώρηση τους σε κυνηγότοπους.  Η 

Μονάδα διέθεσε προσωπικό για πάταξη της λαθροθηρίας σε 20 περιπτώσεις.  
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Επιπρόσθετα από τις 3/11/2007 εγκαταστάθηκε και λειτουργεί η Γραµµή 

Επικοινωνίας του Κυνηγού (1414). 

 

Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.) 
 

Η Μονάδα υπάγεται στον Αρχηγό Αστυνοµίας και έχει την ευθύνη κυρίως για την 

ασφάλεια του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και της οικογένειας του, τη φρούρηση του 

Προεδρικού Μεγάρου και των Προεδρικών Κατοικιών. 

 
Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων της η Μονάδα κατά τη διάρκεια του έτους, 

έκδωσε 202 Τµηµατικές ∆ιαταγές Επιχειρήσεων που αφορούσαν τις διακινήσεις και 

την ασφάλεια του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Επιπρόσθετα, σε ακανόνιστα χρονικά 

διαστήµατα, διενεργείτο περιπολική κάλυψη / έλεγχος της Προεδρικής εξοχικής 

κατοικίας στον Πρωταρά που εµπίπτει στην αρµοδιότητα / έδαφος της Αστυνοµικής 

∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου. 
 

Το 2007 δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση των µελών της Μονάδας  σε 

θέµατα Ασφάλειας Προσωπικοτήτων.  

 
Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία (Λ.&Ν.Α.) 
 
Η Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία είναι ανεξάρτητη Μονάδα από το 1988 µε έδρα το 

Παλιό Λιµάνι Λεµεσού.  ∆ιαθέτει εννέα Σταθµούς στις Επαρχίες Λεµεσού, Λάρνακας, 

Πάφου και Αµµοχώστου. 

 

Κύρια αρµοδιότητα της Λιµενικής και Ναυτικής Αστυνοµίας είναι η αστυνόµευση και 

περιπολία των χωρικών υδάτων της ∆ηµοκρατίας και ο έλεγχος των λιµανιών, 

ορµίσκων και αγκυροβολιών.  Συγκεκριµένα, η  Μονάδα αστυνοµεύει την θαλάσσια 

περιοχή της ελεύθερης Κύπρου από ανατολικά της γραµµής αντιπαράταξης (περιοχή 

∆ερύνειας) προς ∆υτικά και Βόρεια µέχρι την περιοχή Πωµού, συνολικής απόστασης 

199 Ναυτικών µιλιών.   
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Ελέγχει τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν σε όλο το µήκος της ακτογραµµής των 

199 ν.µ., δηλαδή το Νέο Λιµάνι Λεµεσού, το Παλιό Λιµάνι Λεµεσού, το Λιµάνι 

Λάρνακας, το Λιµάνι Πάφου, τα µικρά λιµάνια Αγίας Νάπας, Ζυγίου και Λατσιού, τις 

Μαρίνες Λάρνακας και Αγίου Ραφαήλ καθώς και τις εγκαταστάσεις της Αρχής 

Ηλεκτρισµού Κύπρου, τα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου και το στρατιωτικό 

αεροδρόµιο Πάφου και τη Ναυτική Βάση Πάφου. 

 
Στη Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία υπάγεται το Παράκτιο Σύστηµα 

Ραδιοεπισήµανσης (ΠΑ.ΣΥ.Ρ.) το οποίο είναι εγκατεστηµένο στο Παλιό Λιµάνι 

Λεµεσού και λειτουργεί σε 24ωρη βάση ώστε να ελέγχεται η θαλάσσια κίνηση σε όλη 

τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου µέχρι και 72 ναυτικά µίλια από τη ξηρά.  Το 

κεντρικό σύστηµα ενισχύεται ανάλογα από τερµατικά στο Λιµάνι Λάρνακας και στο 

Ναυτικό Σταθµό στο Λατσί. 

 

Κατά το 2007, διενεργήθηκε ελευθεροκοινωνία σε 4370 πλοία τα οποία κατέπλευσαν 

στα νόµιµα λιµάνια της ∆ηµοκρατίας. 

 
Στο Λιµάνι Λεµεσού αφίχθησαν 2 άτοµα ως λαθρεπιβάτες στους οποίους δεν 

επιτράπηκε η είσοδος στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας και αναχώρησαν µε τα ίδια πλοία 

που αφίχθησαν. 

 
Συνολικά, 1071 πλοία για τα οποία λήφθηκαν πληροφορίες για προσέγγιση τους σε 

κλειστά λιµάνια, µεταφορά λαθροµεταναστών, τροµοκρατικές ενέργειες, κλοπιµαία 

και αναζητούµενα σκάφη καταγράφηκαν στο Κατάλογο Υπόπτων σκαφών που 

τηρείται από το Γραφείο Ασφαλείας της Λιµενικής και Ναυτικής Αστυνοµίας. 

 

Από το σύνολο των πλοίων τα οποία επισκέφθηκαν τη ∆ηµοκρατία, 154 εισήλθαν 

στο Κλειστό Λιµάνι Αµµοχώστου για τα οποία έγιναν έρευνες, και σε τρεις από αυτές 

τις περιπτώσεις στις οποίες στοιχειοθετείτο υπόθεση, οι καπετάνιοι οδηγήθηκαν 

ενώπιον ∆ικαστηρίου όπου και καταδικάστηκαν.   
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Κατά το 2007 αφίχθησαν σε Κυπριακά λιµάνια 22 πλοία τα οποία µετέφεραν µεταξύ 

άλλων Τραπεζογραµµάτια /Κυβερνητικά Έγγραφα για τις ανάγκες της Κεντρικής 

Τράπεζας Κύπρου, ενώ 436 πλοία, επιβατικά αναψυχής και εκπαιδευτικά, τα οποία 

αφίχθησαν από το Ισραήλ, θεωρήθηκαν υψηλού κινδύνου και λήφθηκαν τα ανάλογα 

µέτρα ασφαλείας. 

 
Επίσης η µονάδα παρείχε µέτρα ασφάλειας σε 32 περιπτώσεις ελλιµενισµού 

αλλοδαπών πολεµικών πλοίων και υποβρυχίων υψηλού κινδύνου που κατέπλευσαν 

στα Λιµάνια της ∆ηµοκρατίας. 

 
Επίσης, έγινε συντονισµός και παρακολούθηση 5 Τουρκικών πλοίων και 60 άλλων 

στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, ενώ σε άλλες 22 περιπτώσεις έγινε παρακολούθηση 

σκαφών στη θάλασσα που θεωρήθηκαν ύποπτα για µεταφορά λαθροµεταναστών, 

πιθανή είσοδο σε κλειστά Λιµάνια και άλλες ύποπτες δραστηριότητες. 

 

Παράλληλα, η Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία προσέφερε τις υπηρεσίες της για 

Έρευνα και ∆ιάσωση καθώς και για παροχή βοήθειας σε πρόσωπα και σκάφη σε 100 

περιπτώσεις.  

 

Κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση χρόνου οι Αστυνοµικοί Άκατοι εργάστηκαν 

συνολικά 21.710 ώρες για εκπαιδευτικές περιπολίες, έκτακτες κλήσεις και 

επιχειρήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Α). 

 
Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Επαρχιών: 
 
Η Αστυνοµία χωρίζεται σε επτά Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις (Λευκωσία, Λεµεσός, 

Λάρνακα, Αµµόχωστος, Πάφος, Κερύνεια, Μόρφου).  Σε κάθε πόλη υπάρχει 

Επαρχιακό Αρχηγείο. 

 

Ένεκα της Τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόµενης κατοχής οι Αστυνοµικές 

∆ιευθύνσεις Αµµοχώστου και Μόρφου, στεγάζονται προσωρινά στο Παραλίµνι και 

στην Ευρύχου, αντίστοιχα, ενώ η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κερύνειας έχει προσωρινά 

αναστείλει τη λειτουργία της. 
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Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λευκωσίας 
 
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λευκωσίας καλύπτει εδαφική έκταση 2.230 τ.χλµ. µε 

πληθυσµό που ανέρχεται γύρω στις 320.000, από τις οποίες οι 105.000 περίπου 

διαµένουν στην Ύπαιθρο.   Τα πιο πάνω αντιστοιχούν στο 1/3 περίπου του 

πληθυσµού παγκύπρια, που κατανέµεται σε 8 ∆ήµους και 64 Κοινότητες. 

 

Από τον Απρίλιο του 2003 µε τη διάνοιξη σηµείων διέλευσης από και προς τα 

κατεχόµενα,  η ∆ιεύθυνση είναι επιφορτισµένη και µε τον έλεγχο χιλιάδων 

Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων που διακινούνται µέσω των σηµείων διέλευσης 

Λήδρα Πάλας και Αγίου ∆οµετίου. 

 

Στη Λευκωσία είναι επίσης καθηµερινό φαινόµενο οι εκδηλώσεις για διεκδίκηση 

αιτηµάτων, οι ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές συναντήσεις, πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, και οι εφέσεις ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, τις οποίες καλείται να 

αστυνοµεύσει η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση. 

 

Η πόλη και τα προάστια της Λευκωσίας αστυνοµεύονται από τους Αστυνοµικούς 

Σταθµούς Λυκαβητού, Πύλης Πάφου / Υποσταθµό Λήδρας, Στροβόλου, Αγίου 

∆οµετίου, Οµορφίτας, Λατσιών. 

 

Η Ύπαιθρος αστυνοµεύεται από τους Αστυνοµικούς Σταθµούς Ορεινής 

/Λακατάµειας, Πέρα Χωρίου, Κοκκινοτριµιθιάς, Περιστερώνας, Παλαιχωρίου, Κλήρου. 

 

Οι υποχρεώσεις της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λευκωσίας για αστυνόµευση των 

περιοχών που εµπίπτουν στην εδαφική της αρµοδιότητα έχουν δηµιουργήσει την 

ανάγκη λειτουργίας νέων Αστυνοµικών Σταθµών. Για το σκοπό αυτό λειτούργησαν οι 

Σταθµοί Κλήρου και Λατσιών. 

 
Κατά τη διάρκεια του 2007, τα µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης διερεύνησαν  

ανάµεσα στα άλλα αδικήµατα 120  υποθέσεις  που αφορούν υποθέσεις βίας στην 

οικογένεια, καθώς επίσης και 87 που αφορούν παράνοµη εργοδότηση αλλοδαπών. 
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Παράλληλα, σε 2025 περιπτώσεις τα µέλη της ∆ιεύθυνσης χρειάστηκε να επέµβουν 

για συµβιβασµό διαφορών Αστικής Φύσεως (προσωπικές /οικογενειακές έριδες, 

κτηµατικές διαφορές, συζυγικά προβλήµατα, προβλήµατα ανηλίκων, προστασία 

γερόντων, αναπήρων, ορφανών κ.λ.π.), ενώ έτυχαν χειρισµού 25 περιπτώσεις 

ελλειπόντων προσώπων. 

 
Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς προς το κοινό, µέλη της ∆ιεύθυνσης παρείχαν 

Πρώτες Βοήθειες και µετέφεραν ασθενείς / τραυµατίες στο Γενικό Νοσοκοµείο 

Λευκωσίας ή σε ιδιωτικές κλινικές σε 62 περιπτώσεις.  Επίσης παρείχαν 

ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια προς το κοινό σε 826 περιπτώσεις, ενώ σε 39 

περιπτώσεις παρείχαν βοήθεια σε άτοµα που κινδύνευσαν για διάφορους λόγους.  

 
Κατά τον ίδιο χρόνο 51 µέλη της ∆ιεύθυνσης πρόσφεραν αίµα, ενώ παρασχέθηκε 

βοήθεια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιών σε 599 

περιπτώσεις. 

 

Σηµαντικός τοµέας εργασίας της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ήταν και η Κοινοτική 

Αστυνόµευση η οποία λειτουργεί στις περιοχές των Σταθµών Στροβόλου, 

Λακατάµειας και Λατσιών. Τα µέλη της Κοινοτικής Αστυνόµευσης µε την στενή επαφή 

που έχουν µε το κοινό, καθώς επίσης και µε τους οργανωµένους κοινωνικούς φορείς, 

έχουν συµβάλει στη δηµιουργία κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ 

Αστυνοµίας και Κοινού. 

 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λεµεσού 

 
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λεµεσού είναι υπεύθυνη για την Αστυνόµευση µιας 

περιοχής έκτασης 1418 τ.χλµ. και της δεύτερης σε πληθυσµό πόλης της Κύπρου.  Με 

βάση την επίσηµη απογραφή του 2001 έχει 300.400 µόνιµους περίπου κατοίκους και 

51.000 περίπου αλλοδαπούς που επισκέπτονται ή εργάζονται ή διαµένουν στην 

πόλη της Λεµεσού.  
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Η ύπαρξη του Νέου Λιµανιού στη Λεµεσό, ενός από τα µεγαλύτερα λιµάνια της 

Μεσογείου, δηµιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες για αστυνόµευση εφόσον η διακίνηση 

από και προς το Λιµάνι προϋποθέτει επιπρόσθετη τροχαία κίνηση. Παρόµοιο 

πρόβληµα δηµιουργείται και µε τον τουρισµό που υπάρχει στην Επαρχία Λεµεσού 

από το 1974 και µετά.  

 

Το κυκλοφοριακό πρόβληµα είναι θέµα που απασχολεί την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 

Λεµεσού, και για το σκοπό αυτό καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για 

απάµβλυνση του και µείωση των τροχαίων δυστυχηµάτων. 

 
Η πόλη και τα προάστια της Λεµεσού αστυνοµεύονται από τους Αστυνοµικούς 

Σταθµούς, Πόλης(Κεντρικός), Αγίου Ιωάννη, Γερµασόγειας, Πολεµιδιών. 

 

Η Ύπαιθρος αστυνοµεύεται από τους Αστυνοµικούς Σταθµούς Επισκοπής, Αυδήµου, 

Πισσουρίου, Πάχνας, Λάνιας, Πλατρών, Τροόδους, Μονής, Καλού Χωριού, Αγρού. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2007, απασχόλησαν σε µεγάλο βαθµό τη ∆ιεύθυνση αδικήµατα 

που αφορούσαν τις περί λειτουργίας κέντρων αναψυχής νοµοθεσίες, οι κλοπές, αλλά 

και παραβάσεις του περί αλλοδαπών νόµου.  Κατά δεύτερο βαθµό απασχόλησαν τα 

µέλη της ∆ιεύθυνσης οι κακόβουλες ζηµιές και οι επιθέσεις µε πρόκληση σωµατικής 

βλάβης. 

 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας 
 
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας είναι υπεύθυνη για την Αστυνόµευση µιας 

περιοχής µε ιδιαιτερότητες όπως είναι η Γραµµή Αντιπαράταξης, η Βρετανική Βάση 

∆εκέλειας, η Μαρίνα, το Λιµάνι, το ιδιωτικό Λιµάνι Ζυγίου, τα ∆ιυλιστήρια, οι 

Πετρελαιοδεξαµενές, ο Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθµός Βασιλικού, το Ειδικό 

Καθεστώς Πύλας, και κυρίως ο ∆ιεθνής Αερολιµένας  που αποτελεί την κύρια πύλη 

εισόδου του µεγαλύτερου όγκου του τουριστικού ρεύµατος. H εδαφική αρµοδιότητα  
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της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας επεκτείνεται στα 1.055,3 τ.χλµ. από τα οποία 

τα 18 είναι Νεκρά Ζώνη (από περιοχή Πύλας µέχρι Αθηένου) ενώ ο συνολικός 

πληθυσµός της πόλης και επαρχίας Λάρνακας ανέρχεται στις 131.180 Ε/Κ και 500 

Τ/Κ.   

 
Η πόλη της Λάρνακας αστυνοµεύεται από τον Αστυνοµικό Σταθµό πόλεως.  

Για την αστυνόµευση της Υπαίθρου η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Επαρχίας Λάρνακας 

υποδιαιρείται στους Αστυνοµικούς Σταθµούς Αθηένου, Αραδίππου, Κιτίου, 

Λευκάρων, Ζυγίου, Ορόκλινης, Κοφίνου. 

 
 Κατά το 2007, παρουσιάστηκε το πρόβληµα αστέγων Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι 

κατέκλυζαν την παραλία των Φοινικούδων αλλά και κλιµακοστάσια πολυκατοικιών, 

για διανυκτέρευση.  Οι πλείστοι από αυτούς λόγω µέθης  δηµιουργούσαν 

επιπρόσθετα προβλήµατα στους υπόλοιπους πολίτες της περιοχής αλλά και 

τραυµατισµούς στους εαυτούς τους.  Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας, µέσα στα 

πλαίσια της αντιµετώπισης του προβλήµατος τόσο στην πάταξη όσο κα στην 

πρόληψη, ενέργησε ανάλογα και σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς για επίλυση 

του προβλήµατος. 

 

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και την αύξηση της 

τουριστικής κίνησης (ιδιαίτερα κατά τις Τετάρτες και Κυριακές) παρατηρήθηκε κατά το 

2007, έντονο το φαινόµενο της στάθµευσης των αυτοκινήτων γύρω από τη Λίµνη της 

Αλυκής αλλά και επί των πεζοδροµίων παρά τον κυκλοφοριακό κόµβο Αερολιµένα σε 

µη εγκεκριµένους χώρους στάθµευσης δηµιουργώντας το φαινόµενο της παράνοµης 

στάθµευσης αλλά και αυξηµένα κρούσµατα κλοπών αυτοκινήτων. 

 
Κατά τη διάρκεια του 2007, η ∆ιεύθυνση κάλυψε επιπρόσθετα καθήκοντα 

αστυνόµευσης αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, 

αλλά και άλλα ειδικά καθήκοντα, όπως διαµαρτυρία κατοίκων Λυµπιών για την 

κατασκευή των ΧΥΤΥ στην περιοχή «Ναυκιάς» στην Κόσιη, καθήκοντα για τον 

«Αφθώδη Πυρετό», στελέχωση Αστυνοµικών Κρατητηρίων πρώην Αστυνοµικής 

∆ιεύθυνσης Επαρχίας Αµµοχώστου.  
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 Κατά το έτος που πέρασε, µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας παρείχαν 

Πρώτες Βοήθειες, διασώσεις και µετέφεραν ασθενείς / τραυµατίες σε 66 περιπτώσεις, 

ενώ σε άλλες 421 περιπτώσεις παρείχαν ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια προς το 

κοινό, και σε 27 άλλες περιπτώσεις παρείχαν βοήθεια σε πρόσωπα που κινδύνεψαν.  

Παράλληλα, σε 152 περιπτώσεις παρείχαν συνδροµή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 

για κατάσβεση πυρκαγιών τόσο στην πόλη όσο και στην ύπαιθρο. 

 
Μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιστικής τους προσφοράς προς το κοινό, 70 µέλη της 

∆ιεύθυνσης Λάρνακας πρόσφεραν αίµα, ενώ κατά το τέλος του 2007 υπήρχαν 194 

εγγεγραµµένοι εθελοντές Αστυνοµικοί αιµοδότες στα Μητρώα της Τράπεζας Αίµατος 

του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρνακας. 

 

Όσον αφορά επέµβαση της Αστυνοµίας για συµβιβασµό αστικής φύσης διαφορών, 

προσωπικών διενέξεων, και χειρισµό προβληµάτων ανηλίκων, αυτά ανέρχονταν στις 

1134 περιπτώσεις, ενώ παράλληλα έτυχαν χειρισµού 36 περιπτώσεις ελλειπόντων 

προσώπων. 

 
 Κατά τη διάρκεια του 2007 συνεχίστηκαν οι επαφές µε την Ελληνική Αστυνοµία – 

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηρακλείου, µε ανταλλαγές επισκέψεων και   διοργάνωση 

ποδοσφαιρικών αγώνων. 

 
Κατά το 2007, µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας, χειρίστηκαν 167 

µικροαδικήµατα, η πλειονότητα των οποίων αφορούσε αδικήµατα Κλοπής, 

Λαθροθηρίας και κακόβουλες ζηµιές. 

 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αµµοχώστου  
 
Η εδαφική αρµοδιότητα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου επεκτείνεται σε 

256,1 τ. χλµ.  περίπου και γενικά έχει την ευθύνη για 69 χιλιάδες  µόνιµους 

κατοίκους, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς µήνες ο πληθυσµός της περιοχής ανέρχεται 

στις 319500 χιλιάδες.  
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 Η γειτνίαση µε τη γραµµή αντιπαράταξης δηµιουργεί για την Επαρχιακή ∆ιεύθυνση 

Αµµοχώστου επιπρόσθετα προβλήµατα, εφόσον φιλοξενεί δύο σηµεία διέλευσης 

(Πέργαµος και Στροβίλια), από τα οποία περνούν καθηµερινά από και προς τις 

Ελεύθερες περιοχές κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου εκατοντάδες Τουρκοκύπριοι 

χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να  ελέγχονται από µέλη του Αστυνοµικού Σταθµού 

Ξυλοτύµπου επειδή είναι έδαφος των Βρετανικών Βάσεων.   

 

 Επιπρόσθετα, η συνύπαρξη του Φυλακίου της ∆ερύνειας µε το Πολιτιστικό Κέντρο 

στο οποίο πραγµατοποιούνται αρκετές εκδηλώσεις, δηµιουργεί επιπρόσθετη ανάγκη 

αστυνόµευσης. 

 

Η γεωγραφική θέση της Επαρχίας Αµµοχώστου διευκολύνει κατά πολύ την κάθοδο 

λαθροµεταναστών από θαλάσσης.  Ως εκ τούτου η Επαρχιακή Αστυνοµική 

∆ιεύθυνση βρίσκεται σε επαγρύπνηση περιπολώντας ολόκληρη την παραλιακή 

περιοχή από την περιοχή Κάππαρη Παραλιµνίου µέχρι το Κάβο Γκρέκο. 

 

Επιπρόσθετα, λόγω του γεγονότος ότι η περιοχή είναι τουριστικός προορισµός, έχει 

να αντιµετωπίσει αύξηση του πληθυσµού της περιοχής κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο.   

 

Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αµµοχώστου αστυνοµεύεται από τους Αστυνοµικούς 

Σταθµούς Παραλιµνίου, Αγίας Νάπας, ∆ερύνειας, Ξυλοφάγου, Ξυλοτύµπου. 

 

Τα κύρια µικροαδικήµατα που χειρίστηκαν τα µέλη της ∆ιεύθυνσης αφορούσαν 

κλοπές, παραβάσεις των νόµων για την προστασία και διαχείριση των άγριων 

πτηνών και θηραµάτων, για οίκους στοιχηµάτων, για θέµατα κυβείας και για 

παρεµπόδιση κυβείας καθώς και για αλλοδαπούς και µετανάστευση. 

 
Αριθµός υποθέσεων (73) που χειρίστηκαν τα µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης 

αφορούσε επέµβαση σε συµβιβασµό Αστικής φύσης διαφόρων, προσωπικών 

διενέξεων και χειρισµό προβληµάτων ανηλίκων. 
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Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς της προς το κοινό, η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 

Αµµοχώστου παρείχε ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια σε 14 περιπτώσεις, 

παρασχέθηκε επίσης βοήθεια σε άτοµα που κινδύνεψαν για διάφορους λόγους σε 

δύο περιπτώσεις, ενώ σε δύο περιπτώσεις µέλη της παρείχαν πρώτες βοήθειες και 

σε επτά περιπτώσεις συνέδραµαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην κατάσβεση 

πυρκαγιών.  Επίσης, έτυχαν χειρισµού δύο περιπτώσεις ελλειπόντων προσώπων. 

 
Επιπρόσθετα και µέσα στα πλαίσια σύσφιξης των Σχέσεων Αστυνοµίας – Κοινού, της 

προβολής του θεσµού Κοινοτικής Αστυνόµευσης, µε την ευκαιρία της γιορτής των 

Χριστουγέννων, διοργανώθηκε εκδήλωση για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες στο Ειδικό 

Σχολείο Απ. Πέτρου και Παύλου στο Λιοπέτρι.  
 

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου 
 

Η εδαφική αρµοδιότητα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πάφου επεκτείνεται σε 395,691 

τ. χλµ.  περίπου. Γενικά, έχει την ευθύνη για 74900 χιλιάδες  µόνιµους κατοίκους, ενώ 

καθ’ όλη της διάρκεια του έτους δέχεται µεγάλο αριθµό ξένων και ντόπιων τουριστών 

και περιηγητών που ξεπερνούν τις 700.000.  

 

Η µεγάλη οικοδοµική ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, πέραν της 

γεωργικής, έχει ως αποτέλεσµα την προσέλκυση αλλοδαπών εργατών ενώ 

παράλληλα ένας µεγάλος αριθµός αλλοδαπών εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Επαρχία 

Πάφου τα τελευταία χρόνια.  Η αύξηση του ως επί το πλείστον αλλοδαπού 

πληθυσµού στην Πόλη και Επαρχία Πάφου δηµιούργησε κάποιες ιδιαιτερότητες όσον 

αφορά την Αστυνόµευση γενικά. 

 
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου αστυνοµεύει όλη την περιοχή της Επαρχιακής 

∆ιοίκησης Πάφου συνολικής έκτασης 1.525,8 τ.χλµ. και µε συνολικό πληθυσµό 

(σύµφωνα µε τα προκαταρτικά αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής (2001)),  

67438 προσώπων.  Η πόλη της Πάφου αστυνοµεύεται από τον Κεντρικό Αστυνοµικό 

Σταθµό.  
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Για την αστυνόµευση της Υπαίθρου η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Επαρχίας Πάφου 

υποδιαιρείται στους Αστυνοµικούς Σταθµούς Πόλεως Χρυσοχούς, Στρουµπιού, 

Κουκλιών, Κελοκεδάρων, Πέγειας, Παναγιάς. 

 
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, έτσι και το 2007 πραγµατοποιήθηκαν 

επισκέψεις/συσκέψεις µε τοπικούς παράγοντες και µε οργανωµένα σύνολα, µέσα στα 

πλαίσια της ανάπτυξης καλών σχέσεων µε το κοινό.  Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής 

απένειµε τιµητικό δίπλωµα σε οδηγό λεωφορείου από τη Γιόλου για την εξαιρετική 

συµπεριφορά του ως οδηγός για 50 συναπτά χρόνια. 

 

Μέσα στα πλαίσια επίσης της ανθρωπιστικής προσφοράς προς το κοινό, 

διοργανώθηκαν τρεις εκδηλώσεις αιµοδοσίας, όπου µέλη της ∆ιεύθυνσης πρόσφεραν 

αίµα για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Πάφου. 

 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου 
 
Η εδαφική αρµοδιότητα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Μόρφου αναπροσαρµόστηκε 

µετά την Τουρκική Εισβολή του 1974 . Σήµερα µετά  την υπαγωγή των έξι χωριών 

της δυτικής Μαραθάσας στην  εδαφική της αρµοδιότητα και την επαναφορά της 

περιοχής Τυλληρίας σ΄ αυτή, αστυνοµεύει έκταση 1325 περίπου  τ.χλµ..  

Περιλαµβάνει δε, 41 χωριά τα οποία  µε βάση  την επίσηµη απογραφή του 2001 

έχουν 13.185 µόνιµους κατοίκους. 

 
Στην εδαφική αρµοδιότητα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης περιλαµβάνονται η Ιερά 

Μονή Κύκκου, τρία Βυζαντινά Μουσεία και εκκλησίες µεγάλου αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, καθώς αρκετές από αυτές περιλαµβάνονται στον κατάλογο 

προστατευµένων µνηµείων της UNESCO. 

 
Επίσης, αστυνοµεύονται 60 χλµ. γραµµής καταπαύσεως του πυρός, το σηµείο 

διέλευσης Ζώδιας, υδατοφράκτες, κυβερνητικά κτίρια, υποσταθµοί της Αρχής  
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Ηλεκτρισµού Κύπρου και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, οι τουριστικές 

περιοχές της Κακοπετριάς, του Πεδουλά και του Κάτω Πύργου, στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις και πεδία βολής, µεγάλο µέρος των δασών Τροόδους και Πάφου όπου 

διαβιεί το ενδηµικό είδος του αγρινού. 

 

Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου αστυνοµεύεται από τους Αστυνοµικούς Σταθµούς 

Αστροµερίτη, Κάµπου, Ευρύχου, Κακοπετριάς, Πεδουλά, Κάτω Πύργου. 

 
Κατά το υπό επισκόπηση έτος έξι χωριά της Επαρχίας Λεµεσού (Πρόδροµος, 

Λεµύθου , Αγ. ∆ηµήτρης , Τρεις Ελιές, Καµινάρια και Παλιόµυλος της ∆υτικής 

Μαραθάσας) περιήλθαν στην εδαφική αρµοδιότητα του Αστυνοµικού Σταθµού 

Πεδουλά.  Κατά το ίδιο έτος ολοκληρώθηκαν τα έργα στο οδόφραγµα Κάτω Πύργου – 

Λιµνήτη, το οποίο όµως µέχρι σήµερα δεν λειτούργησε. 

 
Την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου κατά κύριο λόγο απασχόλησαν οι κλοπές (22 

υποθέσεις) και οι επιθέσεις µε πρόκληση πραγµατικής σωµατικής βλάβης (17 

υποθέσεις).  

 
Παράλληλα τα µέλη της ∆ιεύθυνσης ασχολήθηκαν µε 963 περιπτώσεις που 

αφορούσαν επέµβαση σε συµβιβασµό Αστικής φύσης, διαφόρων προσωπικών 

διενέξεων και χειρισµό προβληµάτων ανηλίκων, και µε έξι υποθέσεις ελλειπόντων 

προσώπων. 

 

Κατά την ίδια περίοδο και µέσα στα πλαίσια της ανθρωπιστικής τους προσφοράς, 

µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Μόρφου προσέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια σε 

93 περιπτώσεις και βοήθεια σε άτοµα που κινδύνεψαν για διάφορους λόγους σε 

πέντε περιπτώσεις.  Επίσης παρείχαν Πρώτες Βοήθειες και µετέφεραν ασθενείς / 

τραυµατίες σε 15 περιπτώσεις, ενώ αιµοδότησαν σε δύο περιπτώσεις.  Παράλληλα 

συνέδραµαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιών σε 100 

περιπτώσεις. 
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Μέλη της ποδοσφαιρικής οµάδας της υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης 

φιλοξενήθηκαν από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου και είχαν ποδοσφαιρική 

συνάντηση µε την οµάδα ποδοσφαίρου της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης. Αναπτύχθηκαν 

δεσµοί φιλίας µε τους Έλληνες συναδέλφους οι οποίοι αναµένουν την ανταπόδοση 

της επίσκεψης . 

      

Επίσης, µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Μόρφου έλαβαν µέρος σε δεντροφύτευση 

που έγινε στο Σαϊτά στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς µετά την καταστροφική 

πυρκαγιά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ΄ 
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Λ.  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 (Παράρτηµα Β’). Οι Πυροσβέστες εκπαιδεύονται 

σε θέµατα πυρόσβεσης και διάσωσης στη Σχολή Πυροσβεστικής.   

  

H αποστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η διάσωση ανθρώπινης ζωής, η 

πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η 

πυροπροστασία κτιρίων. 

  

Η Πυροσβεστική   Υπηρεσία  έχει  δικό  της  Τµηµατικό  Προϋπολογισµό,   

ξεχωριστό  από  την Αστυνοµία. 

  
Αριθµητική ∆ύναµη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
  
Η αριθµητική   δύναµη  της Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  στο  τέλος του  2007  ήταν 

652 Πυροσβέστες και 114  Έκτακτοι Πυροσβέστες σύµφωνα µε τον  πιο κάτω Πίνακα: 

 
ΒΑΘΜΟΙ Εγκεκριµένες Θέσεις Πραγµατικές Θέσεις 

Ανώτεροι Αστυνόµοι 1 - 
Αστυνόµοι Α΄ και Β΄ 3 4 
Ανώτεροι Υπαστυνόµοι 9 9 
Ανώτεροι Υπαστυνόµοι 
(Μαχητές της Αντίστασης) 

2 2 

Υπαστυνόµοι 31 31 
Υπαστυνόµοι 
(Μαχητές της Αντίστασης) 

1 1 

Λοχίες 72 72 
Λοχίες 
(Μαχητές της Αντίστασης) 

5 5 

Πυροσβέστες 528 526 
ΟΛΙΚΟ 652 650 
Έκτακτοι Πυροσβέστες  114 
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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, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαθέτει 16 

Πυροσβεστικούς Σταθµούς Υπαίθρου σε στρατηγικές περιοχές στην ύπαιθρο και 

στελεχώνονται µε Έκτακτους Πυροσβέστες. Οι Έκτακτοι Πυροσβέστες εξαιρούνται 

από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.   Παρουσιάζονται µια φορά την εβδοµάδα 

στους Πυροσβεστικούς Σταθµούς Υπαίθρου, όπου εκπαιδεύονται από µόνιµους 

πυροσβέστες. 

  

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει επίσης πυροσβεστική κάλυψη στα δύο 

∆ιεθνή Αεροδρόµια  Λάρνακας και Πάφου µε την 24ώρη επάνδρωση δύο 

Πυροσβεστικών Σταθµών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Κανονισµών του 

∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). 

  
Οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων καλύπτονται από τους Πυροσβεστικούς 

Σταθµούς των Βάσεων αλλά όταν προκύψει ανάγκη παροχής βοήθειας η 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ανταποκρίνεται µε βάση το Σχέδιο "Αµοιβαίας 

Βοήθειας". 

  
Τµήµα  Πυροπροστασίας 
 
Το Τµήµα Πυροπροστασίας έχει την ευθύνη της µελέτης των αρχιτεκτονικών 

σχεδίων νεοαναγειρόµενων οικοδοµών, επιθεωρήσεων υφιστάµενων οικοδοµών 

σε θέµατα πυροπροστασίας και υποβολής απόψεων στις αρµόδιες Αρχές 

(∆ήµους, Επαρχιακές ∆ιοικήσεις κ.α.). 

   

Συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Τοπικών Αρχών 

Αυτοδιοίκησης (∆ηµάρχους, Έπαρχους) µε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Τµήµα 

Πολεοδοµίας και Οικήσεως, Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, Τµήµα 

Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας,  
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Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού κ.α). Εξετάζει αρχιτεκτονικά σχέδια, εκφέρει 

απόψεις για την έκδοση άδειας οικοδοµής και επιθεωρεί οικοδοµές για την 

έκδοση του Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης και Άδειας Λειτουργίας. 

 
Επιπρόσθετα, συµβουλεύει Ιδιωτικούς Οργανισµούς σε θέµατα πυροπροστασίας 

και πυρόσβεσης και δίδει διαφωτιστικές διαλέξεις τόσο στο ευρύτερο κοινό και 

οργανωµένα σύνολα όσο και στη ∆ηµόσια Υπηρεσία. 

   

Το 2007 το Τµήµα Πυροπροστασίας διεκπεραίωσε 9658 υποθέσεις σε σχέση 

µε 9,052 το 2006. 

   
Εβδοµάδα Πυροπροστασίας 
   
Για δέκατη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε η "Εβδοµάδα Πυροπροστασίας" η 

οποία και φέτος είχε διεξαχθεί πριν την καλοκαιρινή περίοδο καθότι τέθηκε ως 

ιδιαίτερος στόχος η διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ότι αφορά 

τους κινδύνους από τις πυρκαγιές στην ύπαιθρο. 

   

Η Εβδοµάδα Πυροπροστασίας πραγµατοποιήθηκε από τις 16 – 23 Απριλίου 

2007 και περιλάµβανε διαλέξεις, συµβουλές στο κοινό για θέµατα 

πυροπροστασίας και τη διανοµή διαφωτιστικού υλικού στην ύπαιθρο, στα σχολεία, 

γραφεία, ξενοδοχεία, ιδιωτικές πολυκατοικίες, στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς 

και άλλα οργανωµένα σύνολα. 

 
Ανταποκρίσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
  
Κατά την διάρκεια του 2007 η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε παγκύπρια σε 

10.985 κλήσεις για παροχή βοήθειας που αφορούσαν κατάσβεση πυρκαγιών, ειδικές 

εξυπηρετήσεις ανθρωπιστικής φύσεως και κλήσεις ασθενοφόρων από τις οποίες: 

 
 (i) πυρκαγιές σε αστικές περιοχές  3.159 

 (ii) πυρκαγιές σε περιοχές της υπαίθρου  2.834 

 (iii) ειδικές εξυπηρετήσεις  4.941 

 (iv) κλήσεις ασθενοφόρων       51 

                                                  Σύνολο 10.985 
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∆ιασωθέντα άτοµα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
  
Κατά την διάρκεια του 2007 διασώθηκαν 2.365 (άτοµα από οχήµατα που ενεπλάκησαν 

σε τροχαία δυστυχήµατα, ανελκυστήρες, φρεάτια, κρηµνούς και άλλα). 

 

Καµένη έκταση  

Η καµένη έκταση έχει υπολογισθεί περίπου σε 18 τ.χλµ.  Οι ζηµιές που προκλήθηκαν 

από τις πυρκαγιές υπολογίσθηκαν περίπου σε £5.139.990. 

  
Μισθωµένα ελικόπτερα πυρόσβεσης 
  
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε 

και το 2007 στην ενοικίαση δύο Ρωσικών Ελικοπτέρων Πυρόσβεσης, τα οποία 

στάθµευαν στο Αεροδρόµιο Πάφου και τα πληρώµατα τους διέµεναν κατά τη 

διάρκεια της υπηρεσίας τους στον Πυροσβεστικό Σταθµό Αεροδροµίου Πάφου. 

  

Τα Πυροσβεστικά Ελικόπτερα ανταποκρίθηκαν σε 139 περιπτώσεις µεγάλων 

πυρκαγιών στην ύπαιθρο και στα δάση εκτελώντας 2460 βολές και ρίχνοντας 12.300 

τόνους νερό περίπου, που έπαιρναν από διάφορα φράγµατα, δεξαµενές και τη 

θάλασσα. 

  
Αλλά εναέρια µέσα πυρόσβεσης 
  
Σηµαντική ήταν και η προσφορά των ελικοπτέρων των Βρετανικών Βάσεων. Σε 17 

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. Η συνεργασία όλων των εναέριων µέσων 

πυρόσβεσης µεταξύ τους αλλά και µε τις επίγειες δυνάµεις είναι πολύ ικανοποιητική. 

  
Παράλληλα το ελικόπτερο της Αεροπορικής Πτέρυγας της Αστυνοµίας βοήθησε 

σηµαντικά στην αντιµετώπιση συγκεκριµένων πυρκαγιών. 

 



 

   
   
 

227 

  
Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  
Μέσα στα πλαίσια του Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III που 

έχει ως στόχο την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση για τη χρηµατοδοτική περίοδο 2000 - 2006, η Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Κύπρου παράλαβε δέκα αεροµεταφερόµενα οχήµατα ταχείας επέµβασης µε 

αυτόνοµο σύστηµα πυρόσβεσης τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στην κατάσβεση των 

τελευταίων µεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα. 

Εκπαίδευση 
  
Κατά τη διάρκεια του 2007 διοργανώθηκαν οι ακόλουθες εκπαιδεύσεις:- 
  

 Εκπαίδευση στη Σχολή 
Πυροσβεστικής 

∆ιάρκεια 
Εκπαίδευσης 

Αριθµός 
Εκπαιδευοµένων

 
1. 11 σειρές εκπαίδευσης οδηγών 1 - 5 εβδοµάδες 23 
2. 5 σειρές εκπαίδευσης µελών της 

Μ.Μ.Α.∆. στο λαβύρινθο  
1 ηµέρα 129 

3. 1 σειρά εκπαίδευσης µελών της 
Πολιτικής Άµυνας στο λαβύρινθο  

1 ηµέρα 16 

4. 3 σειρές εκπαίδευσης Εκτάκτων 
Πυροσβεστών στο χειρισµό 
τροχαίων δυστυχηµάτων και 
αναπνευστικών συσκευών 

1 εβδοµάδα 21 

5. 2 σειρές εκπαίδευσης 
προσωπικού Συµβουλίου 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας 

1 εβδοµάδα 20 

6. 1 σειρά εκπαίδευσης 
Νεοσύλλέκτων Πυροσβεστών 

9 εβδοµάδες 11 

7. 1 σειρά εκπαίδευσης 
µονιµοποίησης Πυροσβεστών 

9 εβδοµάδες 12 

8. 4 σειρές επανεκπαίδευσης 
Πυροσβεστών 

2 εβδοµάδες 39 

9. Εκπαίδευση πυρόσβεσης µελών 
Εθελοντικής Οµάδας ∆ιάσωσης 

2 ηµέρες 15 

10. Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας  – 
επίδειξη πυρόσβεσης 

1 ηµέρα 15 

11. Ταµείο Θήρας – µαθήµατα 
πυρόσβεσης 

3 ηµέρες 31 

12. Κολλέγιο Αγγλίας South Devon – 
επίδειξη πυρόσβεσης στην 
Κύπρο 

1 ηµέρα 25 

13. Εκπαίδευση Υπαστυνόµων 2 εβδοµάδες 12 
  ΣΥΝΟΛΟ 369 
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Εκπαιδεύσεις µελών της Υπηρεσίας στο Εξωτερικό 
   
Τριάντα δυο µέλη της Υπηρεσίας µετεκπαιδεύτηκαν σε εκπαιδευτικά κέντρα κυρίως 

στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ελλάδα. 

     
Αναπτυξιακά Έργα 
 
Το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περιλαµβάνεται στο 

Κεφάλαιο Ζ’ της Ετήσιας Έκθεσης.  Αναπτυξιακά Έργα – Προγράµµατα. 

 
Συνεργείο Επισκευής / Συντήρησης Οχηµάτων 
  
Το Συνεργείο Επισκευής / Συντήρησης Οχηµάτων της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, ασχολήθηκε µέσα στο 2007 µε επισκευές / συντηρήσεις πυροσβεστικών 

οχηµάτων και άλλης εξάρτυσης. 

  
Επισκέψεις / Επιθεωρήσεις 
 

22.3.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Πυροσβεστικό Σταθµό 
Λεµεσού Αρ. 1 

15.3.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Πυροσβεστικό Σταθµό 
Λάρνακας Αρ. 2 

15.3.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Πυροσβεστικό Σταθµό 
Αεροδροµίου Λάρνακας 

8.4.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 
Αρχηγός Αστυνοµίας 

Πυροσβεστικό Σταθµό  
Λάρνακας Αρ. 1 

8.4.07 Αρχηγός Αστυνοµίας Πυροσβεστικό Σταθµό 
Λάρνακας Αρ. 2 

12.4.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Πυροσβεστικό Σταθµό 
Αµµοχώστου 

23.4.07 Αρχηγός Αστυνοµίας Πυροσβεστικό Σταθµό  
Πάφου 

22.5.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Πυροσβεστικό Σταθµό  
Λάρνακας Αρ. 2 

22.5.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Πυροσβεστικό Σταθµό  
Λάρνακας Αρ. 1 

23.5.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Πυροσβεστικό Σταθµό  
Λάρνακας Αρ. 2 

4.7.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

ΕΜΑΚ 

14.8.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Πυροσβεστικό Σταθµό  
Πάφου 
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2.9.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Πυροσβεστικό Σταθµό  
Αεροδροµίου Πάφου 

3.10.07 Αρχηγός Αστυνοµίας Πυροσβεστικό Σταθµό  
Λάρνακας Αρ. 2 

11.10.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

ΕΜΑΚ 

13.11.07 Υπαρχηγός Αστυνοµίας Πυροσβεστικό Σταθµό  
Αµµοχώστου 

13.12.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Αρχηγείο ΠΥ 

19.12.07 Υπουργός  ∆ικαιοσύνης  
και ∆ηµοσίας Τάξεως 

ΕΜΑΚ 

29.12.07 Υπαρχηγός Αστυνοµίας Πυροσβεστικό Σταθµό  
Αεροδροµίου Πάφου 

 
Αιµοδοσία 
  
Κατά τη διάρκεια του 2007,  186 αιµοδότες µέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

προσέφεραν αίµα στις Τράπεζες αίµατος των Νοσοκοµείων κάθε Επαρχίας. 

  
Συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες 
  
Μέσα στα πλαίσια της στενής συνεργασίας µε το Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος, η 

Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέβαλε στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών 

του καλοκαιριού στην Ελλάδα µε την αποστολή 60 µελών της και µε δέκα 

Πυροσβεστικά οχήµατα ταχείας επέµβασης, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

µεταξύ των δύο αδελφών Πυροσβεστικών Σωµάτων για  αλληλοβοήθεια, ανταλλαγή 

γνώσεων, εµπειριών και εκπαιδευτικών επισκέψεων που υπογράφτηκε το 2003. 

 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεργάστηκε 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 για την κατάσβεση των πυρκαγιών.  
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Μ.  ΝΕΟΛΑΙΑ 
 

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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

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. 

 

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 
 
• η άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων που  απασχολούν τη 

νεολαία. 
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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. 

 
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 αρµοδιότητάς 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 οργανώσεις Νεολαίας, καθώς και σπουδαστικές οµοσπονδίες και 

οργανώσεις µε παγκύπριο χαρακτήρα και αποδεδειγµένη δράση. Το Συνδικαλιστικό 

Σώµα απαρτίζεται από τη Συνδικαλιστική Επιτροπή και τη Σπουδαστική Επιτροπή, 

που υποβάλλουν, η κάθε µια ξεχωριστά, τις εισηγήσεις τους προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Οργανισµού. 

• η Σπουδαστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και από 2 αντιπροσώπους κάθε σπουδαστικής οµοσπονδίας ή 

οργάνωσης µε παγκύπριο χαρακτήρα και αποδεδειγµένη δράση. 

• η Συνδικαλιστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και από 2 αντιπροσώπους καθενός από τα Τµήµατα Νεολαίας των 

συνδικαλιστικών και αγροτικών οργανώσεων, µε παγκύπριο χαρακτήρα και 

αποδεδειγµένη δράση. 
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• το 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 Συµβουλευτικό Σώµα δύο φορές το χρόνο. 

 
 

Προϋπολογισµός Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου 
 

Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων στο 

τέλος Φεβρουαρίου γεγονός που σηµατοδότησε και την επίσηµη έναρξη των 

δραστηριοτήτων για το 2007. 

 

Ο προϋπολογισµός του έτους 2007 ήταν αυξηµένος.  Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκε 

αυξηµένος κατά ΛΚ 671.663(ποσοστό αύξησης 18,67%) ανεβάζοντας το συνολικό του ύψος 

σε ΛΚ4.269.520 σε σχέση µε ΛΚ3.597.857 κατά το 2006. 

 

Οι δαπάνες της υπηρεσίας για το 2007 ανήλθαν στις ΛΚ2.399.653 σε σύγκριση µε 

ΛΚ2.688.892 κατά το 2006 . 

 
Ο βαθµός υλοποίησης του προϋπολογισµού για το 2007 ανήλθε περίπου στο 56.20%. 
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∆ραστηριότητες του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου 

 
Οι δραστηριότητες του Οργανισµού για το 2007 περιλαµβάνονται στην Ετήσια Έκθεσή 

του.  Σε συντοµία, ολόκληρη η δράση του Οργανισµού για το 2007 µπορεί να 

αποτυπωθεί στους εξής κύριους τοµείς:   

 
 Συµµετοχή 
 Εθελοντισµός 
 Συνεκτίµηση πολιτικής νεολαίας 
 Πληροφόρηση των Νέων 
 Υγιής Απασχόληση 
 Πρόληψη – εξαρτησιογόνες ουσίες 
 Εκστρατείες 
 Απασχόληση – Επιχειρηµατικότητα 
 ∆ιεθνής Συνεργασία 

 
Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι οι 4 βασικοί πυλώνες πάνω στους 

οποίους στηρίχθηκε η λειτουργία του Οργανισµού κατά το 2007 ήταν οι ακόλουθοι: 

• στα θέµατα πολιτικής όπου καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου σχεδιάστηκαν στηρίχθηκαν 

δραστηριότητες από και προς τη νεολαία. 

• 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 µετατρέπονται σιγά – σιγά σε ενεργά κύτταρα της Κυπριακής κοινωνίας. 

• στη δηµιουργία βασικών έργων υποδοµής, όπως τα Πολύκεντρα Νεολαίας Νέων και τα 

Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, στα οποία οι νέοι αξιοποιούν σωστά και δηµιουργικά τον 

ελεύθερο τους χρόνο. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης και 

δηµιουργικής απασχόλησης των νέων, οι οποίοι συµβάλλουν στην κινητοποίησή τους 

για συµµετοχή στα κοινά. Τα Κέντρα πληροφόρησης Νέων είναι χώροι γενικής 

ενηµέρωσης των νέων για θέµατα του ενδιαφέροντος τους µέσω έντυπης ενηµέρωσης, 

δωρεάν πρόσβασης στο διαδύκτιο και προσωπικής τους ενηµέρωσης από τα στελέχη 

των κέντρων. 

• στις διεθνείς σχέσεις, στα πλαίσια των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας και των Συµφωνιών 

για δοµηµένο διάλογο, µε την ανάπτυξη της συνεργασίας µε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και άλλων και την ανταλλαγή εµπειριών σε θέµατα νεολαίας. 
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